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Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

KIAKNÁZATLAN
ERÕFORRÁS

Talán nem tudják: az óvodások „dolgoznak” a
legtöbbet a tanulóifjúság közül. Szeptember
1-jétõl június 30-áig járnak kötelezõen óvo-
dába, szobatisztaság esetén 2,5 éves kortól,
egyébiránt 3 éves kortól. Az õszi, téli és tava-
szi szünet náluk csak nevében szünet, hiszen
igazolni kell, ha ezen idõszakban nem men-
nek óvodába (amit a rendelkezésre álló szû-
kös szülõi igazolási lehetõség híján az orvo-
sok kénytelenek megtenni).
No, de mindennek megvan, kérem, az oka.
Hiszen ha már kisgyermekkortól munkára,
kötelességtudásra nevelik a gyermekeket,
akkor ezáltal a jövõbeli munkanélküliek szá-
ma is remélhetõleg csökkenni fog. Másrészt
a szülõ sem maradhat így távolt a munkahe-
lyétõl a gyermek évszakos szünetére hivat-
kozva, tehát nem esik ki a nemzetgazdasági
termelésbõl.
Azt nem értem csak, hogy az iskolásokat mi-
ért küldik szabadságra. Annyi energiája van
az otthon unatkozó nagyoknak, hogy az ellát-
ná a paksi atomerõmûvet urán helyett. Sziré-
napróbát felszólítás nélkül is végeznek, na-
ponta többször is. Kiaknázatlan természeti
erõforrás rejtõzik bennük.

Hargitai–Kiss Virág
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Megalakult testületek
A roma nemzetiségi önkormányzat és Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának megválasztott képviselõi október 25-én délután tet-
tek esküt a díszteremben.
Dr. Krencz Ferencné, a helyi választási bizottság elnöke ismertet-
te az eredményeket és nyújtotta át a megbízóleveleket.
A roma nemzetiségi önkormányzat tagjai: Majláth László,
Majláth Ferenc, Zentai Béla, Juhász Péter, Majláth Antal – mind-
annyian a Lungo Drom színeiben. Elnökké Majláth Antalt válasz-
tották a képviselõk, elnökhelyettesnek pedig Majláth Lászlót.

A sárbogárdi képviselõ-testület összetétele három fõ tekinteté-
ben változott (Juhász János, Érsek Enikõ és Gerlai Zsolt helyett
Bágyi Zoltán, dr. Prágerné Topp Erika és Borbély Sándor kerül-
tek be).
Dr. Sükösd Tamás (Fidesz–KDNP) továbbra is a választók több-
ségének bizalmát élvezi mint polgármester és a 7. választókörzet
képviselõje. A töbörzsöki (1.) körzetben Bágyi Zoltán (Fidesz–
KDNP), a tinódi (2.) körzetben Ébl Zoltán (Fidesz–KDNP), az
Árpád utca–Kislók (3.) körzetben Aranyos József (Fidesz–
KDNP), a városközpontban (4.) Novák Kovács Zsolt (Fidesz–
KDNP), az 5. választókörzetben Tóth Béla (Fidesz–KDNP), a 6.
választókörzetben Erõs Ferenc (Fidesz–KDNP), a Pusztaegres–

Sárhatvan–Nagyhörcsök (8.) körzetben dr. Prágerné Topp Erika
(független) részére adott fölhatalmazást a lakosság a képviselet-
re.
Kompenzációs listán jutott be Borbély Sándor (DK), Nedoba
Károly (FÜBE) és Szilveszterné Nyuli Ilona (DK) az összesen 11
fõs testületbe.
Az alakuló ülés keretében megválasztották az ügyrendi és jogi bi-
zottságot. A bizottság elnöke Ébl Zoltán, tagjai: Bágyi Zoltán és
dr. Prágerné Topp Erika, külsõs tagok: Horváth Tibor és Ko-
vácsné Csernák Annamária. E bizottság bonyolította le ugyanis az
alpolgármester-választást.
Dr. Sükösd Tamás az alpolgármesteri tisztséget eddig is ellátó
Novák Kovács Zsolt személyére tett javaslatot, Szilveszterné
Nyuli Ilona viszont dr. Párgerné Topp Erikára, akit váratlanul ért
a javaslat, és azzal utasította vissza a felkérést, hogy elsõsorban
képviselõi megbízatásának szeretne eleget tenni. 9 igen, 1 nem és
1 érvénytelen szavazattal Novák Kovács Zsoltot választották meg
alpolgármesternek.
Döntést hoztak a polgármester illetményérõl, az alpolgármester
tiszteletdíjáról és költségtérítésükrõl is, a törvény szabta összege-
ket elfogadva. A polgármester havi illetménye (nyelvvizsgapót-
lékkal együtt) bruttó 721.209 Ft, költségtérítése 108.181 Ft; az al-
polgármester havi tiszteletdíja bruttó 324.544 Ft, költségtérítése
48.682 Ft.
Dr. Sükösd Tamás székfoglalójában visszatekintett az elmúlt két
ciklus eredményeire, és ismertette a következõ öt év legfõbb cél-
jait, a megkezdett munka és vállalások folytatását (infrastruktúra
és utak fejlesztése, kerékpárút megépítése, Zöld város pályázat
megvalósítása, ezen belül parkolóhelyek kialakítása és zöld felü-
letek megújítása, szabadtéri kondicionálópark és játszótér építé-
se, a régi könyvtárépület közösségi térré, múzeummá alakítása, a
sportcsarnok megvalósítása). „A választópolgároktól nem tiszt-
séget, hanem feladatot kaptunk” – jelentette ki, s egyúttal megkö-
szönte a választók bizalmát.

Hargitai–Kiss Virág

Megjegyzés: Az alakuló ülést a Himnusz és a
Szózat foglalta keretbe. Keserûen konstatál-
tam, hogy a jelenlévõk közül sokan nem énekel-
tek, de még csak nem is tátogtak. Különösen a
város elöljáróinak kellene ebben (is) példát mu-
tatni, ha már fölesküdtek, hogy Magyarország-
hoz és annak Alaptörvényéhez hûek lesznek!
Az Alaptörvény egyik sora ugyanis így szól:
„Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló
nyelvünket, a magyar kultúrát … ápoljuk és
megóvjuk.” A Himnusz márpedig az öröksé-
günk, és a magyar kultúra része!

Szakmai mûhely Sárkeresztúron
Szakmai workshopot rendezett Sárkeresztúr Község Önkor-
mányzata október 24-én, melynek fõ témája a településen megva-
lósuló komplex felzárkózási program és az épülõ szociális bérla-
kások voltak. Az egyeztetésen részt vett Langerné Victor Katalin
társadalmi felzárkózásért felelõs helyettes államtitkár.
A helyi óvodások mûsorát követõen Csutiné Turi Ibolya polgár-
mester köszöntötte a résztvevõket és kiemelte, hogy az elmúlt 9 év
kitartó, közös munkájának újabb látható eredménye épül.
Langerné Victor Katalin beszédében elismerõen szólt a Sárke-
resztúron zajló, felzárkózást segítõ munkáról és az új kezdemé-
nyezésekrõl. Kiemelte, hogy Sárkeresztúr azon települések közé
tartozik, ahol sikeresen valósultak meg a korábbi idõszakban is
komplex programok, a ráépülés és folyamatosság pedig a most
futó pályázatokkal biztosítva van.
Sárkeresztúron a Széchenyi 2020 program keretében megvalósu-
ló komplex fejlesztési program alapja a jelenlét típusú szociális

munka. A program keretében foglalkoztatott 6 fõ szociális mun-
kás összesen 131 fõ egyéni fejlesztési tervét készíti el. A program a
szociális munka mellett tartalmaz OKJ-s felnõttképzést, egész-
ségügyi, pályaorientációs és közösségfejlesztési programeleme-
ket is.
A program másik részeként 200 millió Ft európai uniós támoga-
tás segítségével 7 új szociális bérlakás épül fel ez év végéig. A bér-
lakások pályáztatásához önkormányzati rendelet is készül, mely-
hez a szociális szakmai szempontokat a projektben dolgozó
szakemberek segítenek kidolgozni.
A szakmai workshop során az ország több pontjáról érkezõ, ha-
sonló projektet megvalósító résztvevõk közösen megtekintették a
„Csillag szolgáltató pontot”, valamint lehetõségük volt belülrõl is
megtekinteni az épülõ bérlakásokat.

Angyal Márton projektmenedzser



Bogárd és Vidéke 2019. október 31. KÖZÉLET 3

Lezárult a „Helyi foglalkoztatási együttmûködések
Sárbogárd járásban” projekt

A „Helyi foglalkoztatási együttmûködések Sárbogárd járásban” elnevezésû projekt 2019. szeptember 30-án zárult. A 2017. február
20-án megalakult Sárbogárd Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum a TOP-5.1.2-15-FE1- 2016-00004 azonosító számú
projekt keretében elfogadta stratégiáját, amiben 2030-ig olyan célkitûzéseket fogalmazott meg, amelyek elérésével biztosítottnak
látják Sárbogárd járás munkaerõ-piaci helyzetének javítását. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 345,05 mil-
lió forintos forrása – az Európai Unió társfinanszírozásával – vissza nem térítendõ támogatás.

A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetésével megalakult konzor-
cium Sárbogárd Város Önkormányzatával és az Echo Innovációs
Mûhellyel közös projektben vállalta a 30 hónapos program meg-
valósítását. A projekt során két tevékenységi kört kell megvalósí-
tani: egy foglalkoztatási együttmûködés létrehozását és mûködte-
tését, valamint a rendelkezésre álló 345,05 millió forint legalább
70 %-át hátrányos helyzetû álláskeresõk és inaktívak munkaerõ-
piaci helyzetének javítására kell fordítani, foglalkoztatást elõsegí-
tõ támogatások nyújtásával.

A 18 tagszervezetbõl álló együttmûködés fõ célja Sárbogárd járás
helyi foglalkoztatásának és gazdaságának élénkítése, a megis-
mert térségi szintû foglalkoztatási kihívások és adottságok figye-
lembevételével. A fórumtagok aktív közremûködése mellett egy
olyan helyi foglalkoztatási és gazdaságélénkítési stratégia és arra
épülõ akcióterv kidolgozása is cél, mely megfelelõ választ ad ezen

kihívások megoldására és a térség munkaerõpiacának fenntart-
ható fejlesztésére.
A projekt megvalósítása során 222 fõ programba vonása történt
meg, akik mind humán szolgáltatás keretében lehetõséget kaptak
a munka világába való visszatéréshez szükséges támogatási esz-
közök használatára. A projekt során 31 fõ képzési támogatást ka-
pott, 117 fõ bértámogatással helyezkedett el, 6 fõ pedig új vállal-
kozást indított.
A Sárbogárd Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum
munkája folytatódik, a projekt vége nem jelenti az együttmûkö-
dés befejezését.
A projektrõl bõvebb információt a http://sarbogard.hu/helyi-fog-
lalkoztatasi-egyuttmukodesek-sarbogard-jarasban és a http://fe-
jer.munka.hu/ oldalon olvashatnak.

Fejér Megyei Kormányhivatal

56
Sárbogárdon

A Petõfi Sándor Gimnázium végzõs diákjai Sárbogárd 56-os
eseményeit, azon belül is Radich Márta volt apáca, föld-
rajz–történelem szakos tanár alakját idézték föl elõadásuk-
ban október 23-án este a József Attila Mûvelõdési Központ
színpadán.
Radich Márta (aki 1954-tõl 1957-ig tanított a gimnáziumban)
az 56-os események viharában próbálta kordában tartani,
megóvni diákjait a meggondolatlan tettektõl, melyek – tud-
juk – a kommunista diktatúrában nem maradtak megtorlatla-
nul. A tanárnõt mégis bebörtönözték, megkínozták, és eltil-
tották a tanítástól.
Egy dokumentum tanúsága szerint (Kabdebó Lóránt: Szabó
Lõrinc Hévízi versfüzete) Szabó Lõrinc költõ hévízi tartózko-

dása során a Keresztes Nõvérek szállodapanziójában
jó barátságba került a mûvelt Chrysostoma (Aranyszá-
jú) nõvérrel (azaz Radich Mártával), aki „falut jár,
konyhában dolgozik, fûrészel, tuskókat hasogat, pedig
elég cingár, szemüveges, tipikusan értelmiségi lény …
kitûnõen beszél, filozófiailag, szociológiailag igen kép-
zett.” Radich Márta korábban tizenhét évig a
zsámbéki tanítóképzõ tanára volt; eredeti végzettsége
mellé utóbb a magyar szakot is elvégezte. Hévízen
1948 októberétõl 1949 júniusáig élt, aztán pedig a fõ-
városban. Szabó Lõrinc bizalmasa volt a rend megszû-
néséig. 1950 októberétõl Székesfehérváron vállalt ta-
nári állást, s a költõvel nem találkozott többet.

A gimnazisták elõadása után dr. Sükösd Tamás mon-
dott beszédet, idézve Sárbogárd 56-os nemzetõrpa-
rancsnoka, néhai Ujságh Tibor visszaemlékezéseibõl.
Ezt követõen a három 56-os emlékmûhöz vonultak az
ünneplõk elhelyezni koszorúikat, virágaikat és gyer-
tyáikat az 56-os hõsök tiszteletére.

Hargitai–Kiss Virág
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ZENÉBEN ÖTVÖZÕDVE

Meghitt, lélekemelõ, zenével körülölelt és összekovácsolt közösségben töltöttük az októ-
ber 27-én megrendezett idei Operagálát. Nehéz szavakba önteni annak a lelki kincsnek a
jelentõségét, melyet a József Attila Mûvelõdési Központ színháztermét megtöltõ
mintegy 400 ember ez alkalommal is kapott.
Országos és nemzetközi szinten nagy elismertségnek örvendõ mûvészek játszottak és
énekeltek e kisváros színpadán önfeledten, hiszen – bevallásuk szerint – ide szinte haza-
járnak már. S mivel az itteni közönség igazán hálás, befogadó és szeretetet sugárzó, ezért
különösen jólesõ érzés számukra Sárbogárdon zenélni.

A közönség szempontjából pedig nagyon jó megélni,
hogy az itt fellépõ mûvészek nemcsak zenei tehetségük-
kel és tudásukkal, de közvetlenségükkel, kedvességük-
kel is a szívünkbe lopták magukat.
Novák Kovács Zsolt alpolgármester bevezetõje után
Dizseri András kért szót a Philia Egyesület nevében,
mely szintén adományokat gyûjt az alsószentiváni Ko-
vács Elena gyógyulására. A közönségnek módja nyílt
tapssal is kifejezni jókívánságait a kislánynak.
A koncert karmestere és egyben „konferansziéja” Dé-
nes István volt, aki az elhangzó mûveket érdekességek-
kel vezette be, és természetesen a darabok sorrendje
sem véletlenszerûen volt összeállítva. Egyénisége, stílu-
sa, humora magával ragadta a publikumot.
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BÜSZKÉK VOLTUNK
A karmester hatalmas gesztussal leintette a zenekart,
a teremre csend borult, a lelkek ocsúdni kezdtek a ze-
ne titokzatos hatása alól, hogy aztán annál hangosab-
ban törjön ki a csitulni nem akaró tapsorkán. A sárbo-
gárdiak meg a hozzátartozóik ünnepelték, hogy a fala-
ik között ismét megjelent a világszínvonal. Sárbogár-
dot és a világszínvonalat bajos egy kalap alá venni, de
vannak csodák. Ami itt 2019. október 27-én, vasárnap
a mûvelõdési ház új köntösbe öltöztetett nagytermé-
ben lejátszódott, azt ne féljünk a legmagasabb minõsí-
téssel jellemezni.
A hatvanas években történt? Az egyik esedékes peda-
gógusnapi vacsora után mûsor kezdõdött a Nyárfás
vendéglõ nagytermében. A pódiumra ismeretlen fia-
tal tanárházaspár perdült föl, és teljes magabiztosság-
gal, profi módon valami preklasszikus mûvet énekel-
tek el két szólamban. Bájosak voltak, amilyen bájos
egy fiatal pár lehet. A mûsorközlõ bizonyos Huszics
házaspárról beszélt, akik nemrég kerültek községünk-
be kezdõ tanárként. Nem ismertem õket. Maga az elõ-
adott mû és az elõadás színvonala nem volt összhang-
ban sem a terem pörkölt- és galuskakipárolgásaitól te-
lített levegõjével, sem a sáros Sárbogárd (akkor még
nagyközség) általános kulturális színvonalával. Vajon
volt sejtésem arról, hogy helységünk történetében va-
lami új kezdõdött akkor? Nem állíthatom, hogy sejtel-
mem sem volt errõl. Az emberben ébrednek néha
tudat alatti megérzések. Nem véletlen, hogy fél évszá-
zad távolából is megmaradt az emlékezetemben ez az
énekkettõs.
Huszics Vendel nemsokára kollégánk lett a gimnázi-
umban. Egy meglehetõsen zenebolond testületben ta-
lálta magát. A meghitt délutáni órákban, amikor a ta-
nárok másnapi óráikra készültek, folyamatosan for-
gott a lemezjátszó korongja, néha naponta többször is
föltettük Mendelssohn hegedûversenyét, Beethoven
ötödik szimfóniáját. Kérlelni kezdtük Vendelt, hogy
alakítson énekkart. Nos, kérem, néhány hét múlva
vagy ötventagú kórus szorongott a mûvelõdési ház
próbatermében. Jöttek fiatal pedagógusok, mesterek
a fodrászatból, tisztes iparosok, de maga a vágóhíd ve-
zetõje is.
Így kezdõdött. A csoport ismerkedni, barátkozni kez-
dett a többszólamúság ingereivel. „Van három jó ba-
rátom” – énekelték jókedvûen, teli tüdõvel, meg Bár-
dos Balatoni nótáit. Innen jutott el a csapat Bartók bo-
nyolult, modern hangzású mûveiig, sõt Haydn nagyze-
nekari kísérettel elõadott miséjéig. Ötven év… Csodá-
latos, de van alapító tag, aki azóta is ott áll kissé reme-
gõ lábakkal az emelvényen. Bejárták Európát, énekel-
tek Szlovéniában és Párizsban. Egy kivételesen sikeres
vidéki szereplés utáni hajnalon Vendel rosszul lett, és
meghalt. De a zene nem halhat meg, a helyét a felesé-
ge, Zsike néni vette át. Öröm, amikor leányuk, Hu-
szics Ibolya látja el a zongorakíséret feladatát. Másik
leányuk, Huszics Anikó a szoprán szólam csengõ han-
gú tagja. De van unoka is: Várdai István, a világ egyik
legjobb csellistája, a bécsi Zeneakadémia tanszékve-
zetõje, a bogárdi zenekari koncertek állandó szereplõ-
je. Elsõsorban õ a világszínvonal.
Élmény volt az október végi koncert. Ami itt ötven év
alatt létrejött, az máshol nincs. Zsikének és elhunyt
férjének óriási köszönet. Szabados Tamásnak, a kórus
szereplései, utazásai fõ szervezõjének is köszönet és
gratula. És Dénes István karmesternek, aki pálcájával,
kacsintásaival elsõ számú varázslója volt ennek az
estének.

L. A.

Az elsõ felvonásban Bartók Béla Román népi táncok címû mûvének Dénes
István általi átiratát hallhattuk a MÁV Szimfonikus Zenekar elõadásában,
majd Rossini Sevillai borbély címû operájából Rosina áriája csendült fel Ba-
logh Eszter mezzoszoprán szólójával. Mozart Figaroját Najbauer Lóránt ba-
riton személyesítette meg, akit Balogh Eszter és Zemlényi Eszter (szoprán)

kettõse követett Offenbach csodaszép Barcarolléjával. A szólisták Ninh Duc
Hoang Long tenorral kiegészülve közösen énekelték Verdi Rigoletto címû
operájának részletét.
Várdai István csellómûvész Csajkovszkij Rokokó variációk címû alkotását
választotta erre a hangversenyre, s a szûnni nem akaró taps után még két mû-
vel ajándékozott meg bennünket ráadásként. Meghatottan így szólt a közön-
séghez: – Van olyan pillanat, amikor a zene többet mond minden szónál, vi-
szont úgy érzem, köszönettel tartozom mindenkinek, aki itt van, leginkább a
nagyszüleimnek az 50-52 évért, hogy ezt az egészet fölépítették. Igazából
nem is zenérõl van szó, hanem arról, hogy együtt lehetünk, és a szebbnél
szebb zenéket együtt élhetjük át.
A szünet utáni második felvonásban már a Várpalotai Bányász Kórus és a
Huszics Vendel Kórus is színpadra állt, hogy a MÁV Szimfonikus Zenekar-
ral közösen elõadják Mozart Idomeneo zárókórusát, Smetana Eladott meny-
asszony nyitókórusát, majd Ninh Duc Hoang Long csodálatos tenor szólója
(Erkel: Bánk bán – Hazám-hazám) és egy Zemlényi Eszter által elõadott vir-
tuóz meglepetés után a Nabucco részleteit.
Nagyszerû este volt, ismét!

Hargitai–Kiss Virág

KÖSZÖNJÜK!
Az október 27-én tartott koncerten Kovács Elena gyógykezelésének költ-
ségeire a közönség 138.000 Ft-ot adományozott.
A család nevében is köszönjük szépen!

Dr. Dizseri András elnök, Philia Egyesület
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100 éve született Szabó Imre lelkipásztor
Sárbogárd jeles személyisége, elsõ díszpolgára, Szabó Imre 100 éve, 1919. ok-
tóber 30-án született. A kerek évforduló alkalmából rendezett ünnepséget a
család, az önkormányzat és a református egyházközség október 26-án, dél-
után a díszteremben. A nagy megbecsültségnek örvendõ, 2011-ben elhunyt
lelkipásztor tisztelõi csordultig töltötték a széksorokat.

Kovács Csongor református lelkész meg-
köszönte az egybegyûlteknek, hogy eljöt-
tek közösen emlékezni, visszatekinteni
Imre bácsi munkásságára, hálát adva
azért, amit átélhettek és ami jelen van ma
is a város életében.
Dr. Sükösd Tamás polgármester szemé-
lyes élményei mellett e szavakkal idézte fel
a lelkipásztor alakját: – Imre bácsi a hábo-
rú utáni ébredésben mint evangelizátor
hirdette sokfelé és sokaknak Jézus Krisz-
tus evangéliumát. Sárbogárdon folytatta
hitvesével, Szabó Évával azt a munkát,
amit országos szinten nem tehetett. Bátor
tettük volt, hogy évtizedeken át havonta
csendes napokat tartottak, amelyre az or-
szág sok helyérõl jöttek a hívek. Hittek az
új ébredésben, ezért várták, hitték és meg
is kapták Isten szent lelkének ajándékait.
Kovácsné Pázmándi Ágnes könyvtáros,
lelkész, a budapesti Ráday Gyûjtemény
munkatársa, fotókkal illusztrálva, érdekes
részletekkel szolgált arról a gazdag életút-
ról, melyet Imre bácsi a délvidéki Ittebérõl
indulva bejárt. „Olyan volt az életem, mint
egy regény, melynek a forgatókönyvét Is-
ten írta” – vallotta Imre bácsi. És valóban:
édesapja korai halála után édesanyja a
megélhetés miatt cselédnek állt, s ezért fiát
egy ideig a nagyszülõk nevelték Nagybecs-
kereken, mely meghatározó idõszaka volt

életének. Itt konfirmált, és bekapcsolódott
a különbözõ felekezetû és nemzetiségû fi-
atalok alkotta Keresztyén Ifjúsági Egyesü-
let inspiráló közösségébe. Szerb nyelven
elvégezte a középiskola elsõ osztályát,
majd mostohaapja inasnak adta egy könyv-
kereskedésbe, ahol olvasmányai közül kü-
lönösen nagy hatást gyakoroltak rá a népi
írók. Végül magánvizsgáknak és egy ösz-
töndíjnak köszönhetõen leérettségizett, és
egy ismerõse ösztönzésére 1941-ben Bu-
dapestre utazott. Beiratkozott matemati-
ka–fizika szakra, amit azonban hamarosan
inkább teológiára váltott. Dolgozott a Rá-
day-könyvtárban, a Kálvin téri templom-

ban Ravasz Lászlót hallgatta, csatlakozott
a Soli Deo Gloria diákmozgalomhoz és
egy ellenállási mozgalomhoz. A háború
végén menekülnie kellett. Túlélési ösztö-
neinek, találékonyságának, humorának és
cirill betûs érettségi bizonyítványának kö-
szönhette, hogy kalandos útját épségben
megúszta.
Feleségével, Szabó Évával a teológián ta-
lálkozott. 1949-ben házasodtak össze, hû
szövetségük 62 évig tartott, és hét gyer-
mekkel ajándékozta meg õket a Minden-
ható.
Hivatását Kiskunhalason és budapesti
gyülekezetekben kezdte segédlelkészként,
majd 1950-tõl egyházkerületi missziói lel-
készként. 1952-ben választották meg sár-
bogárdi lelkésznek. 33 éven át, és nyugdí-
jasként is minden erejükkel azon munkál-

kodtak feleségével együtt vállvetve, hogy
új életre vigyék a gyülekezetet.
Az évfordulóra új kiadvány is készült Sza-
bó Imre prédikációiból, tanításaiból, jegy-
zeteibõl, melyet Magyarné Balogh Erzsé-
bet, a Református Missziói Központ lel-
kész–igazgatója mutatott be.
Az ünnepség imádsággal és szeretetven-
dégséggel zárult.
Másnap hálaadó istentisztelettel folytató-
dott a megemlékezés. „A szeretet hatal-
mát áldom” címû ének fuvolára, altfuru-
lyára és orgonára írott feldolgozása csen-
dült fel bevezetésként, majd Kovács Cson-
gor lelkipásztor hirdette az igét: „Ne feled-
kezzetek meg vezetõitekrõl, akik az Isten
igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük
végére, és kövessétek hitüket.” (Zsidók-
hoz írt levél 13:7)
Az alkalmon Mészáros Ferenc gondnok
köszöntötte a Szabó család jelenlévõ tagja-
it, majd Agyagási István nyugalmazott es-
peres, Jákob Mihály algondnok és Nagy
Gábor presbiter, egyházmegyei tanácsbíró
idézték fel lelki átéléseiket az egykori lel-
készházaspárról. A család nevében Szabó
Miklós köszönte meg a gyülekezetnek az
évfordulós ünnep megszervezését, az em-
lékezés lehetõségét és azt a szeretet, ame-
lyet ettõl a közösségtõl, mint egy második,
nagyobb családtól kapott.
A továbbiakban a „Fenn a csillagok felett”
kezdetû jól ismert éneket zengte együtt a
gyülekezet. Jelképes ének ez, hiszen sok-
szor csendült fel Szabóék szolgálata alatt
és azt a Jézusra és a mennyországra muta-
tó üzenetet is megfogalmazza, ami az õ
munkálkodásukat is jellemezte.
Az istentiszteletet a Himnusz éneklése
zárta.

Hargitai–Kiss Virág



Bogárd és Vidéke 2019. október 31. HITÉLET 7

Hálaadás a felújított
templomért

A szépen felújított templomért adott hálát
a Sáregresi Református Egyházközség ok-
tóber 26-án, szombaton délelõtt ünnepi is-
tentiszteleten.
A templomba lépõket az enyingi Tinódi
Lantos Sebestyén Református Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola fú-
vószenekarának muzsikája fogadta, akik
késõbb a felújítás fázisait megörökítõ fo-
tók diavetítésének zenei aláfestését is szol-

gáltatták. Részt vett az istentiszteleten a
sáregresi gyülekezet több korábbi lelkésze,
illetve Csók István festõmûvész családjá-
nak képviseletében Csók Sándor is.
A lelkészek bevonulása, Boza Kristóf sár-
egresi lelkész köszöntõ szavai és a beveze-
tõ énekek után Nemes Gyula kálozi lelkész
mondott imádságot.
Steinbach József, a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület püspöke igehirdetés-
ében Pál apostol korinthusiakhoz írt má-
sodik levelébõl merítve hangsúlyozta: bõ-
velkedni igyekezetben annyit tesz, hogy Is-
ten akaratának cselekvését megkezdeni –
lelki értelemben is lezárni „projekteket”,
mielõtt újakba kezdenénk. Sose lehetünk
tökéletesek, de hitelesek igen, azaz tiszta
lelkiismerettel akarni jobbá lenni.
Az igehirdetést követõ imádságot és Mi-
atyánkot Imre Bálint esperes mondta. A
ráfelelõ ének után Baja Mihály „Töltsétek
meg a templomot” címû verse hangzott el
Kondor Milán elõadásában, majd Boza

Kristóf számolt be az istenháza felújításá-
nak részleteirõl.
A sáregresi templom a második világhábo-
rúban több lövést is kapott – ez volt az elsõ
épület, melyet a front elvonulása után fel-
újítottak a településen, annak bizonyítéka-
ként, hogy mennyire fontos volt az itt élõk
számára. Az 1960-70-80-as években újabb
munkálatok mentek végbe. A 2000-es
évekre elodázhatatlanná vált egy nagyobb

mértékû renoválás. Ennek érdekében lét-
rejött egy alapítvány. 2008-ban rendbe tet-
ték a templomsüveget, és némileg a belsõt
is, de fontos problémák nem oldódtak
meg: a falak vizesedésének kiküszöbölése,
a tetõ, nyílászárók és elektromos vezeté-
kek cseréje. Ezekre pályázatot nyújtottak
be 2016-ban, sikertelenül. De a kis ablak
helyett megnyílt egy hatalmas kapu: az

Emberi Erõforrások Minisztériumától so-
ron kívül 30 millió forintot kaptak, amit 15
millió forinttal megtoldott a dunántúli
egyházkerület. A sáregresi testvérek 1,5
millió forintot gyûjtöttek össze, a német
testvérektõl 8000 eurót kaptak, támogatta

a gyülekezetet az önkormányzat is, és a he-
lyi katolikus testvérektõl, valamint a kár-
pátaljai testvérektõl szintén érkezett ado-
mány. A munkálatok 2018 novemberében
kezdõdtek a Cukép kivitelezésében, és
idén nyáron fejezõdött be a beruházás.
Azok elõtt, akik nem érhették meg a felújí-
tás befejezését, egyperces néma fõhajtás-
sal adóztak.
Köszöntõt mondott dr. Huszár Pál, az egy-
házkerület fõgondnoka, Kovács János az
egyházmegye részérõl, Mezõ István Mózes
az EMMI részérõl, Sápi Zsolt, a badalói
gyülekezet lelkésze, Helter István cecei
plébános és Kótai Róbert ráckevei plébá-
nos a katolikus testvérek nevében, vala-
mint Albertné Tiringer Mária polgármes-
ter asszony. A német testvérgyülekezet
levelét Boza Kristóf olvasta fel.
A hálaadó istentisztelet ajándékátadással,
záró énekkel, a Himnusszal és áldással ért
véget, melyet szeretetvendégség követett.

Hargitai–Kiss Virág
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10 év az egészségvédelem jegyében
2019. október 22-én, kedden részt vehet-
tem az Országos Gyógyszerészeti és Élel-
mezés-egészségügyi Intézet által szerve-
zett konferencián, ahol a 10 éve megvaló-
suló Happy Víz program iskoláinak legki-
tartóbb képviselõit is díjazták. Nagy örö-
mömre szolgál, hogy a Cecei Általános Is-
kola közössége már 10 éve részt vesz a
program megvalósításában, melynek kere-
tében minden évben témahét keretében is
népszerûsítjük a vízivást, a vizek védelmét.
Az iskola alapítványának támogatásával
pár évvel ezelõtt vízvételi helyet is kialakí-
tottunk az iskola aulájában, ahol sok-sok
diák töltögeti palackjait a tanórák közti
szünetekben.
10 év! Úgy gondolom, hogy sokat tettünk
azért, hogy gyermekeink az éltetõ vizet vá-

lasszák a cukros üdítõk helyett és ezt a
szemléletet haza is vigyék otthonaikba.
Nagy elismerés ez számunkra, hiszen Ma-
gyarországon csupán 5 iskola vesz részt a
programban 2009, vagyis, a kezdetek óta.
Az ajándékon ez áll, ami bekerül az iskola
relikviái közé:
Emlékül a 10 éves Happy-hét program leg-
elkötelezettebb résztvevõjének 2019.
Köszönöm magam és a munkatársaim ne-
vében!
A folytatásban is azon leszünk, hogy a
program céljait és tartalmát népszerûsít-
sük és egy egészségesebb diákság egészsé-
gesebb életkezdését támogassuk.

Szabóné Várady Katalin tanító,
Cecei Általános Iskola

Füstbõl mentettek a tûzoltók
Füsttel telített épületben gyakorlatoztak a
sárbogárdi hivatásos tûzoltók. A feltétele-
zés szerint egy felújítás elõtt álló, bútoro-
zatlan épület földszintjén tûz keletkezett, a
gondnok az épületben rekedt. Nemcsak a
sérült felkutatása és a tûz eloltása, hanem
egy gázpalack és egy benzineskanna kiho-
zatala is a feladat részét képezte. A Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szervezésében októberben mindhárom
szolgálati csoport részt vett a gyakorlaton
Sárbogárdon.
A felvételek jól szemléltetik, hogy tûz ese-
tén egy füsttel telítõdött térben mennyire
lecsökken a látótávolság. Ilyenkor a fal
mentén, vagy sok esetben egyik lábukkal
térdre ereszkedve és lépésenként elõre ha-
ladva tudnak közlekedni és tájékozódni a
tûzoltók.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Újabb
lakótelepi

celeb
Mindig akadnak jelentkezõk, akik – ha
csak rövid ideig is – szeretnének tetszeleg-
ni a nyilvánosság elõtt, akár negatív fény-
ben is. A legújabb celebjelölt egy sötét-
szürke BMW tulajdonosa, aki ugyanúgy ti-
losban parkol az Ady Endre úti lakótelep
Túry Miklós utca felõli végén, mint koráb-
ban két másik autós, akik a lapunkban való
megjelenés után jobb belátásra tértek és a
közeli cukrászda környékén lévõ, mérsé-
kelten kihasznált parkolóban kerestek ma-
guknak helyet.

Akkor most harmadszor is elismétlem az
értetlenek kedvéért: a KRESZ mindenki-
re vonatkozik, autómárkától függetlenül.
A jogosítvány megléte feltételezi a szabá-
lyok ismeretét. Márpedig a szóban forgó
füves területre való behajtást tábla tiltja.
Parkolásra kijelölt helyek bõségesen talál-
hatók kb. 100 méterrel odébb.

Hargitai–Kiss Virág
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ARCKÉPCSARNOK
Visszaemlékezések a helyi labdarúgásban szerepet vállaló sport-
vezetõkkel, játékosokkal, az egyesület életében eltöltött és betöl-
tött szerepvállalásról, a több évtizedes sportpályafutásról. A
sárszentmiklósi sportpályán beszélgettem HEICZINGER IM-
RÉVEL, a Sárbogárd SE mindenesével.

Az 1954-ben Sárbogárdon született, ma már nyugdíjasként tevé-
kenykedõ sportember a labdarúgással már kisgyermekként meg-
ismerkedett. A foci iránti szeretetét és imádatát az iskolai évek
alatt Varga Imre, majd Bruzsa Miklós edzõk tovább erõsítették. A 70-es évek elején a sárbogárdi
csapat igazolt játékosa lett. A kitûnõ és tehetséges labdarúgók társasága között (Fülöp Ferenc,
Májer Lajos, Somogyi István) nem sikerült stabilan bekerülni a csapatba, ezért egyesületet vál-
tott. 16 évesen a Nagyhörcsök csapatát választotta. Az ott eltöltött évek szép emlékként idézõd-
nek vissza. 17 évesen a felnõttcsapat tagjaként a Sárosd elleni kupamérkõzésen az 1-0-ás gyõze-
lemmel végzõdõ összecsapás után a sárosdi csapat játékosa, „Jeges” gratulált a teljesítményéhez.
A székesfehérvári híradásipari technikum elvégzése után 1974-ben sorkatonai szolgálatra
Ikladra került. A megyei I. osztályban és az NB III-ban szereplõ együttesben folytatta labdarúgói
pályafutását. Itt ismerkedett meg Horváth Lajossal, és életre szóló barátság alakult ki köztük. A
leszerelést követõen nem volt kérdés, hogy az író és labdarúgó hívására Vajtán folytatta a focit. A
Vajtán eltöltött évek emlékei között került elõ a Lajoskomárom elleni mérkõzésen lõtt gól, ame-
lyet egy szöglet utáni kapásból ellõtt labda elõbb a jobb oldali kapufára, majd a bal oldalira
vágódott és így került a gólvonalon túlra.
A „hivatásos” idõ Vajtán fejezõdött be, és 1990-ben a Szalai János által megszervezett miklósi
öregfiúk csapatának játékosaként száguldozott hol a jobb, hol pedig a bal szélen. A játék mellett
1994-ben a sportegyesület elnöki teendõit vállalta és a megyei II. osztályban szereplõ csapat
összekovácsolását sikerként tudta az elnöki munka eredményeként megemlíteni. A futballcipõ
véglegesen 58 évesen került szögre. Rövid pihenõ után id. Nagy László kérésére ismét vezetõ
szerepet vállalt a labdarúgócsapatnál. Második elnöksége idejére tevõdik a tragikusan elhunyt
Májer Lajos emlékére megrendezett torna. A színvonalas rendezvény résztvevõi között szere-
pelt a Videoton, az MTK, a Paks, a Dunaújváros, az FTC csapata a Sárszentmiklós és a Sárbo-
gárd együttesei mellett. Ezekben az években az egyesület látványosan fejlõdött. Elkészült a mû-
füves pálya, korszerûsödött a kiszolgáló-létesítmény, megújult a lelátó. A megyei I. osztályba ke-
rült csapat már az idõs és ifjabb Nagy László vezetése idejére tevõdött, és ifjabb László kérésére
elvállalta a csapat körüli teendõket; az egyesület mindeneseként tevékenykedik a mai napig. A
hét minden napján elfoglaltságot jelentõ munka kevés szabadidõt enged, és a sport mellett na-
gyon fontos Péter és Inez unokáinak rendszeres látogatása, akikkel a távolság ellenére igyekszik
minél több idõt együtt tölteni.
A beszélgetést megköszönve jó egészséget és az unokákkal sok-sok kellemesen eltöltött napot
kívántam.

Szántó Gáspár

A Sárbogárd–Mór mérkõzés szünetében ifj. Pajor László irányításával az egyesület legfiatalabb játékosai bemutat-
ták az exerlights játék- és edzõrendszer professzionális edzéstechnika alkalmazását. Az egyéni és a csapatteljesít-
mény fejlesztésére, elemzésére szolgáló fényjelzéseket leadó telefonos applikáción keresztül mûködtethetõ edzés-
technika az MLSZ ajándéka.
A bemutató játékosai: Krencz Benedek, Krencz Barnabás, Meiszter Iván, Soós Nimród, Papp Dávid, Domján Tibor,
Bokor Máté, Takács Ákos.

Út Európa
élvonalába

OTP-MOL
Bozsik-program

A Sárszentmiklóson és Sárbogár-
don megrendezett U11-es és
U13-as tornán a résztvevõ csapa-
tok vezetõinek értékelése alapján
díjazott játékosok:
Sárbogárd SE: Nagy Barnabás
U11, Zvezdovics Gábor Bence
U13
Aba–Sárvíz FC: Hortobágyi Ger-
gely U11, Koloh Roland U13
Cece PSE: Szeder Márk U11,
Szarkali Tamás U13
Sárosd NKSC: Závodka Áron
U11, Uhrin Ármin U13
Mezõfalva MSE: Schelbauer Mik-
sa U11
Sárszentágota SC: Hír Attila U11
A Pálhalmán megrendezett U7-es
és U9-es fesztiválon különdíjban
részesült sárbogárdi labdarúgók:
U7 – Kovács Ferenc Dominik,
Krencz Barnabás, Kuti Zoltán, U9
– Bokor Máté.
Az egyesületi program következõ
fordulója az U11-es (Sárszent-
miklós) és az U13-as (Sárbogárd)
korosztályok részére november
11-én 14 órakor lesz.

Szántó Gáspár



10 SPORT 2019. október 31. Bogárd és Vidéke

Foghíjas hétvégén felemás érzések
Jól sikerült fõpróba a kupa elõtt

Sárbogárd–Mór 3-2 (3-1)
Sárbogárd: Matócza Dániel – Laták Bertold, Kindl Zalán, Paget
Olivér Algernon, Kókány Péter, Luczek Roland, Bezerédi Ádám,
Majláth Henrik, Gráczer Gergõ, Rodenbücher Tibor, Gráczer
Bence
Cserék: Farkas Zoltán, Gulyás-Kovács Géza, Buzás Attila, Gráczer
Bálint, Horváth Zsombor, Nagy Ármin, Demeter Dávid
Az elõjelek a hazaiaknál adtak bizalomra okot az elmúlt forduló
eredményei alapján. Már az elsõ percekben érezhetõ volt: a Mór
csapata pontért, pontokért utazott Sárbogárdra. A vendéglátók
visszahúzódtak saját térfelükre és a zárt védekezésbõl megszer-
zett labdákkal gyors kontrákra építették játékukat. A 27. percben
sikerült feltörni a hazaiak védelmét. Kosztolányi B. a jobb oldalon
két védõ között belõtt labdájára Varga B. a kaputól 6 m-re nagy-
szerûen robbant és a hálóba helyezett, 0-1. A bekapott gól nem
törte meg a hazai csapatot, és a 30. percben Majláth H. indította a
bal oldalon Kókány P.-t, aki a védõk mögé kerülve középre emel-
te a labdát. A védelem felszabadítása a kaputól 18 m-re helyezke-
dõ Laták B.-hez került. Laták B. jól eltalált lövése megpattant a
védõn és a kapu bal oldalába vágódott, 1-1. A vendégeket a beka-
pott gól megzavarta, és a 32. percben a Sárbogárd megszerezte a
vezetést. Kókány P. és Bezerédi Á. összjátéka után a felezõvonal-
nál bedobást végezhetett el Bezerédi Á. és a gyorsan elvégzett be-
dobás Majláth H. elé került. A faképnél hagyott móri védelem és
a kapujából kilépõ Kiss M. mellett a bal alsó sarokba gurított, 2-1.
Enyhe sokk a vendégeknél és a masszív védekezéssel nem tudtak
mit kezdeni a móri támadók. A félidõ utolsó percében szerzett ta-
lálattal további lélektani elõnyt szerzett a Sárbogárd. A jobb olda-
li támadást vezetve Rodenbücher T. beadását Bezerédi Á. a rövid
oldalon, a védõket megelõzve kapásból lõtte a kapu bal oldalába,
3-1. A szünet után továbbra is a szervezett hazai védekezés és a
kontrákra épített támadások a hazaiak részérõl és némi tanácsta-
lanság a vendégeknél. Szögletrúgások jelezték a Mór fölényét és
több esetben Matócza D., a hazai kapus bravúrjai kellettek az
eredmény megtartásához. A 84. percben a jobbról beívelt labdát
Kléman M. fejelte a hálóba, 3-2, ezzel szorossá tette a mérkõzést.
Az utolsó percekben a vendégek mozgósították tartalékaikat az
egyenlítés megszerzéséért, de Matócza D. a közelrõl leadott Lat-
tenstein N. lövését kiütötte, az ismétlést pedig hárította.
A hazaiak szervezett, jól záró védekezésével és a gyors kontrákra
épülõ támadásaiból szerzett gólokkal nagyszerû siker a kitûnõ já-
tékerõt képviselõ Mór ellen, megérdemelt a gyõzelem.
Jók: Matócza D., Kókány P., Majláth H., Bezerédi Á., illetve Ka-
szás K., Ferenc B.
Pajor László szakmai igazgató a mérkõzésrõl: – Fegyelmezetten és
motiváltan játszottak a fiúk. Értékes gyõzelmet arattunk a jó játéko-
sokból álló Mór ellen. Gratulálok a csapatnak!

Siker Újvárosban

DUFK U16–Sárbogárd U16 1-3 (0-1)
Sárbogárd: Horváth Máté – Hollósi Bence, Sáfrány Alen Zoltán,
Tóth László, Suplicz Barnabás, Csõgör Dávid, Tóth Patrik, Már
Zétény, Szabó Martin Dávid, Morvai Zsombor, Deák Soma
Cserék: Kiss Csaba András, Keszei Dávid
A középmezõnyben helyet foglaló dunaújvárosi fiatalok jól záró
védelmét a 15. percben sikerült feltörni. Tóth P. bal oldalra ki-
passzolt labdájával Suplicz B. átjátszotta magát a védõjén és 6
m-rõl a kapuba helyezett, 0-1. A félidõ további részében vendég-
fölény és kimaradt helyzetek mindkét oldalon. A hazaiak kapujá-
ban Murvai S. bravúrjai, a vendégek portása, Horváth M. nagy-
szerû helytállása után az eredmény nem változott. A szünet után a
hazaiak kezdeményeztek többet és a vendégek kontratámadások-

kal veszélyeztettek. Az 51. percben Morvai Zs. elõretörése után
megszületett a sárbogárdi második találat. Morvai Zs. 14 m-rõl le-
adott lövését a hazaiak kapusa, Murvai S. csak kiütni tudta, a lab-
da Tóth L. elé került, aki 8 m-rõl a hálóba lõtt, 0-2. A hazaiak 55.
percben vezetett támadása után megszületett a szépítés. Kozma
B. átadását Zsigmond R. P. 16 m-rõl lõtte a léc alá, 1-2. A vendé-
gek jól záró védelmét nem sikerült átjátszani a hazai támadóknak,
és a szórványos ellenakciókat sikeresen verte vissza az újvárosi vé-
delem. A 86. percben eldõlt a mérkõzés. A bal oldalról elvégzett
bedobás után Tóth P. két csellel tisztára játszotta magát és a kapus
mellett elhúzott labdát az üres kapuba gurította, 1-3.
Az egyenlõ erõk küzdelmébõl a helyzeteit jobban kihasználó ven-
dégek megérdemelten szerezték meg a három pontot.
Jók: Murvai S., Horváth T. Z., illetve Horváth M., Tóth P., Morvai
Zs., Suplicz B.

A sikerhez több kell

Sárbogárd N–Csákvár N 0-0 (0-0)

Sárbogárd: Aranyos Lilla – Kiss Anita, Kiss Alexandra, Aranyos
Nelli, Deák Réka Fanni, Horváth Erzsébet, Farkas Dóra, Tóth
Virág Leila, Bese Adrienn Renáta
Cserék: Szakács Tamara, Tóth Bernadetta
A mérkõzés jelentõs részében a hazaiak birtokolták a játékszert
és gólszerzési lehetõségeket alakítottak ki, de a kapuba nem
sikerült betalálni.

Sárbogárd N–Enying N 0-4 (0-1)

Sárbogárd: Aranyos Lilla – Kiss Anita, Kiss Alexandra, Tóth
Bernadetta, Aranyos Nelli, Horváth Erzsébet, Farkas Dóra, Tóth
Virág Leila, Bese Adrienn Renáta
Cserék: Szakács Tamara, Zádori Lilla
Az elsõ fordulóból elhalasztott mérkõzést pótolták a csapatok. A
pontszerzés reményében lépett pályára a hazai csapat és a félidõ
elsõ felében több lehetõséget sikerült kihagyni és a vendégek há-
lója érintetlen maradt. A 25. percben megszerezte a vezetést az
Enying. Pap Eszter Zsanett a középen megkapott labdát a védõk
kíséretében a bal alsó sarokba gurította, 0-1. A hazaiak ereje a vé-
dekezésre összpontosult és a félidõ végéig nem esett már gól. A
szünet után a vendégek fölénye gólokban is megmutatkozott. A
45. percben a kaputól 15 m-re az oldalvonal mellõl Halász Niko-
lett szabadrúgása a hazai védõrõl került a kapuba, 0-2. Az 50.
percben ismét Pap Eszter Zsanett villant és 10 m-rõl a védõk gyû-
rûjében talált a jobb alsó sarokba, 0-3. A mérkõzés végeredmény-
ét a 77. percben Lelkes Nikolett állította be. Váncsa Judit Kitti
átadását a védõ hibája után a jobb alsó sarokba lõtte, 0-4.
Pontatlanság, erõtlen támadójáték, egyéni hibák jellemezték a
hazai csapatot a mérkõzés jelentõs részében fölényben játszó
vendégek ellen.

Öt perc kevés a boldoguláshoz

Sárbogárd U19–Mór U19 1-2 (0-2)

Sárbogárd: Õri Dániel – Lengyel Szabolcs, Suhajda Martin,
Vagyóczki Patrik, Gábris Róbert, Sükösd Gergõ, Morvai Kristóf,
Molnár Márk, Tóth Patrik, Horváth Bálint, Bögyös Bendegúz
Géza
Cserék: Gyõri Dominik Márk, Kisari Kevin István, Szajkó Márk,
Bruzsa Tamás, Deák Soma
A héten Õri D. húzta a rövidebbet és a kapuban látta el védelmi
feladatát. A hazaiak nem találták a mérkõzés ritmusát és a 8.
percben vezetéshez jutottak a vendégek. Molnár M. a középen
megkapott átadással tisztára játszotta magát és 15 m-rõl lõtt a há-
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lóba, 0-1. Továbbra is a pontatlanság és szervezetlenség a hazai
csapat háza táján, a vendégek fölénye néha már nyomasztó volt. A
42. percben a bal oldalra kilõtt labdát a védõ elhibázta és Molnár
M. a rövid alsó sarokba helyezett, 0-2.
Szünet után sem változott a játék képe, amíg a 87. percben sike-
rült a szépítés. Kisari K. I. átadását Gyõri D. M. 12 m-rõl lõtte a
hálóba, 1-2. A gól után jutott eszébe a hazaiaknak, hogy ezt a játé-
kot gólra játsszák és egyenlítési kísérleteik az idõ hiánya miatt
nem jártak sikerrel.
Az egységesebb Mór csapata az enervált játékot bemutató hazai-
ak ellen megérdemelt gyõzelmet arattak.
Az edzõ – ifj. Pajor László – a mérkõzés után: – Magunkhoz képest
visszafogott, megszeppent teljesítményt nyújtottunk a mérkõzés jó
részében, és hiába uraltuk a hajrát, sajnos túl késõn ébredtünk és
csak szépíteni tudtunk.

A változás szele még nem volt
érzékelhetõ

Baracs–Sárbogárd II. 6-3 (4-0)

Sárbogárd II.: Kovács Attila – Varjas Tibor, Pap Bence, Tóth Gá-
bor, Vagyóczki Patrik, Horváth Zsombor, Palásti Ármin, Sebes-
tyén Zsolt, Gráczer Bálint, Vámosi Dávid, Rigó László, Simon
Csaba
Cserék: Varjas Tibor, Õri Dániel
Negyedóra kellett a hazaiaknak, hogy megszerezzék a vezetést a
sok hibával játszó vendégek ellen. A 15. percben Tóth G. rosszul
átvett labdáját Bartók S. B. megszerezte és 25 m-rõl védhetetle-
nül lõtte a kapuba, 1-0. A 23. percben kétgólosra növelte elõnyét a
Baracs. Horváth Zs. keresztbe vezette a labdát és szorongatott
helyzetben hazaadott. A rövidre sikerült hazaadásra Kovács A.
kilépett kapujából és elütötte a támadót. Az ütközés következté-
ben a vendégek kapusa orrcsonttörést szenvedett. A megítélt
büntetõt Ásványi N. a jobb felsõ sarokba lõtte, 0-2. A 28. percben
a jobb oldali támadást góllal fejezte be a hazai csapat. A középre
belõtt labdát Nagy D. közelrõl továbbította a kapuba, 3-0. A ki-
ütéshez közeli állapotba a 32. percben kerültek a sárbogárdiak.
Badi B. bal oldali beívelését Rezes J. 6 m-rõl helyezte a hálóba,
4-0. A szünet után sem változott a játék képe. A hazaiak támad-
tak, a vendégek keresték a labdát. Az 56. percben Ásványi R. sza-
badrúgásból elért góljával az eredmény 5-0. A 65. percben féltu-
catnyi a hazaiak kapujában. A jobb oldalon vezetett támadás vé-
gén Huber B. kilõtte a jobb felsõ sarkot, 6-0. A hajrára sikerült
összeszedni magát a vendégeknek és a 71. percben Palásti Á. ta-
lált a kapuba, 6-1. Röviddel a szépítés után a 73. percben Rigó L.
kapu elé ívelt szabadrúgását Gráczer B. a jobb alsó sarokba fejel-
te, 6-2. A feltámadás utolsó jeleként a 89. percben megítélt bünte-
tõbõl szerzett góllal Horváth Zs. beállította a végeredményt, 6-3.
Hétrõl hétre sikerül rossz játékkal elõrukkolnia Sárbogárd II. csa-
patának, ami az eredményességben is megmutatkozik. A nem túl
acélos Baracs kihasználta a vendégek gyengeségeit és megérde-
melten tartották otthon a három pontot.
Pajor László a mérkõzés után: – Rengeteg problémával kellett meg-
küzdenünk a meccs elõtt és alatt is. A srácok nem estek össze és a haj-
rát jól bírták. Gyógyulást a sérülteknek.

A hétvége sportmûsora
2019. október 31. (csütörtök)

13.30 óra: Sárosd U16–Sárbogárd 16 (U16, Déli csoport, Sárosd)

2019. november 1. (péntek)

10.00 óra: Sárbogárd U14–DUFK U14 (U14, Déli csoport, Sár-
bogárd)

2019. november 2. (szombat)

10.00 óra: Flavus Velence U19–Sárbogárd U19 (Megyei I. o.,
U19, Velence)
13.30 óra: Flavus Velence–Sárbogárd (Megyei I. o., Velence)
13.30 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Seregélyes Öregfiúk (Déli cso-
port, Sárbogárd)

2019. november 3. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd N–Dunaújváros PASE N (Nõi bajnokság,
Sárbogárd)
13.30 óra: Sárbogárd II.–Pusztaszabolcs-Iváncsa II. (Megyei II.
o., Sárbogárd)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

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

TEREMFOCI-FELHÍVÁS

Az idei városi teremlabdarúgó-bajnokságban
a nevezni szándékozó csapatok

jelentkezését várjuk
a teremfocisbg@gmail.com címre,

vagy a 06 70 314 1575-ös telefonszámon.

Jelentkezési határidõ és megbeszélés:
2019. október 31-én, 19 órakor

a mûvelõdési házban.

Üdvözlettel: Szervezõk
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ORVOSI ÜGYELET
MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS

HÍVÓSZÁMA:
HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától
másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától más-
nap 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 órá-
ig 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 KÖRZETEN-
KÉNT SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDEL-
KEZÉSRE ÁLLNAK.

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; pén-
tek: 8-14-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. Ma-
rosvölgyi–Szõke Luca. Rendelési idõ:
hétfõ 8–14, kedd 8–18, szerda 8–14, csü-
törtök 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 magánügyele-
tekhez (pl. Székesfehérvár), vagy a bu-
dapesti fogászati központi ügyelethez
lehet fordulni.

TÉRÍTÉSI DÍJAK
2019. november hónapban

az alábbi idõpontokban kerül sor
a térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola

November 14. (csütörtök) 7.45–16.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola

November 12. (kedd) 7.45–16.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium

November 13. (szerda) 7.45–14.00

Szent István Általános Iskola

November 11. (hétfõ) 7.45–9.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola

November 11. (hétfõ) 9.15–10.15

Pótbefizetés

2019. november 18-ától ügyfélfogadási
idõben (hétfõn 8.00–11.30-ig, szerdán
8.00–11.30-ig, 12.30–15.00-ig) a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 2. szá-
mú irodájában ügyfélfogadási idõben.

A Sárbogárd–Sárszentmiklós
Borbarát Kör

tisztelettel meghívja a
borosgazdákat

2019. november 9-én
10.00 kor tartandó

„ÚJBOR”
SZENTELÉSÉRE

Horváth István borpincéjébe
(Rétszilas, Fehérvári u. 21.).

A borokat Mészáros János római
katolikus plébános,

címzetes apát esperes úr áldja meg.

Vezetõség

A kegyeleti
idõszakban is

figyeljünk
a biztonságra

Október végén és november elsõ napja-
iban sokszor riasztják a tûzoltókat ke-
gyeleti mécsesek vagy gyertyák okozta
tüzekhez. A gyertyák és mécsesek nem-
csak a temetõkben, hanem otthon is ve-
szélyes helyzetet teremthetnek. Min-
den évben elõfordul, hogy egy minden-
szentek vagy halottak napja alkalmából
meggyújtott gyertya miatt teljesen kiég
egy lakás, vagy tûz keletkezik egy teme-
tõben.
Az idei õsz eddig szokatlanul meleg és
száraz, emiatt az avar pillanatok alatt
meggyulladhat. Ahhoz, hogy megelõz-
zük a temetõtüzeket, az alábbi szabá-
lyokat érdemes betartani:
– Tisztítsuk meg a sírhely közvetlen kör-
nyezetét a száraz avartól, elszáradt virá-
goktól és koszorúktól, mert ezek köny-
nyen lángra kapnak.
– A szabadban csak tartóban lévõ mé-
csest gyújtsunk meg.
– A mécsest úgy helyezzük el, hogy a kö-
zelében ne legyen éghetõ anyag, és ne
tudjon felborulni.
– A mécsestartóban égõ mécsest a sírtól
való távozás után oltsuk el.
Az évnek ebben a szakaszában a lakás-
tüzek egyik leggyakoribb oka, hogy az
égõ mécsest, gyertyát vagy lámpást gyú-
lékony anyagok közelében helyezik el, a
keletkezõ lángok pedig a függönyön,
asztalterítõn keresztül átterjednek a la-
kás más helyiségeire. Fontos, hogy csak
tûzálló anyagból készült alátétre helye-
zett gyertyát gyújtsunk meg, ezzel
ugyanis megakadályozható, hogy a mé-
cses vagy a gyertya átforrósítsa a kör-
nyezetét. A meggyújtott gyertyát soha
ne hagyjuk felügyelet nélkül, olyan sta-
bil helyre kell rakni, ahol nem tud eldõl-
ni, a közelébõl pedig minden gyúlékony
anyagot el kell távolítani.
Az egyre nagyobb teret hódító töklám-
pások elhelyezésénél szintén legyenek
körültekintõek. A töklámpásokat szin-
tén stabil, biztonságos helyre kell rakni,
ahol nem dõlhet fel és nem gyulladhat
meg a közelükben semmi.
Ha valaki a temetõben tüzet észlel, a sa-
ját testi épsége kockáztatása nélkül pró-
bálja meg azt eloltani, vagy értesítse a
temetõ biztonsági személyzetét, és hívja
a 112-es segélyhívó számot.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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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 áram-hibabejelentõ: Dunaújváros, telefon: 06 (80)20-50-20;
E-ON/DDGÁZ gáz-hibabejelentõ: Dunaújváros, telefon: 06(80)42-42-42

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. Sárbogárdi Rendõrkapitányság: Sárbogárd,
Ady Endre u. 85. Telefon 107, 06(25)460-046

Országos Mentõszolgálat – Sárbogárd Mentõállomás:
Sárbogárd, Ady Endre u. 49. Telefon 104, 06(25)460-086

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

hívja 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. Fejér Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság, Sárbogárd, Túry Miklós
u. 12.

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:

Fejérvíz Zrt Sárbogárdi Üzemmérnökség, Sárbogárd, Tinódy u. 146. Telefon: 06
(25)460-101. Hibabejelentés telefonon: 06(80)919-004

Hulladékszállítás:
Sárbogárd, Árpád u. 108., telefon 06(25)463-481; folyékonyhulladék-gyûjtés:
Sárbogárd, Árpád u. 60., telefon 06(25)461-124, 06(30)979-6075; hulladék-
lerakótelep (Kislók): telefon: 06(30)902-2898

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.)

NAV Fejér Megyei Adóigazgatósága ügyfélfogadás

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, Sárbogárd Hõsök tere 2. Ügyfélfogadás min-
den csütörtökön 13.00–15.00 óráig.

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. Terhestanácsadás csütörtök: 12-14

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. Telefon 06(25)470-007. Rendelési idõ:
H: 10-13, K:13-16, Sze.: 10-12, terhestanácsadás: 12-13, Cs: 10-13, P: 9 -12

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
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2019. november
November 1-2.: dr. Zámbó Csilla, Sár-
bogárd–Kislók, Kossuth u. 24., 06 (30)
287 4652;
november 3.: dr. Keszthelyi Gábor, Sár-
keresztúr, Szent István u. 3., 06 (20) 974
9065;
november 9-10.: dr. Kellner Péter, Sár-
bogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 939
8629;
november 16-17.: dr. Bögyös Gábor,
Nagylók, Ady E. u. 1/a, 06 (30) 816 1374;
november 23-24.: dr. Csele István,
Sárosd, Sport u. 30., 06 (30) 993 9404;
november 30-december 1.: dr. Pátzay
József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06
(30) 639 3977.
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

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

SZIRÉNAPRÓBA NOVEMBER 4-ÉN
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 november 4-én, hétfõn, 13 órakor csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba
végrehajtására kerül sor.
A szirénák megszólalása ezekben az idõpontokban csak a rendszer próbája, a lakos-
ságnak semmiféle teendõje nincs.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

HÛVÖSEBB NAPOK HAJNALI FAGYOKKAL,
DE HÉTVÉGÉTÕL ENYHÜL AZ IDÕ

Csütörtökön már szakadozott lesz a felhõzet, sokfelé számíthatunk hosszabb napos
idõszakokra is, említésre méltó csapadék sehol sem várható. Reggelre elsõsorban a
Dunántúlon többfelé pára, köd képzõdhet. Északkeleten élénk lehet az északkeleti
szél. Hajnalban többfelé fagyhat, délután pedig 8-14 fok között alakulhat a
hõmérséklet.
Pénteken változóan napos, felhõs, de csapadékmentes idõre számíthatunk, ugyanak-
kor reggelre foltokban pára, köd ismét kialakulhat. A Dunántúlon élénk, olykor akár
erõs lehet a délkeleti szél. Délután 9-14 fok valószínû.
Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre készülhetünk, csapadék sehol sem
valószínû. Az élénk, erõs délies szélben 11-17 fokot mérhetünk. Vasárnap már elszór-
tan kisebb esõ, futó zápor elõfordulhat, de az élénk, erõs déli-délkeleti szélben 12-20
fok valószínû.
Forrás: idokep.hu
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA

06 30 440 5790

IRODAI MUNKATÁRSAT KERESÜNK
angol nyelvtudással,

B-kategóriás jogosítvánnyal
Sárbogárd és közvetlen környékérõl.

ÜZLETKÖTÕT KERESÜNK 3,5 tonnás
terítõs autóra B-kategóriás jogosítvánnyal.

ÜZLETKÖTÕT KERESÜNK
alufelni és gumiabroncs forgalmazásához

B-kategóriás jogosítvánnyal.
Fényképes önéletrajzokat az alábbi

e-mail-címre várjuk: gtrfelni@gmail.com
+36 70 774 0051, +36 70 363 6325

92 éves hozzátartozónk mellé
KERESÜNK IDÕNKÉNTI

FELÜGYELETRE SEGÍTÕT Sárbogárdra.
+36 30 3483 320

TÛZIFA KAPHATÓ.
Vegyes keményfa 3500 Ft/q, akác 4000 Ft/q.

Ellenõrizhetõ mennyiség és minõség.
Telefon: 06 70 636 0017

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

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

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Segédmunkást és kõmûvest keresek. Igény szerint akár napi fizetéssel.
06 (30) 364 9408

Sárbogárdi vasútállomásra takarítónõt keresünk. 06 (20) 663 6782

Kosaras autó bérelhetõ 16 méteres magasságig. 06 (20) 437 4869

VÉGKIÁRUSÍTÁSVÉGKIÁRUSÍTÁS
A Sárbogárd, Gilice köz 7. szám alatti üzletünkben megmaradt

termékek (szõnyeg, tapéta, bordûr, rongy,

futószõnyegek, csavar áru és egyebek)

20 % ENGEDMÉNNYEL KIÁRUSÍTÁSRA KERÜLNEK.
Nyitva naponta: 8–12, 13–16, szombaton: 8–12,

telefon: 06 (25) 460 528

MEGNYÍLT az Ady E. út 181. szám alatti ÚJ ÜZLET,
melyben minden korábbi termék kapható!

Telefon: 06 30 360 7874

SZERETETTEL MEGHÍVJUK
ILLYÉS GYULA SZÜLETÉSÉNEK

117. ÉVFORDULÓJA

alkalmából tartandó
SZAVALÓVERSENYRE,

melynek idõpontja:

2019. november 4. (hétfõ)
9 óra.

Helyszíne:
Iskolamúzeum, Felsõrácegres

A szavalóverseny szünetében
megkoszorúzzuk

az Illyés Gyula szülõháza helyén
álló kopjafát.

Szülõföldünk Nagyjai
Emlékbizottság,

Pálfa, Alkotmány utca 5.



16 FELHÍVÁS / HIRDETÉS 2019. október 31. Bogárd és Vidéke

JÓTÉKONYSÁGI SÜTIKÓSTOLÁS
LEVI LÉPTEIÉRT

Zente után most egy enyingi kisfiú, Hosszú Leven-
te 700 millió forintos génterápiájára gyûjt adomá-
nyokat az ország, aki gerincvelõi izomsorvadás-
ban, SMA-ban szenved.
Szeretettel várunk mindenkit a november 2-án a
József Attila Mûvelõdési Központban tartandó jó-
tékonysági célú sütikóstolásra. Ha esetleg szeret-
néd támogatni a rendezvényt sütivel, szendvi-
csekkel, vagy akár ásványvízzel, ne habozz!
Programok 13 órától 18 óráig:

– sütikóstolás
– a Sárbogárdi RC/Modellezõ Klub bemutatója

és kiállítása
– Zumba fitness 17.00–18.00
– Alfa Romeo autós találkozó és kiállítás
– arcfestés és csillámtetkó a gyerekeknek

Segítsünk mi is Levinek! Mutassuk meg, Sárbo-
gárd, hogy mi is oda tudjuk tenni magunkat, össze
tudunk fogni egy ilyen nemes cél érdekében!

Összefogás Levente Lépteiért Alapítvány
(kedvezményezett)

Számlaszám: 10402221-50526856-49831002
IBAN szám: HU21

10402221-50526856-49831002
Devizaszámla EUR:

10402221-50526856-49831019
IBAN szám: HU47

10402221-50526856-49831019
SWIFT kód: OKHBHUHB

Segíteni jó! Hajrá Sárbogárd!
Köszönjük!

Szervezõk


