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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Ledarált szelektív
Szigorúan szelektálom a hulladékot, erre taní-
tom a gyermekeimet is. A kiöblített joghurtos-
edényt háromfelé szedem: külön megy a fém-/
alumíniumtetõ, külön a papírborítás, külön az
üveg/mûanyagdoboz. Az ablakos borítékot
szintén kétfelé mûtöm szét, ahogy a pékáru fé-
lig nejlon, félig papír csomagolóanyagát is. Sok-
szor bosszankodom azon, hogy a csomagoló-
anyagok – melyeknek zöme mûanyag, vagy leg-
alábbis tartalmaz mûanyagot – kikerülhetetle-
nek, bármily környezettudatos is vagyok és
igyekszem csökkenteni az ökológiai lábnyo-
munkat. Mert például az ökotisztítószerek is
flakonokban vannak. Olyan „apróságokon”
próbálok spórolni, hogy nem kérek nejlonzacs-
kót az üzletekben és papírba csomagolt szap-
pant veszek. Tudom, nem vagyok egyedül.
(Persze, lehetne az ember teljesen önellátó is,
minden szükségletét maga elõállítva, teljes éle-
tet váltva, mint például a Krisna-völgy lakói.)
Habár nem voltak túlzott ideáim, azért mégis
sokkolt annak látványa egyik hétfõn, hogy a sze-
métszállítást végzõ cég kukásautója egybeda-
rálja a ház elé helyezett, szépen különválogatott
fém-, mûanyag- és papírhulladékot. Kérdeztem
a jármû dolgozóit, hogy akkor ez így hogy sze-
lektív. Azt mondták, õk csak a dolgukat végzik,
nem értenek hozzá. Pedig a cég kisfilmjében
nem darálva szállítják a szelektív hulladékot!
Érzelmeimet, a beleölt energiáimat félretéve
reálisan, üzleti oldalról próbálom nézni a kér-
dést. Nyilván a tömörítéssel több hely marad a
kukásautón, ezért nem kell annyiszor fordulni a
lerakóhely és az adott település között. De amit
útiköltségen, benzinen megspórolnak, azt
azoknak a munkabérére költik, akik az összeke-
vert szelektált hulladékot különválogatják.
Meglátásom szerint egyszerûbb dolguk lenne,
ha nem préselnének, mert akkor csak át kéne
ellenõrizni a lakosság által már szétválogatott
anyagokat.
Nem beszélve arról, hogy a darálással való
szembesülés csökkentheti a lakók szelektálási
kedvét, motivációját.
Megkerestem a szállítást végzõ céget is az ügy-
ben, de lapzártánkig nem reagáltak érdemben a
levelemre.

Hargitai–Kiss Virág
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Fûrész hangja, fa illata
Fûrész hangja, a megmunkálódó fa illata
és tetterõs sürgés-forgás töltötte be a sár-
szentmiklósi evangélikus templom kertjét
hétfõn reggel. Minden jel egyértelmûen
arra mutatott, hogy kezdetét vette az ötö-
dik fafaragó- és alkotótábor a Fejér Me-
gyei Népmûvészeti Egyesület és a Sárbo-
gárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Gyüle-
kezet közös szervezésében, a Nemzeti Kul-
turális Alap támogatásával.
A helybõl, Nyíregyházáról, Budapestrõl,
Gyõr–Ménfõcsanakról, Bakópusztáról,
Ráckevérõl, Szigetújfaluról, Székesfehér-
várról érkezett 24 gyermek, ifjú és felnõtt
Nemes Ferenc fafaragó népi iparmûvész,
Váraljai Péter asztalos, fafaragó és Viasz
Zoltán népihangszer-készítõ istápolásával

több fába vágták a fejszéjüket, kiskésüket.
Miközben készítik közösen a Sárbogárdi
Hársfavirág Bölcsõde udvari játékait (egy
méretes csigát, krokodilt, teknõst, lovas
lánchintát), a nagyobb fiúk és felnõttek
sámlit, faliképet, szobrot, címert faragnak,

az aprónép a felnõttek korábbi alkotásai-
ból ihletet nyerve repülõt, csigát, szalvéta-
tartót, autót, szekeret, kést, sípot, furulyát
fabrikálnak – tulajdonképpen bármit, ami
fából, természetes anyagokból létrehozha-
tó.
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A fúrás-faragáshoz minden nap egy bibliai
igébõl merít lelki erõt a tábor népe a temp-
lom falai között Váraljainé Melis Orsolya
lelkész közvetítésével, aki a pótanya szere-
pét is betölti a napok során, Jákob Máriá-
val együtt. A fizikai erõnlétrõl a miklósi is-
kolában felszolgált ebéd, egy kis szieszta és
a gyülekezeti házban biztosított frissítõ

gondoskodik. A fáradhatatlan gyermekek
fölös energiáinak levezetésére pedig meg-
annyi fajáték áll rendelkezésre az udvaron.

Szerdán Szennára, a skanzenbe tett él-
ménydús szakmai kirándulást a csapat, a
népi örökségünket megismerni, abból új
ötleteket gyûjteni. Pénteken az elkészült

alkotásokból rendeznek kiállítást a temp-
lomban. A kapu nyitva áll, bárki betérhet
megcsodálni a fafaragótáborban született
remekeket.

Hargitai–Kiss Virág
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Építkezõ miklósi református
gyülekezet

Egy hét alatt új épület alapja, körvonalai növekedtek ki a földbõl a Sárszentmiklósi Református Egyház gyülekezeti házának udvarán.
Kíváncsian kerestem föl Hegedûsné Erdõdi Judit lelkész asszonyt és Horváth Istvánt, a gyülekezet gondnokát, hogy afelõl érdeklõd-
jek, mi történik, milyen nagy változás van folyamatban.

Megtudtam: körülbelül négy-öt éve a Magyarországi Református
Egyházon belül létrejött a Jövõkép Bizottság, mely minden gyüle-
kezettõl hosszú távra szóló elképzeléseket, terveket kért be. Mi-
vel a miklósi gyülekezet nem rendelkezik lelkészlakkal (a hét-
gyermekes Hegedûs család saját házában lakik), s régi vágyuk már
ennek valóra válása – bár nem remélték, hogy esélyt kapnak rá –,
egyértelmû volt, hogy ezt tárják a bizottság elé. Mert ha egyszer
majd nyugdíjba vonul a lelkész asszony, akkor vonzóbb lehet az
állás egy fiatalnak lakhatás biztosításával.
Tavaly márciusban váratlan örömhírként jött az értesítés az egy-
háztól, hogy 28 millió forinttal támogatják a miklósi gyülekezet
tervét.
– Nagy lehetõség ez számunkra, és egyben nagy feladat is – fogal-
mazott Hegedûsné Erdõdi Judit. – A lehetõ legjobbat igyekszünk
belõle kihozni az adott határok között.
A lelkész asszonynak meg kellett vívnia néhány harcot, mire 2019.
június 18-án végre megkezdõdhetett a kivitelezés. Dr. Sükösd Ta-
más sokat segített abban, hogy az ügy sínre kerüljön.

A munkálatokat az Alap-Ép Kft. végzi. Jövõ héten már a falakat
húzzák fel, és december 31-éig kulcsrakész lesz az egyszintes, 95
m
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hasznos alapterületû épület, melyben három szoba, nappali,
konyha, fürdõ, vécé kap helyet. Az építkezésre a 28 millió Ft-os
támogatást az országos egyházi központ közvetlenül a vállalkozó-
nak fizeti. Mivel a teljes költség 35 millió Ft-ba kerül, még 3 millió
Ft-os kiegészítést kértek és kaptak az egyháztól, és van 2 millió Ft
saját tartaléka is a gyülekezetnek.
Aki szívesen nyújtana adományt a gyülekezet számára az építke-
zéshez, szívesen fogadják azt a Sárszentmiklósi Református Egy-
ház számlaszámára: 58100154-15005290-00000000.
Az építkezés befejeztével szeretnének kiállítást, hálaadó alkal-
mat is szervezni, ahol szintén hozzá lehet járulni adománnyal a
kiadásokhoz.
S nem utolsó sorban a 130 fõnyi gyülekezet nyitott ajtókkal vár
mindenkit, aki bekapcsolódna közösségükbe, részt venne az is-
tentiszteleteken, alkalmakon, a baba-mama körben, asszonykör-
ben, idõsek bibliaóráján.

Hargitai–Kiss Virág
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Tábori körülmények közt
„Tábori körülmények közt” éltek a Sárbogárdi Pedagógiai Szak-
szolgálat munkatársai és a hozzájuk foglalkozásra járó gyerme-
kek az elmúlt hét folyamán. A hét tematikája szerint a gyermekek
komplex logopédiai, mozgásos, kognitív fejlesztésben részesültek
délelõttönként, kézmûveskedve, játszva tanulva. 21 gyermek vett
részt a táborban szülõi kísérettel, a babáktól az 5-6 éves óvodáso-
kig. A babáknak minden nap volt Ringató foglalkozás is.

A hétre önfeledt családi nap tette föl a koronát pénteken, mely
egy kis vetítéssel indult, utána zenés–énekes népi játék követke-
zett, majd az udvaron várta az apróságokat mindenféle csuda:

számtalan játék, arcfestés, pinyáta, horgászat, finom falatok, fris-
sítõk. A tûzoltók megjelenése sem riadalmat váltott ki, hanem
kellemes szórakozást ígért, hiszen habpartit rendeztek.
A hét folyamán a szakszolgálat segítségére volt hat gimnazista is.

Hargitai–Kiss Virág
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Sárszentmiklósi sulihírek
A hetedikesek „Határtalanul” Szlovákiában – úti napló részletek

A Sárszentmiklósi Általános Iskola 7. év-
folyamos diákjai 2018. október 2-tõl 5-ig
tanulmányi kiránduláson jártak Szlovákiá-
ban. A cél a Csalló-köz és a nyugatibb terü-
letek voltak.
1. nap: Az óvoda parkolójából indultunk
6.45-kor. Elsõ tervezett megállónk Komá-
rom, szlovákul Komárno volt, ahol meg-
néztük Kelet-Európa egykori legmoder-
nebb erõdjeit, köztük a monostori erõdöt
is, majd a Duna-bástyát tekintettük meg,
ahol egy hajókiállítást nézhettünk meg.
Második megállónk Révkomárom volt,
ahol rengeteg érdekes dolgot találtunk,
köztük a Zichy-palotát, az Európa-udvart,
valamint Klapka György és Jókai Mór
szobrát. Következõ megállónk a bõsi erõ-
mû volt, ahol félelmetes látványt nyújtott a
tengernyire duzzasztott Duna, bár sajnos
hajóemelést nem láthattunk. Ellátogat-
tunk Dunaszerdahelyre is. Este elérkezett
mindenki kedvenc megállója: a szállás Fel-
sõszelin.
2. nap: Reggel 7-kor már keltünk is ki az
ágyból és mentünk reggelizni. Ezen a na-
pon három templomot is megtekintet-
tünk: a deáki bencés apátságot, a somorjai
református templomot és a pozsonyi Szent
Márton koronázó templomot. Somorjá-
ban meglátogattuk a Corvin Mátyás Ma-
gyar Tanítási Nyelvû Alapiskolát is, ahol a
kilencedikes diákok rövid elõadást tartot-
tak nekünk iskolájukról. Voltunk a dévé-
nyi várnál is, majd felkerestük a milleniumi
emlékmûvet.

Tatai Sándor 7. c

Szállásunk, az Anikó Gold Panzió Felsõ-
szelin, remek hely volt, nagyon jól éreztük
magunkat, este a beszélgetõ körben elme-
séltük élményeinket. Másnap reggel 8-kor
indultunk Galántára. Itt sétáltunk az Es-
terházy-kastély kertjében, mert a kastély
épp felújítás alatt volt. Ezután egy múze-
umba mentünk, hol megismerhettük a régi
palóc életet. Ezt követõen Pozsonyba

mentünk. Sétáltunk a téren, megnéztük a
nevezetes szobrokat, épületeket. A koro-
názó templomba is bementünk. Szép, dí-
szes falak fogadtak, az üvegfestésekkel dí-
szített ablakokon át besütött a ragyogó
napfény. Az egyik utcában még vásárolgat-
tunk, majd elindultunk Dévény felé. Ott
megnéztük a várat, és ihattunk egy pohár
„kofolát”. Az esõ hamarosan esni kezdett,
így elindultunk vissza a szállásra. Harmad-
nap Somorján kezdtük a napunkat. Elõ-
ször egy katolikus templomot néztünk
meg, majd átsétáltunk az iskolába, és meg-
nézhettük, hogy milyen is ott egy átlagos
nap. Köztük azt, hogy hogyan zajlik egy ta-
nítás. A diákok azt is elmondták, hogy ho-
gyan zajlik az iskolai élet náluk. Utána a re-
formátus templomot tekintettük meg. A
lelkész elmesélte az épület történetét.
Majd Deákiba mentünk, ahol egy másik
református templomot nézhettünk meg.
Az utolsó elõtti állomásunk Bajmóc vára

volt. Itt Mátyás király hársfája fogadott
bennünket és megnézhettük a várat belül-
rõl is. A berendezés még az eredeti volt. A
falakat tapéta burkolta. A télikertben gyö-
nyörû festményeket is láthattunk uralko-
dókról. Az utolsó megállónk Nagyta-
polcsány vára volt. Itt sétáltunk és közösen
énekeltünk. A szállásra sötétedés után ér-
tünk vissza 7 órakor. Október 4-e az évfo-
lyam utolsó napja volt Szlovákiában. Ezt a
napot Alsó-Csitáron kezdtük, ahol megko-
szorúztuk a Kodály-szobrot, majd eléne-
keltük az „A csitári hegyek alatt” címû
népdalt, amely Kodály népdalgyûjtemé-
nyébõl származik. Utána Pogrányban be-
mutatták a falusiak életét. Az utunkat
Gúta felé vettük. Végigsétáltunk a híres
fahídon, és láttuk a vízimalmot. Este fél
hétkor érkeztünk meg Sárszentmiklósra.
Rengeteg élménnyel gazdagodtunk. Bár-
mikor szívesen visszatérnék ide.

Kern Ibolya Virág 7. c
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Mozgalmas tanév zárult

A Sárszentmiklósi Általános Iskola június
22-én, szombaton délelõtt tartotta évzáró
ünnepélyét. Ekkor köszöntek el az iskolá-
tól a végzõs tanulók is, és számos elisme-
rést vehettek át diákok, pedagógusok.
A Himnusz eléneklése után Horváth Fe-
rencné Mikuli Erzsébet igazgató asszony
beszédében kiemelte, hogy egymást követ-
ték 2018 és 2019 során az iskolaépület kü-
lönbözõ részeinek felújításai, több évtize-
des lemaradást pótolva: – Új ablakok néz-
nek ránk az emeletekrõl. A tanévet friss
padlóval és falakkal kezdhettük. Májusban
újra kopogtak a kalapácsok a tetõn. Mára
már teljes pompájában piroslik messzirõl
az új tetõnk, csillog a csatorna. Nyárra re-
méljük a folytatást az emeleten. Megújult
épületünk számtalan emléket õriz az im-
már mögöttünk álló tanévrõl, annak 181
tanítási napjáról. 18 osztályban 396 ember-
ke, az aprótól a nagyobbakig megtöltötte
élettel, hanggal, állandó mozgással, lendü-
lettel a termeket, a folyosókat, az udvaro-
kat. Vidám zsivaj és csendes figyelem, izga-
lom, szorongás és megkönnyebbült sóhaj
vagy öröm váltakoztak itt gyors egymás-
utánban, hogy tanévzárásra emlékké szelí-
düljenek. Ott lapulnak az idén bevezetett
elektronikus napló jegyeiben, a bizonyít-
ványok lapjain, a sok-sok fotón, a faliújság-
ok képein és oklevelein. Az iskolában min-
den idõ a tanulásról szól: a tanóra, a szak-
kör, a játék, a torna, a tánc, az ének, a ver-
seny, a lecke. Minden programunk dél-
elõtt és délután. Bizony, akad, aki fél gara-
sért vesztegette a hónapjait, s maradt sze-
gényebb tudásban, eredményben. A halo-
gatóknak általában a „majd holnap” a hét
legzsúfoltabb napja. Ám sokan gyarapod-
tak. Gyakorolták az elõre a fontosat szoká-
sát. Értékes fél órákat gyûjtögettek halom-
ba maguknak nagy igyekezettel, kitartás-
sal. Az összegyûjtött kincses idõbõl pedig
szép eredmények születtek.
Az igazgató asszony felsorolta ezek közül
azokat, melyekre a legbüszkébbek, s gratu-
lációját fejezte ki a gyermekeknek és az
õket felkészítõ pedagógusoknak.

40 éves odaadó, magas színvonalon vég-
zett tanítói munkájáért Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérem kitüntetésben részesült
Kummerné Salgóvári Ágnes, Simon Zsu-
zsa és Tóth Lászlóné, melyet az iskola kö-
zössége elõtt vehettek át, elismerõ taps kö-
zepette.

A felsõs kitûnõ tanulók – Hegedüs Anna,
Vámosi Nóra, Lukács Ramóna, Szabó
Marcell és Tatai Sándor – könyvutalványt
kaptak jutalmul a várostól. A közétkezte-
tést végzõ TS Gastro Kft. Jó tanuló – jó
sportoló diáknak járó 10 ezer forintos
ajándékát Sztojka Rudolfnak nyújtották
át.
Majd könyvjutalmat vehetett át 39 tanuló,
akiknek az éves teljesítménye kitûnõ lett,
és 116 diák, akik kiemelkedõ tanulmányi,

kulturális, sport- vagy közösségi munkát
végeztek.
Az évzáró részeként elbúcsúztatták a két
ballagó 8. osztályt, Téglás Anita és Szabó
Gábor osztályait. A hetedik évfolyam ré-
szérõl Bögyös Barbara, a nyolcadikosok
részérõl Kokas Réka emlékezett az iskolá-
ban töltött évek élményeire.
Horváth Ferencné név szerint pár szóban
minden ballagóról felidézte a hozzá fûzõ-
dõ benyomásait, élményeit. Majd így szólt:
– Adtatok figyelmet, kedvességet, szerete-
tet, törõdést, igyekezetet, példát. S én hi-
szem: az adakozás nem csupán másoknak
ad életet, de nektek is. Tartsátok meg ezt a
jó szokásotokat! Boldogságot, sok sikert
kívánok nektek az életben!
A következõ Kassák Lajos-idézettel bú-
csúzott tõlük a viszontlátás reményében:
„Soha semmi sem múlik el egészen. Nem
igaz ám, hogy az idõ, ahogyan mondani
szokták, eljár felettünk, és egy bekötött
szájú zsákban magával viszi a tegnap és
tegnapelõtt történeteit, illatait, színeit és
formáit. Én inkább úgy érzem, hogy az,
ami egyszer megtörtént velünk, az soha
többé nem válhat meg nem történtté, amíg
élünk, megõrizzük magunkban a benyo-
másait.”
Végül sok pihenést, izgalmas játékot, hasz-
nos idõtöltést, új élményeket kívánt az is-
kola diákjainak.

Hargitai–Kiss Virág
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Szentiváni suliszemle
Június 15.: Ballagás

Az iskolai rendezvények közül talán a bal-
lagás a legmeghatóbb, amikor elbúcsúztat-
juk a nyolcadik osztályosokat. Az idei bal-
lagás is nagyon szépen sikerült. Az ünne-
pély kezdetén a ballagók végigvonultak a
szépen feldíszített osztályokban, a folyo-
són, majd az udvaron is. A Himnusz, majd
az iskola zászlójának átadását követõen
minden ballagó diák elfoglalhatta helyét
és élvezhette a számukra összeállított mû-
sorcsokrot: a ballagóktól elköszöntek a 7.
osztályosok, s a település képviseletében
Husvéth Imre polgármester úr, az iskola
képviseletében Kiss Attila igazgató és
Helter István püspöki biztos, valamint az

1-2. osztály is kedveskedtek egy kis elõ-
adással. Két meglepetés is színesítette a
mûsort: Kanyóné Somogyi Tünde és Var-
ga Angéla vezetése mellett iskolánk dalos
pacsirtái a Legyetek jók, ha tudtok énekkel
köszöntek el, a 8. osztályosok és szüleik pe-
dig egy kis meglepetéssel kedveskedtek az

iskola összes dolgozójának a Köszönet a
boldog évekért dal aláfestése mellett. A
nyolcadikosok búcsúja és a tanáraik, osz-
tályfõnökük és szüleik felé kifejezett kö-
szönetnyilvánítás, a búcsúzóul kapott
szárnyra bocsátást jelképezõ léggömbök
feleresztése, majd az osztályszalag felköté-
se után a hozzátartozók, rokonok átadhat-
ták virágaikat. Végül Kiss Attila igazga-
tó/osztályfõnök kikísérte a ballagókat is-
kolánk kapuján. A nyári feltöltõdés után a
középiskolákban lehet bizonyítani a ráter-
mettségét mindenkinek – reméljük, siker-
rel.

Kiss Attila igazgató
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KOSSUTH MORZSÁK
Június már magában hordozta a vakáció
ígéretét, de a hónap elsõ felében még sok
teendõ várt tanulóinkra és pedagógusa-
inkra egyaránt.
Az év végi feladatok mellett számos prog-
ram tette feledhetetlenné a tanév utolsó
heteit.
A tanulmányi munka lezárásának fontos
része volt az év végi felmérõk sikeres meg-
írása, melyet tanulóink többsége szép
eredménnyel teljesített.
Június 12-én iskolánk apraja-nagyja közös
kirándulást tett Alapra, ahol a vadászház
vendégszeretetét élvezhettük. A progra-
mot játékok, lángos, és paprikás krumpli
tette emlékezetessé, melynek elkészítésé-
ben a gyerekek is aktívan kivették részü-
ket. Ez a program remek lehetõséget te-
remt, hogy kötetlenebb formában, más mi-
nõségben is tudjunk a gyerekekkel közö-
sen élményeket szerezni.

Június 14-én délelõtt került sor a komplex
szakmai vizsga írásbeli részének lebonyolí-
tására. A délután már az ünneplés jegyé-
ben telt, hiszen ekkor került megrendezés-
re iskolánk ballagási és tanévzáró ünnep-
sége is. A 8. osztályos tanulók mellett szak-
iskolásaink is elköszöntek intézményünk-
tõl. A színvonalas dekoráció a kézmûves-
szakkör munkáját dicsérte. A ballagási
mûsort a 7. osztályosok búcsúztatója tette

emlékezetessé, majd a 8. és 10. osztályos
tanulók búcsúzója következett. Intéz-
ményvezetõ asszony szavai útravalóul
szolgáltak kirepülõ tanulóink számára,
melyet a kis tarisznya mellett az emlékek-
kel együtt magukkal vihetnek. A tanévzáró
ünnepély a fontos események, eredmé-
nyek számbavételével vette kezdetét. Ter-
mészetesen nem maradhatott el a kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtó tanulóink jutal-

mazása sem. Örömmel vehették át könyv-
jutalmukat kiemelkedõ szorgalmukért,
magatartásukért, közösségi munkájukért.
A tanévet az 1-2. osztályos tanulók vidám,
táncos mûsorát követõen intézményveze-
tõ asszony lezárta, ezzel hivatalosan is kez-
detét vette a nyári vakáció.
Szakiskolásaink számára azonban még
hátravolt a komplex szakmai vizsga gya-
korlati része, melyre június 19-én került
sor. Valamennyi tanulóink sikeres vizsgát
tett 4,3-as átlaggal. Gratulálunk a kima-
gaslóan szép eredményekhez!

Feladatokban, élményekben, emlékekben
gazdag, eredményes tanévet zártunk,
melynek méltó jutalma a várva várt szün-
idõ. Szeptemberig az iskola falai elcsende-
sednek, hogy aztán újra kitárja kapuit a
gyereksereg elõtt.

Födelmesi-Pap Erika



10 ISKOLA / KÖZÖSSÉG / HIRDETÉS 2019. június 27. Bogárd és Vidéke

Aktív pihenéssel telõ napok
a cecei iskolában

A cecei iskola munkatársai mindig nagy gondot fordítanak arra, hogy szinte minden pályázati lehetõséget megragadjanak a diákok él-
ményhez juttatásához, minél kisebb anyagi terhet róva a szülõkre.
Évek óta Erzsébet-pályázatokkal nyaraltatják a diákokat, minden évben a Határtalanul program keretében erdélyi tapasztalatszerzés-
sel erõsítik a külhoni magyarokkal való kapcsolattartást.
Június 4. hetében 63 diák napközis táborozását biztosítják a Cecei Általános Iskolában a Dunaújvárosi Tankerületi Központ EFOP
3.3.5-ös pályázatának keretében. A táborok vezetõi: Nomád kalandtábor – Sohárné Bali Mária és Komáromi Éva; Mûvészeti nevelés –
Tornócziné Bondor Csilla és Ráczné Pincési Julianna; Közlekedés, KRESZ és egészségre nevelés – Földi Józsefné és Borosné Asbóth
Ilona. A diákok reggel 8-tól délután 16 óráig foglalkozásokon vesznek részt, teljes ellátással, szerdán pedig valamennyi csoport külsõ
helyszínre kirándul, hogy az élményeik még sokrétûbbek legyenek. A pályázatnak köszönhetõen a 63 diák teljesen ingyen vehet részt a
napközis táborokban, ami nagy segítséget nyújt a szülõknek!
Ugyanebben az idõben az EFOP 3.9.2 Új humanizmus – humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében pályázat keretében erdei
táborba utazik 20 felsõs nebuló, akik igazán vadregényes környezetben, a Bakonyban, Vinyén vesznek részt 5 napos nyaraláson. A
szervezõ tanárok, Csajtainé Szabó Ágnes és Kaczné Lajtos Judit olyan programot állítottak össze, ami sok-sok kalandot, testmozgást,
kirándulást, külsõ helyszínen történõ tapasztalatszerzést nyújt a kalandos kedvû diákoknak.
Reméljük, hogy az iskola majdnem felét érintõ hasznos nyári idõtöltések sok élményt nyújtanak majd mindenki számára!

Szabóné Várady Katalin igh.

IZGÕ-MOZGÓ LABDAFOGÓ
NTP-SFT-18-0011

A Sárszentmiklósi Általános Iskola a 2017/2018-as tanév végén sikeresen pályázott az Emberi Erõforrások Minisztériuma Nemzeti
Tehetség Programjára, mely a hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztõ tehetséggondozó foglalkozás indítását tette lehetõ-
vé a 2018/2019-es tanévben. A pályázat az 1-2. évfolyamos jól mozgó, ígéretes testfelépítésû tanulók sport-tehetségének kibontako-
zását biztosította tanórán kívüli foglalkozások keretében. A játékos foglalkozások fejlesztették a kognitív készségeiket, a koncent-
rációt. A figyelem-összpontosító gyakorlatok, nagymozgásos játékok, gyerekjóga nemcsak a tanulók fizikai állapotára volt jó hatás-
sal, de pozitívan hatott az önértékelésükre, a személyiségfejlõdésükre is. A pályázatnak köszönhetõen többek között beszereztünk
egy csapatépítõ dobozkészletet, melynek használata segítette az egymás közötti hatékony kommunikáció kialakulását, megterem-
tette az együttmûködés lehetõségét, az összhangot. Változatos, fejlesztõ mozgásos játékokat kínáltunk a programban részt vevõ 6–9
éves korosztálynak. Az egész év megkoronázásaként a tanulókkal egy napot Budapesten, a Margitszigeten töltöttünk el. Látogatást
tettünk a Margitszigeti Atlétikai Centrumban, ahol egyórás sportfoglalkozáson a gyerekek kipróbálták a sziget futópályáját, nagy
sétát tettek a gyönyörû környezetben. Bízunk benne, hogy a program sikerélményt és további motivációt jelent a mindennapi moz-
gáshoz a tanulóknak.

1944–2019

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt a holokauszt
Sárbogárd és környékbeli zsidó áldozatairól való

megemlékezésre, melyet

2019. június 30-án, vasárnap
16.00 órai kezdettel tartunk

a sárbogárdi izraelita temetõben.

A programot a mûemlék zsinagóga elõtt rövid ze-
nés–verses mûsorral, majd a mûvelõdési házban ke-
rekasztal-beszélgetéssel folytatjuk, ahová szeretettel
várjuk az elszármazottakat és helybelieket.

Emlékezzünk együtt!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

A következõ párok kötötték össze hivatalosan is
életük fonalát Sárbogárdon június 22-én:

GRÓSZ MELINDA sárbogárdi és
HORVÁTH KRISZTIÁN cecei lakos,

NÉMETH ÁGNES és
SZUKOVICS GÁBOR NORBERT

sárbogárdi lakosok.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a há-
zaspárok hozzájárulásával tettük közzé.

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekál-
dást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdon-
sült házaspároknak!

Szerkesztõség
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EGY NAGYMAMA
MONOLÓGJA

Befordultam a kerékpárral a bolt elé, letá-
masztottam, lezártam a bringát. Egy kismama
épp mellettem tolta el a gyerekkocsit. Hirte-
len erõsen felidézõdött az emlékezetemben,
amikor évtizedekkel ezelõtt én toltam így a
gyermekeimet. Melegség öntötte el a szíve-
met, megéreztem, hogy akkor milyen boldog
voltam. Az ismeretlen anyuka arcán semmifé-
le boldogság nem tükrözõdött, inkább aggo-
dalom. Jaj, de ismerõs volt ez is! Egy anya
élete tele van aggódással. Az okok száma
végtelen. Néhányat felsorolok.
– Mi van a pelusban?
– Mitõl taknyos az orrocska?
– Miért sír/nem sír a baba?
– Beadjam-e bölcsõdébe?
– Milyen lesz neki az óvoda?
– Mi lesz vele az iskolában?
– Milyen örömei, gyötrelmei lesznek?
– Mi lesz a foglalkozása?
– Ki lesz a férje/felesége?
– Lesz-e családja?
És így tovább végtelenül. Egy anyának ezek a
problémák fontosabbak a saját életénél. Õ a
gyermekért él. És milyen furcsa! Mégis bol-
dog, bár az arcán ez nem látszik. Belül van,
ahol a legtitkosabb dolgok rejtõznek. Az ag-
godalmak okát könnyû megnevezni, de a bol-
dogságét nehéz. Amikor az a csöppség elõ-
ször rád mosolyog, azt semmiért nem cserél-
néd el. De tényleg semmiért! Fölfogta, hogy
ki õ, és ki az anyja, aki föléje hajol. És tudja,
hogy ennek örülni lehet, azért mosolyog. Az-
tán a gügyögés! Ahogy a kezét nézi, amint a
szeme elõtt mozgatja. Rácsodálkozik a világ-
ra. Furcsa gondolatom van, ezért sokan kine-
vetnek. Egy kétéves gyerek zseni Mindent
tud. A világ csodája. Ez után már csak hülyül-
ni fog.
Mondok valamit. Nézzenek meg egy babát,
amikor alszik! Az a virágszerû szépség! A be-
hunyt szemek, a sima, pufók arcocska! Ahogy
az ajkak összesimulnak! Téved, aki azt mond-
ja, hogy azok az ajkak komolyságot fejeznek
ki. Nézze csak meg jobban! Ott titokzatos mo-
soly van, a létezés örömének a mosolya. Ha
nincs semmi baja, ez az arc azt fejezi ki, hogy a
világ jó hely, s benne én jó helyen vagyok, ne-
kem jó, ami van. Talán az a tudat is ott lap-
pang, hogy nyugodt vagyok, mert az anyu vi-
gyáz rám, óv, gondoskodik rólam, és táplál en-
gem. Persze lehet, hogy ezt az utóbbit csak az
én nõi, anyai énem képzeli bele.
És súlyos gondolatom van ezzel kapcsolat-
ban. A felnõtt pár, akiknek lehetne gyerme-
kük, de nincs, valójában nem akarják az éle-
tet. Vehetnek olyan kocsit, amilyet csak óhajt
a szívük, mehetnek nyaralni akár Óceániába,
költhetik a pénzüket a legjobb italokra, õk va-
lójában véglegesen szerencsétlenek, és ma-
guk sem tudják, de nem akarják az életet. Le-
het, hogy ez szörnyû, de így van.

L. A.

Internetes csalók
újra, másképp

Furcsa esetrõl számoltak be többen is szerkesztõségünknek. Illetéktelenek az egyik
telekommunikációs társaság ügyfeleinek internetes fiókjait használva vásároltak
nagy értékû kommunikációs eszközöket (telefont, tévét, tabletet stb.) és mobil-elõfi-
zetést. Mivel úgy értesültünk, hogy a rendõrség is nyomozást folytat az ügyben, érdek-
lõdtünk, igaz-e a hír.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság Kommunikációs Szolgálata úgy nyilatkozott
június 21-én, hogy válaszadásukig a Sárbogárdi Rendõrkapitányság négy esetben
folytat eljárást információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bûncselek-
mény elkövetése miatt ismeretlen elkövetõkkel szemben. Gyanúsítotti kihallgatásra
eddig nem került sor. A nyomozás érdekeire való tekintettel egyéb felvilágosítást nem
kívánnak adni.
Nem tudni, hogy ez csak térségi, vagy megyei, országos szintû visszaélés, mivel egyelõ-
re nincs nyoma a hírekben, és a telekommunikációs társaság sem tett közzé felhívást.
De fontosnak tartom fölhívni a lakosság figyelmét lapunkban arra, hogy legyenek kö-
rültekintõek! Ha van ilyen fiókjuk, ellenõrizzék le, kérjék ebben a cég segítségét,
mellyel szerzõdésben állnak. Érdemes növelni az elektronikus fiókok biztonságát
erõs jelszóval, visszajelzés beállításával, amikor be- és kilépés, vagy bármiféle tevé-
kenység történik. Kellõ óvatossággal kezeljék a különféle megkereséseket! Nemcsak
a jól hangzó, kecsegtetõ, reklámcélú levelek, telefonos hívások, de a hivatalos, vala-
mely nagy cég nevével visszaélõ megkeresések is a megtévesztésünket célozzák, hogy
személyes adatokhoz, s ezáltal anyagi javakhoz jussanak a csalók. Ne kattintgassunk
könnyelmûen, és ne adjuk meg fûnek-fának az adatainkat. Inkább legyünk gyanak-
vók, mintsem hiszékenyek, hogy ne essünk áldozatul csalók rosszindulatú támadásá-
nak.

Hargitai–Kiss Virág

„Szülõföldem szép határa!
Meglátlak-e valahára?

Ahol állok, ahol megyek,
Mindenkor csak feléd nézek.”

Kedves helyi és elszármazott sárhatvani
(hatvanpusztai) lakosok!

A Sárhatvani Klub nevében szeretettel várunk és hívunk
minden elszármazott és helyi lakost

2019. július 13-án, szombaton, 10 órától

„SZÜLÕFALUD HAZAVÁR” TALÁLKOZÓRA
A HELYI KULTÚRHÁZ UDVARÁRA

Tudjuk, hogy mindenki számára a család az elsõ. Vihet bárhova a sors, életünk da-
rabkái, a szülõhely, az iskola és a fiatalságunkat meghatározó emlékek mindig
összekötnek bennünket. Ezért úgy gondoltuk, itt az ideje, hogy a helyi és a faluból
elköltözött emberek újra találkozzanak, beszélgessenek egymással és örüljenek a
viszontlátásnak.
Részvételi szándékát (létszámmal együtt) szíveskedjen június 30-áig jelezni az
alábbi elérhetõségeken, vagy közösségi oldalon üzenetben.
Pártolójegy-vásárlással hozzájárulhat a rendezvényünk megtartásához, melyek
sorsolásán mindenki számára kedves emléktárgyakkal térhet haza.

Gyõriné Mariann: +36 30 328 0120
Csendesné Marika: +36 30 313 4651
Zámbóné Piroska: +36 20 473 8283

Töltsük együtt és jól ezt a napot!
Ne feledjék: ha esetleg fénykép, vagy bármilyen egyéb dokumentum van Sár-

hatvanról, hozzák magukkal!
Sárhatvani Klub
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VÉGE, VÉGE, VÉGE MÁR
A bajnoki rendszerben játszó fiatal csapa-
tok eredményes szereplése, a sorozat befe-
jezése az elmúlt bajnoki év tükrében.
Az U16-os csapatnak a megyei bajnokság
Déli csoportjában elért második helye
nagyszerû teljesítmény, megismételve az
elõzõ bajnokságban megszerzett ezüstér-
met.

U16, Déli csoport

Hely Csapat M GY D V Gólarány P
2. Sárbogárd 24 20 2 2 169-34 62

A bajnokságra történõ sikeres felkészülés
után megfelelõ optimizmussal indult az
õszi szezon. Már az elsõ két fordulóban
nagyarányú gyõzelemmel végzõdõ mérkõ-
zést játszottak a fiúk. Lajoskomáromban
egy tucat a hazaiak hálójában, majd a Kis-
láng elleni 7-1 itthonkezdésnek kitûnõ. A
Sárosd elleni kisiklás (5-1) után az õsz to-
vábbi mérkõzéseit gyõztesen fejezte be a
csapat. Kiemelkedõ és magabiztos játék a
Vajta elleni rangadó, és az eredmény sem
maradt el (5-2) a Sárbogárd javára. Emlí-
tésre méltó a Perkáta elleni hazai mérkõ-
zés, amelyen az ellenfél kapujában 34-szer
landolt a labda és Suhajda Martin tizen-
egyszer talált a hálóba. Az õszi szezont a
Sárosd mögött a második helyen zárta az
együttes 11 gyõzelemmel és 1 vereséggel.
A folytatásban hasonló elvárások fogalma-
zódtak meg és a tavaszi jó szereplésben
bízva kezdõdött a pontvadászat. A tavaszi
elsõ három fordulóban még akadozott a
gépezet. A lajosiakat nehezen sikerült két
vállra fektetni (1-0), majd a Kisláng elleni
döntetlen (2-2) után a Sárosd elleni rang-
adón – az utolsó percig kiélezett küzde-
lemben – maradt alul hazai pályán a Sár-
bogárd (0-1). A tavasz további fordulóiban
nagyarányú gyõzelmeket, gólokban gaz-

dag mérkõzéseket láthattak a szurkoló
szülõk, hozzátartozók. A Vajtán elért dön-
tetlen jól tükrözte a csapat tartását, küzde-
ni akarását, a vesztett állásból sikerült a
pontszerzés.
A csapat erejét mutatta, hogy az U19-es
bajnokságban is több fiatal jutott szóhoz és
meghatározó tagjaivá váltak a bronzérmes
U19 csapatának. Õri Dániel, Suhajda
Martin, Horváth Bálint és Horváth Attila
Roland jutott hétrõl hétre játéklehetõség-
hez.
A csapat 169 góljából a házi gólkirályi cí-
met elérõ Suhajda Martin 66 találattal lett
elsõ és a Déli csoport góllövõlistáján a má-
sodik helyet szerezte meg. A dobogón má-
sodik 25 góllal Boda Armand, a harmadik
helyre 20 góllal Szalai Ádám lõtte magát.
Az ezüstérmet szerzõ csapat: Brúzsa Ba-
lázs, Õri Dániel, Deák Soma, Szalai Ádám,
Barabás Zsolt Dávid, Suhajda Martin,
Boda Armand, Már Zétény, Tóth Patrik,
Suplicz Barnabás, Horváth Bálint, Hor-
váth Attila Roland, Szabó Olivér, Szabó
Martin Dávid, Tóth László, Csõgör Dávid,
Morvai Zsombor, Bögyös Bálint, Sáfrány
Alen Zoltán, Hollósi Bence, Palotás Péter,
Tóth Patrik.
Az ezüstös csapat vezére: Lajtos András
edzõ.
A bajnokságban szereplõ csapatok értéke-
lése az aranyifjak szereplésével és a bajno-
ki címhez vezetõ út felelevenítésével zárul.

U14, Nyugati csoport
Hely Csapat M GY D V Gólarány P
1. Sárbogárd 16 13 1 2 95-25 40

Itt van az õsz, itt van újra és a csapat a meg-
szerezhetõ 24 pontból 21-et gyûjtött. A
meglepetés-vereséget Székesfehérváron a
Videoton Baráti Kör együttesétõl szen-

vedték el, a félidei háromgólos vezetés
után 4-3-ra kaptak ki a fiúk. A kiegyensú-
lyozott szereplés eredménye: a tabella elsõ
helyén fordult a tavaszra a csapat. Az elsõ
tavaszi forduló rangadóval indult és az ül-
dözõ Polgárdi csapata ellen hazai pályán
pontosztozkodás történt (4-4). Továbbra
is fej-fej mellett haladt a két együttes, de a
lépéselõny a Sárbogárdnál volt. A 14. for-
duló újabb nem várt eredménnyel zárult,
mert az Aba-Sárvíz csapata elvitte itthon-
ról a három pontot (3-4). Szorossá vált a
bajnoki tabella, három-három pontra
megközelítette a Polgárdi és az Ika-
rus-Maroshegy együttese a vezetõ Sárbo-
gárdot. A hajrára Kovács Attila edzõ ren-
det rakott a fejekben és az utolsó három
fordulóban megszerzett gyõzelem a bajno-
ki cím megszerzését jelentette. Lélektani
és rendkívül fontos gyõzelem hazai pályán
a Videoton Baráti Kör ellen (1-0) és két
magabiztos gyõzelem a Szabadbattyán
(9-0) és az Alba Kölyök (13-0) otthonában
és az utolsó forduló eredményeitõl függet-
lenül a Nyugati csoport bajnoka a Sárbo-
gárd.
A házi gólkirály Szalai Ádám 22 találattal,
a második a góllövõ listán Zvezdovics Gá-
bor Bence 14 lõtt góllal, a harmadik Szabó
Dominik Zoltán 13 góllal.
A nagyszerû sikert elérõ aranyifjak tagjai:
Derner Péter, Hollósi Bence, Sáfrány
Alen Zoltán, Lakatos Benjamin, Már
Zétény, Szalai Ádám, Szabó Dominik Zol-
tán, Csõgör Dávid, Gereny Marcell, Ko-
csis Károly Márkó, Szabó Martin Dávid,
Bernáth Barnabás, Horváth Máté, Hollósi
Géza, Zvezdovics Gábor Bence, Papp Dá-
niel, Palotás Péter.
Az aranyérmes siker kovácsa: Kovács Atti-
la edzõ.

Szántó Gáspár

U16



Bogárd és Vidéke 2019. június 27. SPORT 13

PITTENTAL KUPA – AUSZTRIA
Az elmúlt évekhez hasonlóan az
idén is az U9-es és az U11-es korosz-
tály csapataival vett részt a Sárbo-
gárd SE a 2019. június 22-én rende-
zett 16-16 csapatos tornán. Nagysze-
rû körülmények, jól megszervezett
torna, kitûnõ csapatok és a több száz
játékos mellett ezrek érdeklõdése
kísérte a mérkõzéseket. A fárasztó
utazás után a nagyszerû játékerõt
képviselõ osztrák és magyar csapa-
tok ellen a tisztes helytállás is dicsé-
retes eredmény a mindkét korosz-
tályban pályára lépõ Sárbogárd fia-
tal és tehetséges csapataitól.

Szántó Gáspár

CSALÁDI SPORTNAP – SÁRBOGÁRD SE
2019. június 29-én 9 órától

a 2018/2019. bajnoki évet a Sárbogárd SE családi sportnappal zárja.
Az egyesület szeretettel meghívja a sportolókat, a sportbarátokat

a sárbogárdi sportpályán tartandó családi napra.

A nap programja:
Régi idõk focistái Sárbogárdon – kiállítás megnyitása; Megesszük, amit megfõztünk – fõzõverseny korosztályok között; Az álmok
megvalósítása – légvár, ugrálóvár; Kötélidegek helyett – kötélhúzóverseny; Így is megy ez nekünk – vízifoci, buborékfoci; Ettõl gyor-
sabbak vagyunk – zsákban futás; Korosztályok csatája – gyermek–szülõ mérkõzés * Egész nap büfé!

Mindenkit szeretettel vár a Sárbogárd SE!

SPORT, JÁTÉK, SZÓRAKOZÁS!

SÍC – hírek, eredmények

Nyár eleji
éremesõ (U14)

A 2018-2019-es tanév zárását követõen, a Sárréti Íjász Club U14
csapata újra bizonyította tehetségét. A verseny, a már megszokott
MISZ budapesti pályán zajlott, szélsõséges idõjárási viszonyok
között. A verseny elsõ felében kánikula volt, míg a második távon
a versenyzõk küzdöttek a nagy menynyiségû, gyorsan lehulló esõ-
vel. A döntõk alatt nemcsak az ellenfelekkel, de a hõséggel is meg
kellett küzdeni, míg a díjak átadása alatt ismét elõkerültek az es-
ernyõk. A legkiegyensúlyozottabb teljesítményt a gyerek kategó-
ria képviselõje, Lénárt Roland nyújtotta. A döntõben csak pár
ponttal kapott ki a kategória legjobbjától, így ezüstéremmel tér-
hetett haza. Fekete Zétény most a harmadik hellyel gazdagította
eredménylistáját. Jászter Botond serdülõnk a teljes verseny folya-
mán a második helyen állt, így nem meglepõ, hogy bejutva a dön-
tõbe a végelszámolásnál az ezüstérmet hozhatta haza. Másik ser-
dülõnk, Batári Szilárd a verseny kieséses szakaszában mutatott
teljesítménye alapján a bronz medált vehette át.

Gratulálok a fiúknak!

Verseny- és hobbiíjászkodásra is várjuk egyesületünkbe az íjászat
iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat, azokat,
akik a szabad idejüket hasznosan akarják eltölteni!
Íjjal a kezében törõdjön többet egészségével! Olimpiai íjászati fel-
szerelést biztosítunk.

Téglás László, Sárréti Íjász Club, Sárbogárd
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Mûfüves
bajnokság

Az elmúlt héten a 4. fordulót rendezték a
Sárbogárdi Nyári Kispályás Mûfüves Lab-
darúgó-bajnokságban.

Rangadóval kezdõdött a játéknap, ahol az
Ászok Ásza kiváló játékkal múlta felül a
gyengébb napot kifogó Szenvedély csapa-
tát. Bórék továbbra is hibátlan mérleggel,
már 5 ponttal vezetik a bajnokságot. A má-
sodik mérkõzésen a Légió nagy csatára
késztette a Szállítókat, a 3 pont sorsa csak
az utolsó percekben dõlt el Mondovicsék
javára. Az utolsó mérkõzésen pedig egy iz-
galmas meccsen aratott értékes gyõzelmet
a Kék Szék az NTMCS felett. Bertáék kez-
denek magukra találni, egy hajszálon mú-
lott csak a pontszerzésük.

4. forduló (június 21., csütörtök)

Szenvedély BFC–
FDL Ászok Ásza 1:5 (1:2)

Szenvedély: Szopori G., Goldberger M. –
Nagy T., Horváth I., Huszár D., Rehák T.,
Horváth Á., Szabó Z.

Ászok Ásza: Farkas A. – Koncz K., László
D., Bór J., ifj. Bór J., Magyar F., Gráczer B.

A listavezetõ találkozott a másodikkal,
igazi rangadóra volt kilátás. Az Ászok
Ásza kezdte jobban a találkozót és Grác-
zer Be. révén gyorsan meg is szerezték a
vezetést. A kiváló formában játszó Bórék
továbbra is lendületben maradtak, sorra
alakították ki a helyzeteket. A Szenvedély
kissé nehézkesen mozgott, hiányzott a len-
dület a játékukból. A félidõ derekán egy
szépen kijátszott helyzet: ifj. Bór J. érke-
zett jó ütembe a kapu elõtt és közelrõl he-
lyezett a hálóba, 0-2. A játékrész végén
kezdtek ébredezni Huszárék. Egy labda-
szerzés végén Horváth lépett ki jó ütem-
ben a védõk mögül és Farkas mellett a ka-
puba lõtt, 1-2. A második játékrész is
Ászok helyzetekkel indult, egy beadásba
Nagy T. kapott bele szerencsétlenül –
Koncz K. lövésébe – és lábáról a saját ka-
pujába pattant a labda, 1-3. Eldõlni lát-
szott a mérkõzés, a szervezetten játszó
Ászok csapata pedig tovább fokozta a nyo-
mást, egy kiváló összjáték után, Bór J.
passzolta a kapuba a labdát, 1-4. Szétesett
a Szenvedély, szerencséjük sem volt, hi-
szen két alkalommal is a kapufát lõtték te-
libe. A végén még Koncz K. is megszerezte
a 2. gólját, szépen iramodott meg a jobb
szélen és a kapufa érintésével a rövid sa-
rokba küldte a labdát, 1-5. Az Ászok foly-
tatta jó szereplését, és veretlenül vezeti 5
pontos elõnnyel a bajnokságot. A Szenve-
dély maradt a második helyen.

Gólszerzõk: Horváth I., illetve Koncz K. 2,
Bór J., ifj. Bór J., Gráczer B.

Légió-Agronatur–Szállítók
3:6 (1:1)

Légió: Czeiner P. – Sebestyén Zs., Gráczer
Bá., Tóth G., Virágh Zs.
Szállítók: Förhécz I. – Mondovics Z., ifj.
Mondovics Z., Nagy M., Nagy I., Hamar
E., Simon J., Králl Z.
A Légió továbbra is elsõ pontjaiért harcol,
míg a Szállítók pedig próbálja üldözni a
dobogósokat. Az elsõ játékrész nagy csatát
hozott, a Légió kapus nélkül küzdve méltó
ellenfele tudott lenni a mérkõzésre bõ ke-
retet felvonultató Szállítóknak. A találko-
zó elején Hamar volt eredményes, amire
Sebestyén tudott válaszolni. Az elsõ félidõ
1-1-es állással fejezõdött be. A második já-
tékrészben a jól kontrázó Szállítók ellép-
tek két góllal, Hamar elõször Simon J.-t
hozta kihagyhatatlan helyzetbe, majd saját
maga fejezett be pontosan egy akciót, 1-3.
A Légió nem adta fel és Gráczer Bá. révén
sikerült a szépítés. Majd ismét Hamar E.
jött és duplázta meg csapata elõnyét, az
öröm nem tartott sokáig, hiszen Sebestyén
Zs. révén ismét jött a szépítõ találat, 3-4. A
végén kockáztatott a Légió, jöttek is szé-
pen elõre Gráczerék, azonban Förhécz I.
eszén nem tudtak kifogni. A végén a kinyí-
ló ellenfelét lekontrázta a Szállítók, Ha-
mar E. újabb és Nagy M. góljával lezárták a
mérkõzést, 3-6 a vége. A jól küzdõ Légió,
szinte végig meccsben volt a Szállítók el-
len. Azonban Mondovicsék jól használták
ki lehetõségeiket, és 1 pontra vannak a 2.
helytõl.
Gólszerzõk: Sebestyén Zs. 2, Gráczer Bá.,
illetve Hamar E. 4, Nagy M., Simon J.

Team Kék Szék–NTMCS
4:3 (1:2)

Kék Szék: Somogyi L., Demeter Dán. –
Hegedüs Gy., Gábris T., Gráczer G., Pajor
T., Vagyóczki P., Rigó L., Lajtos A., Hor-
váth Zs.
NTMCS: Bognár I. – Kacz S., Kisari M., ifj.
Simon J., Halasi G., Kovács D., Berta J.,
Szabó J.
A Team Kék Szék egy esetlege gyõzelem-
mel a 2. helyig is feljöhetett volna, míg az
NTMCS szerette volna feledtetni az elõzõ
két fordulóban elszenvedett vereségeket.
Jó iramban kezdõdött a találkozó, helyze-
tek itt-ott. Az elsõ szó az NTMCS csapatáé
volt, Kovács D. egy szép akció végén veze-
tést szerzett a csapatának. A gól után pró-
bálta fokozni a nyomást a Kék Szék, azon-

ban a gól ismét az NTMCS részérõl jött,
Halasi G. kapta a labdát és nem hibázott,
0-2. A félidõ végén jött a szépítés, Pajor T.
egy lecsorgó labdát juttatott a hálóba, 1-2,
ezzel visszajött a meccsbe a Kék Szék. A
fordulás után is inkább Gábrisék voltak fö-
lényben. Viszont egy eladott labda után is-
mét az NTMCS örülhetett, Kovács D.
nagyszerûen lépett ki a jobb szélen, bal lá-
bát kifordítva pedig tanári módon vágta a
pipába a labdát, 1-3. A gól után az egy cse-
rével rendelkezõ NTMCS fogcsikorgatva
bekkelt. Azonban a csöndet elõször He-
gedüs Gy. törte meg 10 méterrõl elenge-
dett lövésével, 2-3. Pár perccel késõbb pe-
dig Gráczer G. sem hibázott és egyenlített,
3-3. Az utolsó két percben jött elõre a Kék
Szék a három pont reményében, Somogyi
kapott labdát a hatoson belül, a kapujából
kilépõ Bognár pedig kézzel eltalálta a lö-
vés pillanatában a lábát, jöhetett a bünte-
tõ. Gábris T. volt az ítéletvégrehajtó, aki
higgadtan helyezett a kapuba, eldöntve a
három pont sorsát, 4-3. A nap legizgalma-
sabb mérkõzésén az NTMCS összeszedte
magát és nagyot küzdve rászolgált leg-
alább az egy pontra, azonban a Kék Szék
végül kiharcolta a gyõzelmet, amelylyel to-
vábbra is 3. helyen áll.
Gólszerzõk: Pajor T., Hegedüs Gy., Grác-
zer G., Gábris T., illetve Kovács D. 2, Hala-
si G.
A mérkõzéseket Boros Zoltán vezette.

Tabella
1. FDL Ászok Ásza 4 4 0 0 23 6 17 12
2. Szenvedély BFC 4 2 1 1 15 13 2 7
3. Team Kék Szék 4 2 1 1 14 15 -1 7
4. Szállítók 4 2 0 2 17 12 5 6
5. NTMCS 4 1 0 3 11 24 -13 3
6. Légió-Agronatur 4 0 0 4 8 18 -10 0

Góllövõlista
1. Koncz Károly (Ászok Ásza) 8 gól
2. Hamar Erik (Szállítók) 8 gól
3. Bór József (Ászok Ásza) 7 gól
4. Kovács Dávid (NTMCS) 4 gól
5. Kovács Andor (Szállítók) 4 gól
6. Ifj. Bór József (Ászok Ásza) 4 gól
7. Huszár Dávid (Szenvedély) 4 gól

Az 5. forduló sorsolása
(június 27., csütörtök)

18:50: Szállítók–FDL Ászok Ásza
19:40: Team Kék Szék–Légió-Agronatur
20:30: NTMC–Szenvedély BFC (A két
csapat kérésére 18 óráról hátrébb kérve.)

Rehák Tamás
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FELHÍVÁS
A méhállomány egészségügyi kondíciójának megõrzéséhez
igénybe vehetõ csekély összegû támogatásról szóló 29/2019.
(VI. 20.) AM-rendelet alapján az alábbi támogatás igénybevéte-
lére hívom fel a méhészek figyelmét:
Az agrárminiszter által alkotott fenti AM-rendelet alapján a mé-
hészek részére mezõgazdasági csekély összegû támogatás lehe-
tõsége biztosított az igénybevételre jogosult tenyészetében lévõ
méhállomány egészségügyi kondíciójának megõrzése céljából.
A támogatás mértéke a kérelmezõ tenyészetében lévõ méhállo-
mányban a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) a támoga-
tási idõszak november 15. napján nyilvántartott méhcsaládszám
alapján kerül meghatározásra. A támogatás összege méhcsalá-
donként 500 forint azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg
a kérelmezõ és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minõsülõ
vállalkozás részére rendelkezésre álló, szabad, csekély összegû
támogatási keret mértékét.
A támogatás igénybevételének feltételeirõl a Magyar Állam-
kincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapjáról tájékozód-
hatnak.
A támogatási kérelem tárgyév július 15. és augusztus 31. között
elektronikus úton nyújtható be a Kincstárhoz az erre a célra rend-
szeresített ûrlapkitöltõ felületen (a továbbiakban: elektronikus
ûrlapkitöltõ felület) keresztül a Kincstár honlapján közzétett köz-
leményben foglaltaknak megfelelõen.
A támogatási kérelemre indult eljárás során minden dokumentu-
mot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a
bírósági felülvizsgálat, valamint a felügyeleti eljárás kivételével –
a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is (a to-
vábbiakban: beadvány) az elektronikus ûrlapkitöltõ felületen ke-
resztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott bead-
vány a döntés meghozatalánál nem vehetõ figyelembe.
A támogatási kérelem tartalmazza a kérelmezõ azonosító adatait
(név, ügyfél-azonosító) és a nyilatkozatait.
Az eljárás során kötelezõ az elektronikus kapcsolattartás. A köte-
lezõ elektronikus kapcsolattartásra tekintettel a Kincstár az érte-
sítéseket, dokumentumokat, valamint a döntéseit elektronikus
úton közli a kérelmezõvel vagy meghatalmazottjával.
Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektro-
nikus úton történõ teljesítése során a kérelmezõ helyett és nevé-
ben meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány
által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhetõ
elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektro-
nikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történõ eljárásra az
Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi
költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások igénybevéte-
lével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.)
FM-rendelet meghatalmazásra – kivéve kamarai meghatalma-
zásra – vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltéré-
sekkel kell alkalmazni.
A támogatási kérelem a benyújtását követõ naptól számított tíz
napon belül, de legkésõbb augusztus 31. határidõ végéig az
elektronikus ûrlapkitöltõ felületen keresztül módosítható. Módo-
sítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támo-
gatási kérelem benyújtásának idõpontja az utolsó módosító ké-
relem benyújtásának idõpontja.
A Kincstár a támogatási kérelmekrõl tárgyév október 31-éig dön-
tést hoz. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a támoga-
tási kérelem elbírálásához szükséges adatot a Kincstár megkere-
sését követõ tíz napon belül, de legkésõbb tárgyév szeptember
10-éig a Kincstár rendelkezésére bocsátja.
Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a Kincstár a
kérelmezõt 8 napos határidõ tûzésével hiánypótlásra szólítja fel.
Ha a tárgyévi jogos igények együttesen meghaladják a jogsza-
bályban meghatározott keretösszeget, akkor a kérelmezõ részé-
re megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértéké-
vel arányosan csökken.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet
alapján 2019. július 1. (hétfõ) munkaszüneti nap. A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal-
ban e napon az ügyfélfogadás szünetel és az ügyfélszolgálati iroda is zárva tart.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

A KÉMÉNYRE IS GONDOLJUNK
A NAGY MELEGBEN

Szinte még csak most kezdõdött a nyár, célszerû a kémények ellenõrzését beütemez-
ni, hogy ne az utolsó pillanatra, a fûtési szezon kezdetére maradjon ez a valóban élet-
bevágóan fontos tevékenység. A családi házakba a kéményseprõ nem megy automa-
tikusan, a lakók által elõre egyeztetett idõpontban végzi el az ingyenes ellenõrzést és
tisztítást. A szilárd tüzelésû berendezések esetén évente, a gázüzemû fûtõberendezé-
seknél kétévente kell a kéményeket ellenõriztetni.
Egy égéstermék-elvezetõ teljes nyomvonalának szemrevételezése és mûszeres el-
lenõrzése – ha a kéményseprõ mindent rendben talál – mindössze húsz-harminc per-
cet vesz igénybe. Ha az égéstermék-elvezetõt tisztítani kell, az valamivel hosszabb
idõbe telik, de otthonunk és családunk biztonsága megéri a ráfordított idõt.
A kéményseprés az egylakásos ingatlanokban élõk számára önkéntes. Nekik maguk-
nak kell elindítani azt az idõpont-egyeztetési folyamatot, amelynek végén a kémény-
seprõ felkeresi otthonukat és elvégzi az ingyenes ellenõrzést. Ennek érdekében Fejér
megyében a Kémény Zrt.-hez fordulhatnak a lakók. Vigyázva az egyedül élõ idõsekre,
segítsék õket az idõpont-egyeztetésben. Érdemes már most elõre gondolkodni, hogy
a meleg nyári hónapok után biztonságosan induljon a fûtési szezon.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

SZIRÉNAPRÓBA JÚLIUS 1-JÉN
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a
paksi atomerõmû harminc kilométeres körzetébe esõ településeken ellenõrzik a la-
kossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességét, melynek során a megyé-
ben Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta települé-
seken július 1-jén, hétfõn, 13.00 órakor csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba
végrehajtására kerül sor.
A szirénák megszólalása ezekben az idõpontokban csak a rendszer próbája, amely so-
rán a lakosságnak teendõje nincsen.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

PÉNTEKRE HIDEGFRONT MÉRSÉKLI
A KÁNIKULÁT

Csütörtökön eleinte sok lesz a napsütés, majd délután egy hidegfront hatására meg-
növekszik felhõzet, és több helyen várható zápor, zivatar. Egyes zivatarokat jégesõ,
károkozó szélroham és felhõszakadás kísérhet. Feltámad a nyugati, majd északnyu-
gatira forduló szél. A front elõtt még 32-37 fokig melegszik a levegõ.
Pénteken sok napsütésre számíthatunk, több felhõ a középsõ és keleti megyék felett
lehet, de legfeljebb egy-egy kisebb zápor alakulhat ki. Sokfelé szeles marad az idõ, a
nagy meleg mérséklõdik, 24-29 fok várható.
Szombaton napközben átmenetileg megnövekedhet a felhõzet, vasárnap ragyogó na-
pos idõben lesz részünk, csapadék sehol sem várható. Szombaton keleten az északi,
vasárnap nyugaton a déli szél lehet erõs. Frissek lesznek a reggelek, délután szomba-
ton 25-30, vasárnap 28-33 fokot mérhetünk.

idokep.hu
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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.

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.

Dr. Ollmann Anasztázia háziorvos

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. Rendel dr. Ollmann
Anasztázia. H: 11.30-15.00, K: 11.30-14.30, Sze: 11.30-13.30, Cs:
11.30-14.30, P: –. Szerdán terhestanácsadás 14.30-tól.

Dr. Práger Péter Andor 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. Kedden 7-12 órá-
ig, csütörtökön 13-18 óráig, terhestanácsadás: 12-13 óráig. Rendel dr.
Nemes Mária (helyettesítõ háziorvos).

Dr. Nemes Mária háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. Hétfõ, szerda, péntek: 8-11.30. Csütörtökön terhesta-
nácsadás: 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



Bogárd és Vidéke 2019. június 27. KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 17

Alapító–tulajdonos: Hargitai Lajos. Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin,
Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár, Huszár Lajos és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.
Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke

Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg.
Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban
közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések
tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható
Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft,
félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

FOGÁSZATI RENDELÉSEK
1. számú körzet

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

Rendel: dr. Pavel Andrei Emil
Hétfõ: 8-10-ig iskolafogászat, 10-15-ig felnõttfogászati rendelés; szerda:
8-15-ig felnõttfogászati rendelés; péntek: 8-14-ig felnõttfogászati rende-
lés. 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 törté-
nik.

Rendelési idõn kívül

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

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

Hétfõ

8.00–9.00 Sárszentmiklós, orvosi rendelõ (dr. Práger Péter Andor
Pusztaegreshez tartozó 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, tanács-
adás, 15.00–16.00 Sárszentmiklós, orvosi rendelõ (dr. Práger Péter Andor
Pusztaegreshez tartozó 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 Ideiglenesen Pusztaegresen
Szerda 15.00–17.00 Ideiglenesen Pusztaegresen. Bejelentkezés: 06 (70)
314 8774.

A Madarász József Városi KönyvtárA Madarász József Városi Könyvtár
nyári nyitva tartásanyári nyitva tartása

július 1-jétõl augusztus 31-éig.július 1-jétõl augusztus 31-éig.

Hétfõ: zárvaHétfõ: zárva

Kedd: 9–18 óraKedd: 9–18 óra

Szerda: 9–18 óraSzerda: 9–18 óra

Csütörtök: 9–18 óraCsütörtök: 9–18 óra

Péntek: 9–18 óraPéntek: 9–18 óra

Szombat–vasárnap: zárvaSzombat–vasárnap: zárva

BEHARANGOZÓ

Elõzetesen tájékoztatjuk
kedves Olvasóinkat és Ügyfeleinket,

hogy szerkesztõségünk

JÚLIUS 20-TÓL AUGUSZTUS 4-IG TARTJA
MAJD ÉVES NYÁRI SZABADSÁGÁT.

Szerkesztõség
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2019. július
Július 6-7.: dr. Zámbó Csilla, Sárbo-
gárd–Kislók, Kossuth u. 24., 06 (30) 287
4652;
július 13-14.: dr. Kellner Péter, Sárbo-
gárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 939 8629;
július 20-21.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06 (30) 993 9404;
július 27-28.: dr. Bögyös Gábor, Nagy-
lók, Ady E. u. 1/a, 06 (30) 816 1374.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusz-
taegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Me-
zõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószent-
iván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc
osztályvezetõ járási fõállatorvos

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 megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 óráig az alábbi
telefonszámon hívható háziorvosok:

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

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

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

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

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

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig a Sárbogárd város területén
mûködõ HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN

RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Hírház facebook-oldalán is!

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA,
GALLYDARÁLÁS
06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA 06 30 440 5790

MUNKAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT
SÁRBOGÁRDON!

Dr. Práger Péter +36 70 775 0079

MASSZÕR – Lévai Ágnes
06 30 387 5331

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Kõmûvest felvennék, napi 15.000 Ft napvégi fizetéssel. 06 (30) 364 9408

Segédmunkást felvennék napi 10.000 Ft napvégi fizetéssel. 06 (30) 364
9408

Elõnevelt TETRA-H barna csirke elõjegyeztethetõ július 18-ára. Tinódy út
52. 06 (30) 384 2294
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