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Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

Írás a 14. oldalon.

Tisztelt Olvasóink!
2020. január 1-jétõl 250 Ft-ról 300 Ft-ra emel-
tük a Bogárd és Vidéke hetilap árát, melyet
négy éven át értékesítettünk változatlan áron.
Azonban 2020. január 31-éig még a tavalyi
árakon fizethetnek elõ lapunk jövõ évi nyom-
tatott, vagy online lapszámaira (1 év, 48 lap-
szám: 9.600 Ft; 2 év, 24 lapszám: 5.100 Ft; 3 év,
12 lapszám: 2.700 Ft).
Amennyiben utalással szeretnék ezt megtenni,
úgy számlaszámunk a következõ:
Hargitai Lajos e. v.
10402946-29450071-00000000 (Kereskedel-
mi és Hitelbank)
Kérjük, a közleményben tüntessék föl nevüket,
címüket, illetve e-mail-címüket.

Szerkesztõség

Írás az 5. oldalon.

ADVENTADVENT
NEGYEDIKNEGYEDIK

VASÁRNAPJAVASÁRNAPJA

Szelíd
vadmacska

Békés új esztendõt kívántam. Mégis ég a világ.
2019 és 2020 fordulóján a világ egy része a sze-
líd tüzet élvezi: gyönyörködik a meggyújtott
gyertyák fényében, a tûzijátékban, melegszik a
kályha parazsa mellett, közben a Föld más tája-
in a vad tûz tombol: Ausztráliában bozóttûz
pusztít, Iránban pedig indulatok lángja lobog.
Megszelídítette az ember a tüzet, mint egy vad-
macskát, de uralma alá nem vonhatja soha. Ad-
dig nincs baj, amíg tisztelettel bánik vele, amíg
egyensúly van, évszázadok, -ezredek tapaszta-
latán, emlékein, bölcsességén nyugvó.
Az egyensúly nehéz kötéltánc. Honnan tudom,
hogy jóakaratomat az önzõ ego, vagy az alma-
szelettel megerõsített isteni rész irányítja?
Hogy nagy igyekezetemmel belerondítok-e,
vagy belesimulok a Közös Akaratba? Mindenki-
nek megvan a maga rendeltetése, „bölcsülõ-
ösvénye” a földön, amit szemmel nem, csak a
szívével képes követni. Ha lelép és széttapos
egy pillangót, vagy netán meghúzza a vad-
macska bajszát, a nagy rendezõelv visszapofoz.

Hargitai–Kiss Virág

SZILVESZTER KUPASZILVESZTER KUPA
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HAZATÉRT
December 19-én teljesen felbolydult
Cece élete. Lépten-nyomon egyen-
ruhások vigyázták a községbe nagy
számban érkezõ magas rangú köz-
szereplõk biztonságát. Ugyanis e na-
pon délelõtt 11 órakor helyezték
örök nyugalomra szülõföldjén Hor-
váth János (1945–1947-ig kisgazda,
1998–2014-ig fideszes) országgyûlé-
si képviselõt, aki november 25-én,
99. életévében hunyt el.

A 2003–2014-ig a parlament korelnöke-
ként tevékenykedõ Horváth Jánost refor-
mátus szertartás szerint búcsúztatták. A
temetésen több politikus és közéleti sze-
mélyiség mellett megjelent Áder János
köztársasági elnök és Kövér László házel-
nök is.
Áder János beszédében úgy fogalmazott:
Horváth János formálni akart, a világot, és
benne önmagát, hogy egy szabad és függet-
len hazában mindenki szabad és független
polgár lehessen. Abból a korból jött, ami-
kor a szabadságot senki sem örökölte meg
az elõtte járóktól, és minden nemzedék
megtapasztalta annak fájó hiányát. Törté-
nelmi és személyes tapasztalatból tudta,
hogy milyen a szabadságot megszerezni és
milyen könnyû elveszíteni. Erkölcsi tekin-
télyével ma is példaként áll elõttünk.
Az államfõ Horváth Jánost nemes szándé-
kú mezõföldi emberként, elismert közgaz-
dászprofesszorként jellemezte, akit egész
életében a felebarátokra irányuló figye-

lem, a közösségi érzés vezetett, jellemét
egy életre meghatározta az összetartó vi-
déki közösség élménye, a hazaszeretõ pat-
riotizmus.

Orbán Viktor miniszterelnök a gyászoló
családnak írt levelében azt írta: Horváth
János ahhoz a bátor nemzedékhez tarto-
zott, amely két pogány közt, a barnainges
és a kommunista diktatúra alatt is hûsége-
sen kitartott politikai meggyõzõdése, a
független, kisgazda, polgári és patrióta
szellemiség mellett. Hálásak vagyunk,

hogy hazatérése után a mi politikai közös-
ségünket választotta, hiszen érkezésével
nemcsak egy kiváló szakemberre, de pél-
daképre és munkatársra is találtunk, aki
bölcs tanácsaival, valamint a kinövekedés-
program megfogalmazásával is hozzájá-
rult a polgári Magyarország megerõsödé-
séhez.
Nyugodjék békében hazája földjében!
Fotó: MTI

Az MTI közleményei alapján

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

DR. TIHANYI LÁSZLÓNÉ
életének 69. évében elhunyt.

Temetése 2020. január 10-én, szombaton
14 órakor lesz

a sárszentmiklósi temetõben.

Gyászoló család

Gyújtsunk gyertyát
az áldozatok emlékére!

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd 2020. január 12-én 16 órai kezdettel
megemlékezést tart a Hõsök terén a doni áttörés áldozatainak emlékére.
Tisztelettel hívjuk az emlékezõket és az áldozatok emléke elõtt tisztelgõket,
vegyenek részt a megemlékezésen.

A HBE Sárbogárd vezetõsége

HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon
2019. december 7-én:

PÁLINKÁS ILDIKÓ sárbogárdi lakos és
SÁRY KRISZTIÁN sárbogárdi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár
hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást,
a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség
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CSILLAGHULLÁS
In memoriam Fülöp Gyula.

Az emberek között is vannak csillagok. Vi-
rítanak, aztán egyszer a sors szerint lehul-
lanak. Akirõl ezek a sorok szólnak, az ilyen
tünemény volt, most már biztos vagyok
benne. Lehetett vele találkozni Bogárdon
valami rendezvényen, Fehérváron az ut-
cán. Ezek igazi találkozások voltak, nem
valami futó alkalmak, itt valakivel valóban
találkozott az ember, nem felejtette el öt
perc múlva. Lazán mondott valamit, szinte
mindig ironikusan, aztán eltûnt, ment a
dolga után, tényleg mint egy tünemény.
Nem tudok elképzelni olyan embert, aki
ne szerette volna õt. Ha megjelent valahol,
komor novemberben is kisütött a nap. Ez
nem volt a számára veszélytelen, mert von-
zotta õt a társaság, szívesen járt presszóba,
kocsmába, szoros viszonyba került az alko-
holfélékkel. Azt hiszem, soha nem hallot-
tam õt valami súlyos komolysággal meg-
szólalni. A komolyságait elrejtette a világ
elõl, pedig hát pályája delelõjén az ország
egyik fontos múzeumának az igazgatója
volt, lényeges ásatások levezénylõje, tudo-
mányos könyvek szerzõje. Mindig köny-
nyed volt, a testsúlya szerint is, képtelen-
ség volt õt pocakosnak elképzelni. Ez a
könnyedség valami adomány volt a
számára, ez segítette ki õt élete egyik
mélypontjáról, amikor rémes találkozása
volt a Halállal.

Meglátogattuk õt a kórházban. Szorosan
behunyt szemmel, önkívületben feküdt. A
gégéje át volt vágva, mert fulladás fenye-
gette. Mikor szedelõzködtünk, hogy haza-
indulunk, az osztálytársa, aki velem volt, fi-
noman megcsókolta az izzadt homlokot.
Furcsa volt. Kérdeztem, mi volt ez. Kibök-
te: felrémlett benne, hogy talán utoljára
látja a barátját. Hát nem! Még sokszor
látta.
Mikor nagyrészt gyógyultan kijött, kérdez-
tem tõle, hogy észlelte-e a kórházban, hogy
meglátogattuk. Közölte, hogy nem vette
észre a jelenlétünket. Nagyon mélyen volt,
és sikerült kimásznia. Visszatért a derûje,
könnyedsége, de az alkohollal szakított.
Sajnos a cigarettával nem.
Az osztályfõnöke voltam, a magyart és a
történelmet is tanítottam nekik. Talán a
harmadik osztályban vettem észre, hogy
nagyon tudja a történelmet. A negyedik-
ben tudomásul kellett vennem, hogy sok
dolgot jobban tud, mint én, a tanár. Tisztá-
ban volt azzal, hogy csakis így van remé-
nye, hogy fölveszik a régészetre.
A tanári pályám vége felé a gimnázium
március tizenötödikei ünnepségén vettem
részt a mûvelõdési házban. Az ünnepély
után Gyula fölperdült a színpadra, és né-
hány perc türelmet kért. Fölmutatta a ke-
zében tartott könyvet, s elárulta, hogy miu-
tán a kötet a kezébe került, egész éjjel nem

tudta letenni, amíg el nem olvasta. És itt
jön a számomra a rémület: felhívott a szín-
padra, és bejelentette, hogy a regény elsõ
példányát tisztelettel átnyújtja a szerzõ-
nek. Féltem, hogy elszédülök, a csoda lég-
köre legyintett meg. Nem volt tudomásom
ennek a könyvnek a létezésérõl. Ott volt a
kezemben a maga fizikai valóságában, a
vadonatúj könyvek illatával. A címlapon a
nevem.
Kiadatta ezer példányban a saját pénzén.
Ma sem tudom, hogy csinálta. Hogy szer-
zett tudomást a kézirat létezésérõl, amely-
rõl szinte már én magam is elfeledkeztem?
Hogy fundálta ki ezt a csodás meglepetést?
Miért gondolta, hogy neki erre a saját
pénzét kell áldoznia?
Én aztán tudom, hogy ki volt õ, kit veszítet-
tünk. Van okom a gyászra.

Leszkovszki Albin

(Fotó: szekesfehervar.hu)

MEGJELENT

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
kiadványaként megjelent

a Történelmi séta Sárbogárdon címû
helytörténeti munka kiegészítõ kötete.

Már a Sárbogárd történetét feldolgozó könyv tavaly decemberi bemu-
tatóján jeleztük a munka folytatását. Akkor kértünk mindenkit, hogy
segítsék kiegészíteni az abban írtakat. Az eltelt egy esztendõben ösz-
szegyûlt új anyagot dolgoztuk föl a most megjelent kiegészítõ kötet-
ben, amelyet 60 új képpel is illusztráltunk. Ezúton is köszönetet
mondunk mindazoknak, akik segítették ezt a munkát!

Mindazok, akik korábban megvásárolták a könyvet, a Bogárd és Vidé-
ke szerkesztõségében 1.500 Ft-os áron hozzájuthatnak annak kiegé-
szítõ kötetéhez. Akik most szeretnék megvásárolni a teljes mûvet, azt
már a kiegészítéssel egybekötve 7.000 Ft-os áron árusítja a Hírház a
Sárbogárd, Hõsök tere 12. szám alatt. Utánvétes rendelés a 06
25 508 900-as telefonszámon, vagy a bogardesvideke@gmail.com
e-mail-címen lehetséges.

Könyvrendelésével a Sárbogárdi Múzeum Egyesület helytörténeti
munkáját támogatja.

Hargitai Lajos



4 HELYTÖRTÉNET 2020. január 9. Bogárd és Vidéke

Megmentett Protocollumok
Értékes köteteket mentettek meg az utókor számára: a
sárbogárdi református gyülekezet 1791-tõl illetve 1831-tõl
vezetett két Protocollumát (jegyzõkönyvét), melyek nem-
csak a gyülekezet, hanem a helytörténet, sõt, Magyarország
történelmének fontos kordokumentumai. Pázmándi Ágnes,
a Ráday Gyûjtemény munkatársa közbenjárásának köszön-
hetõen, Bogárdi Szabó István püspök és Kásler Miklós mi-
niszter segítségével, az EMMI 57062/2018 KFSZ számú
pályázat révén 1.700 ezer forintból restaurálták a köte-
teket. A szakemberek mesteri munkát végeztek! Mielõtt la-
pokra szedték a könyveket, lefotózták az oldalakat, alapos
gondossággal különbözõ vegyszerekkel kezelték a további
károsodás ellen, majd finoman papírba merítették.

Kovács Csongor a Protocollumok decem-
ber 20-ai bemutatásakor elmondta: a
Tompa Mihály-emlékév kapcsán kerültek
középpontba a rossz állapotú sárbogárdi
jegyzõkönyvek, melyeket rágcsálók, rova-
rok, penész és nedvesség kezdtek ki az el-
telt évtizedek során. Nagy öröm számukra,
hogy a sárbogárdi gyökerû Pázmándi Ág-
nes fölkarolta a kötetek megújításának
ügyét.
Jákob Zoltántól megtudhattuk, hogy So-
modi István lelkipásztor kezdte el a jegyzõ-
könyvek vezetését. Az õ mûködését fogja
át a két kötet, melyekben a folyó ügyek
mellett megtalálható a gyülekezet elõtör-
ténete, és a sorok közül is sok minden kiol-
vasható. Somodi István Hollandiát meg-
járt ember volt, kalandos módon került
Sárbogárdra: barátja, a sárbogárdi Mé-
szöly család egyik tagja invitálta meg az
elõzõ lelkész halála miatt megüresedett
helyre, és itt marasztalták. Mivel sárospa-
taki diák volt, és az egyházmegye inkább
Pápához állt közelebb, ezért az egyházme-
gye rosszallását vonta magára. Viszont ze-
neileg és számos más területen is fejlõdést
hozott magával. Az õ közel 50 éves mun-
kássága alatt serdült csemetébõl fává a
gyülekezet. Somodi jó kapcsolatot ápolt a
környékbeli gyülekezetekkel, de távolabbi
vidékekrõl (Pestrõl, Balaton mellõl, Paks-
ról) is jöttek a jó hírû bogárdi református
iskolába. A Protocollumokban találkozha-
tunk Édes János tanító nevével, akinek az
édesapja Kazinczyval levelezett, és megta-
lálható Tompa Mihály aláírása is. Befeje-

zésül a 78. zsoltárból idézett, nyomatéko-
sítva, hogy múlt nélkül nincs jövõnk.
Pázmándi Ágnes a restauráláshoz vezetõ
útról mesélt: – A munkám kapcsán a Rá-
day Gyûjteményben sokszor találkozom
azzal, hogy ezeket a dokumentumokat mi-
lyen fontos megõrizni. A sárbogárdi jegy-

zõkönyvek Somodi István kapcsán kerül-
tek elõször a kezembe, majd a Tompa év-
ben, egy vándorkiállítást kísérõ elõadásra
készülve. Megrökönyödve láttam, milyen
állapotban vannak. Az Országos Széche-
nyi Könyvtár is kölcsönkérte a köteteket,
de nem merték kitenni a kiállításra. Ár-
ajánlatot kértünk, hogy mennyibe kerülne
a restaurálásuk. 1.700 ezer Ft volt az ösz-
szeg. Tudtam, hogy a gyülekezetnek nincs
ennyi pénze. Gondolkodtam, mit tehet-
nék. Úgy adta a Jóisten, hogy egy kiállítást,
amelyben segédkeztem, püspök úr nyitott
meg. Akkor azt mondtam magamban:
„Egy életem, egy halálom…”, bekéredz-
kedtem az autójába és elõvezettem neki az
ügyet. A Nemzeti Kulturális Alap mindig
hirdet pályázatot, de csak közgyûjtemé-
nyeknek, gyülekezeteknek nem. Kértem
püspök urat, hogy Kásler Miklós miniszter
úrnál valahogy intézzen el egy méltányos-
sági pályázatot. Szerencsére ez sikerült. Ez
a dokumentum nemcsak a gyülekezet, ha-
nem Sárbogárd és az ország szempontjá-
ból is fontos, egyrészt azért, mert kevés
gyülekezetnek maradtak fönn jegyzõköny-
vei, másrészt helytörténet nélkül nem érti
a történész az egészet, az összefüggéseket.
Ennél szebb karácsonyi ajándékot nem is
kaphatott volna a gyülekezet. Kívánom,
hogy õrizzék meg!

Felemelõ érzés volt kézbe venni, végigsi-
mítani a régi ujjlenyomatokat is õrzõ Pro-
tocollumokat, s így megérintõdni elmúlt
idõkkel, itt élt emberekkel.

Hargitai–Kiss Virág
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Negyedik
gyertya

A város adventi koszorúján a sárbogárdi katolikus közösség gyúj-
totta meg a negyedik gyertyát december 22-én, vasárnap este. Ki-
vételesen nem a városháza elõtt, hanem a mûvelõdési ház aulájá-
ban gyûltünk össze a zuhogó esõ miatt. De így talán még bensõsé-
gesebb volt ez a karácsony küszöbén megrendezett alkalom. Az
egyházi énekek mellett a Schola Catholica Kamarakórus elõadá-
sában karácsonyi mûvek csendültek föl, Mészáros János atya ün-
nepi gondolatait követõen pedig a hittanos gyermekek Lev Tolsz-
toj „Pánov bácsi karácsonya” címû, szívmelengetõ történetét dol-
gozták fel.

Búcsúzásul, a sok-sok finomság és igés lapocska mellett, a kará-
csony szép jelképeként egy-egy szelet almával kínáltak mindenkit
a katolikus közösség tagjai. Az alma a Kisdednek, Isten hozzánk
való szeretetének a jelképe, a felszelt alma elfogyasztása ennél
fogva erõsíti az összetartozást.

Hargitai–Kiss Virág

Marhajó kóstoló
L…egyél velünk! – így invitálta a Beef-Farmer Kft. az érdeklõdõket egy marharosté-
lyosra szilveszter délelõttjére a Hõsök terére az internetes közösségi oldalon. Az
1998-ban indult családi gazdaságból 2009-re céggé fejlõdött, 15 fõt foglalkoztató sár-
bogárdi társaság szarvasmarha-felvásárlással és -hizlalással, növénytermesztéssel, élõ-
állat-bérfuvarozással foglalkozik szépen rendezett és saját gépparkkal rendelkezõ
kislóki telephelyén. Ezzel az ötletes rendezvénnyel – melyhez stílusosan szalmabálákat
is felhasználva rendezték be a tér hivatal elõtti sarkát – nemcsak cégük megismertetése
volt a céljuk, hanem a marhahús népszerûsítése is. Ebben segítségükre volt Stiller Ta-
más séf, aki majonézes salátával, croissant-ban tálalta a marharostélyost, a Beef-
Farmer munkatársai pedig saját készítésû süteményt, meleg italt kínáltak mellé.

Hargitai–Kiss Virág
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TEHETSÉG-GÁLA
A Tehetség Mûvészeti Iskola növendékei karácsonyi gálamûsorral ajándékozták meg hozzátartozóikat december 21-én, szombaton
délután a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központ színháztermében, telt ház elõtt. Az elõadás egyben vizsga is volt a gyermekek
számára, de a drukk egyáltalán nem látszott rajtuk, sokkal inkább az az eufória, mellyel a zene és tánc tölti el az embert.

A fellépõk sorában bemutatkoztak az isko-
la sárbogárdi, alapi, cecei, nagylóki, mezõ-
szilasi, simontornyai, szalkszentmártoni és
paksi táncosai modern tánc, balett, néptánc
kategóriában. Lenyûgözõek voltak a Pódi-
um Táncstúdió hihetetlenül hajlékony ta-
nítványai. Számos stílust vonultattak fel a
Ten Dance csoportjai. Nagy sikert aratott
pöttyös öltözékében a tanév elején indult
mészölyös csapat. A néptûncosok pedig kü-
lönbözõ tájegységek táncaiból válogattak.
A fiatalok mellett az érett korosztályt kép-
viselte vendégként a Sárréti Csókavirág
együttes.
Iker Józsefné, az intézmény igazgatója a gá-
la végén megköszönte a szülõk támogatá-
sát, a pedagógusok munkáját, és a legki-
emelkedõbb táncosokat díjjal jutalmazta.

Hargitai–Kiss Virág

Adventi készülõdés a Cecei Óvodában
A karácsonyt megelõzõ négy hét mindig a várakozás, az izgatott-
ság érzésével párosul életünkben. Így volt ez a cecei óvodások
mindennapjaiban is. Nagy hangsúlyt fektettünk az adventi idõ-
szak eseményeire, s arra, hogy a gyerekek a várakozás idõszakát
pozitív érzelmekkel éljék át. Elsõ lépésként minden csoport elké-
szítette a saját adventi koszorúját, melyen hétrõl hétre több gyer-
tyát gyújtottunk meg. December 4-én került sor az udvaron álló,
közös adventi koszorú elsõ gyertyájának meggyújtására. Ezen a
délutánon a szülõkkel együtt hangolódtunk a karácsonyra. A hit-
tanra járó gyermekek kis mûsora és az óvó nénik éneke tette meg-
hittebbé az elsõ adventi gyertya meggyújtását.

A következõ fontos esemény a Télapó érkezése volt, melyet meg-
elõzött a Mikulás-futás Kovács István olimpiai bajnok futó rész-
vételével, aki évek óta visszatérõ vendég intézményünkben. Az
óvodások boldogan követték a Télapót, s bemelegítettek, együtt
mozogtak vele.
Aztán elérkezett december 6-a, mely minden kisgyermek életé-
ben nagyon fontos esemény. Hetekig beszélgettünk róla, megfo-
galmazták vágyaikat, rajzoltak ajándékot a Mikulásnak. Figyelték
az ablakot, az apróbb zörejeket, hátha a nagyszakállú járt feléjük.
A Télapó minden csoportba ellátogatott, ahol vidám énekszóval
fogadták õt. Szerencsére a gyerekek sok dicséretet kaptak s mellé
szaloncukor, csomag és apróbb ajándék is járt.

Az utolsó két hét a karácsonyi készülõdés jegyében telt. Egyre
több és szebb dekoráció került fel a csoportszobákba, öltözõkbe,
ünnepi díszbe öltöztetve óvodánkat. A frissen sült mézeskalácsok
illata járta át a termeket, folyosókat. Sokat beszélgettünk errõl az
ünneprõl, kiemelve a szeretet, az egymásra figyelés, az együtt töl-
tött idõ fontosságát. Luca napján búzát vetettünk, mely késõbb az
ünnepi asztal dísze lett. A Katica csoportos kisgyermekek betle-
hemes játékkal készültek, felidézve Jézus születését, mellyel az
óvodai karácsonyi ünnepségen, december 20-án örvendeztették
meg társaikat. Nagy izgalommal lépték át a küszöböt aznap reg-
gel, hiszen a karácsonyfa fénye hívogatóan várta õket. Örömmel
bontották ki és próbálták ki az új játékokat, gyújtották meg mind a
négy gyertyát az adventi koszorún. Egy szeretettel és örömmel teli
nappal zártuk le az évet. A négy hét alatt a gyerekek nemcsak sok
ismerettel lettek gazdagabbak, hanem érzelmi életük is gazdago-
dott, erõsödött az összetartozás érzése. Megerõsítettük bennük,
hogy nem az ajándékok a legfontosabbak, hanem az együtt töltött
idõnek, a közös játéknak, a közös élményeknek is óriási értéke
van életünkben.

Cecei Óvoda
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Kossuth-morzsák
December hava a karácsonyvárás idõszaka. Ilyenkor ünneplõbe
öltöztetjük környezetünket és a lelkünket. A hétköznapokat át-
szövi a készülõdés öröme, mely az iskolai életbe is sok mosolyt, él-
ményt csempész. Több iskolai rendezvényünk vált hagyománnyá
ebben az idõszakban, mellyel igyekszünk a karácsony valódi üze-
netét elültetni a gyerekek szívébe, hogy felnõttként majd ezeket
az értékeket vihessék tovább.
Már november végén lázas munkával készítették szebbnél szebb
alkotásaikat tanulóink a XI. „Betlehemi csillagunk” kiállításra,
mely december 3-án nyitotta meg kapuit. Több alkotás is helyet
kapott a kiállításon, melyet iskolánk tanulói is megtekintettek.
Advent, az ünnepet megelõzõ négy hét a ráhangolódás idõszaka.
Ennek fontos jelképe az adventi gyertyagyújtás. Iskolánkban is
felelevenítettük ezt a hagyományt, mely segített a gyerekeknek
megélni a várakozás örömét. Tanulóink nagy örömmel készültek
rövid mûsorokkal ezekre az alkalmakra, mellyel õk ajándékozták
meg az iskola közösségét.
December fontos eseménye a fogyatékkal élõ emberek világnap-
ja. Ebben az idõszakban kicsit más lelkülettel éljük mindennapja-
inkat, nyitottabbá válunk embertársaink felé, s talán ennek a nap-
nak az üzenete is több embert megérint. Az idei évben is a József
Attila Mûvelõdési Központ adott otthont az eseménynek. Isko-
lánk tanulói nemcsak fellépõként, de nézõként is részt vehettek a
rendezvényen. Fontos feladatunk, hogy már gyermekkorban
megtanítsuk, hogy a fogyatékkal élõ emberek a társadalom
egyenjogú, hasznos tagjai. Mindannyian mások vagyunk, s ez a
másság teszi a világot érdekessé, színessé, teljessé.
December 6-a a Mikulás-várás, jókedv jegyében telt. Tanulóink
versekkel, dalokkal, rajzokkal várták a jóságos ajándékosztót és
segítõit. Délután nem maradhatott el a közös Mikulás-futás, mely
remek bemelegítés volt a délutáni táncos mulatsághoz. A zenét
DJ Jámbor (Jámbor Bálint István) szolgáltatta, akinek ezúton is
köszönjük a feledhetetlen hangulatot.
Az ünnepi hangulat elengedhetetlen hozzávalója a karácsonyfa
és a mézeskalács. Köszönjük a csodás fenyõfát, melyet egy ma-
gánszemély adományozott iskolánknak, hogy tovább emelhessük
ünnepi fényét. Iskolánk tanulói nagy lelkesedéssel sütötték, díszí-
tették a mézeskalácsokat, mellyel egymást ajándékozták meg.
Adni jó, s az adás öröme még nagyobb, ha magunk készítette ap-
rósággal kedveskedünk.
December 13-án ismét megelevenedett iskolánk falai közt a
lucázás hagyománya. A 7-8. osztályos tanulók osztályról osztályra
járva jókívánságaikkal örvendeztettek meg bennünket, s termé-
szetesen cserébe almát, diót kaptak viszonzásul.
December 17-én kézmûves-foglalkozáson több helyszínen készít-
hettek apró karácsonyi díszeket tanulóink. Gyönyörû alkotások

születtek, melyet a gyerekek hazavittek, hogy szeretteiket meg-
lephessék.
December 18-án fellobbant iskolánk adventi koszorúján az utolsó
gyertya, mely a szeretet szimbóluma. A Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai segítségével azon emberek szeretete jutott el hoz-
zánk, akik úgy érezték, hogy egy-egy cipõsdobozba rejtett megle-
petéssel mosolyt csalnak gyermekeink arcára.
December 20-án a József Attila Mûvelõdési Központban ismét
megrendezésre került hagyományos karácsonyi mûsorunk. Tanu-
lóink és kollégáink jóvoltából átérezhettük a karácsony valódi
üzenetét. Szeretettel, meghittséggel, mosollyal átszõtt elõadásuk
szívmelengetõ pillanatokat szerzett minden megjelent vendég
számára.
„Van a csoda... Karácsony csodája. Amire várunk. És ami teljesedik.
De ez a csoda nem a színes szalagokkal átkötött dobozokban rejlik.
Nem a feldíszített zöld fenyõ alatt találod. Ezt a csodát másutt kell
keresni, másutt lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban,
õszinte, szívbõl jövõ kívánságokban, szeretõ érzésben érkezik. És kell
ennél nagyobb ajándék? A következõ háromszázhatvanöt napban
ezek kísérnek, ezek adnak erõt. Nem a csomagokban lapuló tárgyak,
hanem csakis ezek. Csak ezek... Ez a karácsony csodája.” Csitáry-
Hock Tamás
Ezekkel a gondolatokkal szeretnénk megköszönni a Dunaújváro-
si Tankerületi Központnak, a József Attila Mûvelõdési Központ-
nak, a Sárbogárdi Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak, Vájer
János úrnak, a Fényszóró Kulturális Alapítványnak és Sárbogárd
Város Önkormányzatának, hogy segítettek minket abban, hogy
gyermekeink arcára mosolyt csalhassunk, s idén is emlékezetessé
tegyük a szeretet ünnepét.

Födelmesi-Pap Erika
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Kurdisztán: Állam az államban
8. rész

Este hét felé kezdõdött az „iftar”, amit
minden muszlim közös étkezéssel üdvözöl
az aznapi böjt után. Zakaria hazaindult az
iftarra, engem pedig egy taxi a város másik
szélén található szállodához vitt. Zakaria
nem ismert más hotelt a környéken.

Félhold alakú, pirosasra mázolt, kéteme-
letes betonépület elõtt álltam, ami egy ki-
terjedt kertben magasodott. Elõtte csak
egy motor parkolt, egyébként teljesen ki-
halt volt az egész szálloda. Olyan benyo-
mást keltett bennem, mintha egy magyar
város szocialista típusú szállodája elõtt
állnék, mondjuk Kazincbarcikán.

Középen kellett fölmenni egy széles lép-
csõsoron a recepcióhoz. Közel s távol egy
lélek se. A recepció pultján mindenféle
oda nem való dolgok pihentek, kivéve egy
telefon és egy jelzõcsengõ. A lift bejáratát
vödör, felmosó és pár gázpalack állta el. A
hallban az egyik díványon egy pokróc, a
kisasztalon hamutartó cigarettacsikkek-
kel, a földön egy pár bakancs. Gondoltam,
talán renoválják az egész épületet. Hango-
san köszöntem többször is a semmibe, az-
tán hangosabban még többször, mindenfé-
le nyelven. Sehol senki. A nõi vécé valami-
lyen okból zárva tartott, ezért a férfiakéba
mentem a dolgomat végezni, ha már úgy-
sem volt senki a környéken. Megint hu-
hogtam, köszöngettem – semmi. Fölmen-
tem a kanyargós lépcsõn az emeletre. Szõ-
nyeggel borított folyosó fogadott, és
megint sehol senki. Végigmentem pár szo-
ba elõtt, hátha valami hangot hallok. Köz-
ben a helyzet abszurditása miatt kuncogva
Franz Kafka „A kastély” címû regényére
gondoltam. A folyosó másik oldalán aztán
egy nyitott szobaajtóra találtam, az ágyban
egy takaróba burkolt valakit, hát annak kö-
szöntem jó nagyot. Meglepõdve ugrott ki
egy alak az ágyból. Kiderült, hogy a takarí-
tó–mindenes lehetett, mert megígérte,
hogy elõkeríti a recepcióst. Ismét lent vár-
tam elég sokáig, mire megjelent egy mo-
kány, vidám, texasi kalapos férfi, aki csak
arabul beszélt. Elõször 30 dollárért akarta
kiadni a szobát, amitõl engem láthatóan
azonnal szívbántalmak kezdtek el kerül-
getni és levegõ után kapkodtam. Fölsorol-
tam egy csomó ellenérvet, végül is meg-
egyeztünk 20.000 dinárban. Készségesen
vezetett az elsõ emelet végén lévõ utolsó
szobához. Volt benne tévé érdekes csator-
nákkal, dupla ágy meleg, puha takaróval és
tiszta ágynemûvel, törölközõ, zuhanyzó
meleg vízzel, a pipereasztalkán apró sam-
pon, testápoló és szappan. Miközben egy
dobozos kínai leveskével próbáltam hidra-
tálni magam, jól le is öntöttem a ruhámat.
Sebaj, kimostam a nadrágomat és a trikó-
mat és kiterítettem a folyosóval szembeni
nyílt erkélyfélére, aminek hátsó részében
megnyugodva vettem észre egy tûzlépcsõt.
Az épületben több helyen is piroslottak a
tûzoltó készülékek. Ismét egy jó pont a

szállodának. Mivel 36 fok volt, egy óra
alatt vígan megszáradtak a ruháim.
Lementem a recepcióhoz csevegni. Ali, a
recepciós Bagdadba való, két évig rendõr-
ként dolgozott Szaddam idejében, utána
az amerikaiakkal. Aztán elege lett az örö-
kös veszélybõl és itt települt le. Van egy
gyümölcsüzlete a városban és két felesége.
Teával kínált, én pedig a magammal ho-
zott édességgel. Egész jól elbeszélgettünk,
gyakoroltam vele az arabot. A szobámban
kényelmesen vizet forraltam magamnak
másnapra, naplót írtam és elmélyedve bá-
multam egy türkmén nyelvû nemzeti ki-
sebbségi csatornán talált mûsort. Pont
népdalokat énekeltek, amit bónusznak
tudtam be. Amikor kint álltam cigizni a
szobámmal szembeni széles, nyitott ré-
szen, Ali jelent meg egy tányér dinnyével
és forró teával. Sajnálkozott, hogy most
nincs más, de várjak, mindjárt lesz. És el-
húzott a motorjával. Fél óra múlva ismét
megjelent egy tálcával, amin különféle
sütemények, kekszek, kóla és narancsital
pihent. Mindezt olyan természetességgel
kínálta, mintha ez is a szobaárban foglal-
tatna.
Szobámban a falióra éjjel megnyugtatóan
ketyegett, annak ellenére, hogy állandóan

fél tízet mutatott. Reggel játékos kolomp-
hangra ébredtem. Az erkélyem nagy kert-
re nézett, ami mögött a fõúton legelészve
vonult egy birkanyáj két pásztorral. A kö-
zeli, zöld hegyekbe vonultak, mert a távol-
ban már csak a cukorsüveges, magas or-
mok csúcsosodtak. Amerre a szemem ellá-
tott. Mögöttük Irán. Kopogtattak, és a szo-
bámban megjelent Ali egy hatalmas tálcá-
val, amin a reggelim illatozott: többféle
sajt, tea, kávé, méz, dzsem, forró, lapos ke-
nyér és tükörtojás.
Késõbb már Zakaria irodájában üldögél-
tem és figyeltem, hogy dolgozik. Az irodája
egyik falánál sorakozó széksoron próbál-
tam kihámozni, milyen ügyben is kereshe-
tik. Íróasztalán papírmappák, iratok és pe-
csétek, ám sehol egy számítógép. A kor-
mánynak erre nincs pénze, mesélte, mert-
hogy állami alkalmazott. A keresete is álla-
mi szintre mért. Körülbelül mint nálunk
valaha a szocialista rendszerben.
Egy hölgy a válását intézte, egy középkorú
férfi pedig két rendõrrel az oldalán lépett
az irodába. A férfi kissé behúzott vállakkal
állt. Zakaria utána elmesélte, hogy ez a fér-
fi éppen a börtönbõl jött, mert két hónapra
lecsukták, amiért nem tudta idõben megfi-
zetni a kölcsönkért 1 millió dinárt. Szöget
ütött a fejemben, hogy ha most szabadult,
miért van mégis rendõri kísérete, és miért
megoldás az, hogy leültetik. Hiszen ha le-
ültetik, akkor még inkább képtelen a pénzt
összeszedni, az államnak meg ez csak plusz
kiadás, ráadásul hol vannak az olyan segítõ
irodák, amik az anyagi ügyeit rendeznék,
hogy ne kelljen börtönbe kerülnie? Ez a
kurd törvény, szögezte le Zakaria.
Egyszer egy rendkívül markáns arcú, fiatal
férfi lépett be. Fekete, hullámos, hosszú
haja volt, feketén tûzõ szeme, szép vonalú
orra és szája, ráadásul kurd nemzeti vise-
letben. Mintha csak a történelemkönyvek-
bõl lépett volna ki Szaladin idejébõl! Jaj,
de bántam, hogy tilos volt fényképezni!
Folytatom.

Gulyás Ibolya

Ali
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A nagylóki emberölés negyedik gyanúsítottjának
letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Fejér Megyei Fõügyészség védekezésre képtelen személy sérel-
mére elkövetett emberölés bûntette és más bûncselekmények mi-
att indítványozta annak az õrizetben lévõ nõnek a letartóztatását,
aki 2019. november 28-án egy nagylóki vendéglátó-ipari helyen,
annak kiszolgálójaként, a jelenleg letartóztatásban lévõ három
társával egy férfit leitatott, a jelenlétében a társai a sértettet szék-
hez kötözték, majd a teraszon a hidegben magára hagyták, amely-
nek következtében a sértett elhunyt.
A nyomozás adatai szerint a gyanúsított három társával együtt az
esti órákban a sértettet szeszes itallal leitatta, majd a férfi a tera-
szon egy székben elaludt. A jelenleg letartóztatásban lévõ három
terhelt, észlelve a teraszon alvó sértettet, úgy döntött, hogy a szék-
hez kötözik. Ennek érdekében az egyik gyanúsított a terhelttõl
szigetelõszalagot vásárolt, majd a terhelt jelenlétében a férfire
egy másik széket borított, a két széket az abban elhelyezkedõ sér-
tettel a kötözõszalaggal áttekerte, a végtagjait a székek lábaihoz,
illetve karfáihoz rögzítette. A terhelt mobiltelefonjával a megkö-
tözött sértettet lefényképezte, majd a képet az ismerõseinek el-

küldte. A fényképfelvétel egy internetes közösségi oldalra is fel-
került. A négy gyanúsított a zárást követõen a helyszínrõl együtt
távozott, azonban az alvó, megkötözött sértettet magára hagyták.
A mozgásában korlátozott, önmentésre képtelen férfi az éjszaka
folyamán megpróbált a kötözésbõl kiszabadulni, amelynek során
a székekkel együtt felborult, majd a hajnali órákban a terasz pad-
lóján kihûlés következtében elhunyt.
A cselekmény kiemelkedõ tárgyi súlyára és törvényi fenyegetett-
ségére figyelemmel – amely 10 évtõl 20 évig terjedõ, vagy életfogy-
tig terjedõ szabadságvesztés – alaposan lehet tartani a gyanúsított
szökésétõl, elrejtõzésétõl, valamint alaposan feltehetõ, hogy sza-
badlábra helyezése esetén a bizonyítást a tanúk befolyásolásával,
illetve a bizonyítékok elrejtésével megnehezítené.
A Székesfehérvári Járásbíróság a mai napon dönt a terhelt letar-
tóztatásáról.
Székesfehérvár, 2020. január 8.

Dr. Ott István fõügyész, Fejér Megyei Fõügyészség

Elismerés
két évtizednyi
szolgálatért

A katasztrófavédelem hivatásos állomá-
nyában húsz éven át töltött szolgálata és
eredményes munkája elismeréséül Ma-
gyarország belügyminisztere Szolgálati Je-
let adományozott Simon Géza tûzoltó szá-
zadosnak, a sárbogárdi hivatásos tûzoltó-
ság szolgálatparancsnokának.
Az elismerést Magosi Lajos tûzoltó ezre-
des adta át december 20-án Székesfehér-
váron. Simon Géza tizenkilenc évesen, be-
osztott tûzoltóként kezdte hivatását a sár-
bogárdi tûzoltóságon, ahol 2012. január
elseje óta szolgálatparancsnok.
Fotó: katasztrófavédelem

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Lopás elkövetõit fogták el
a Fejér megyei rendõrök

A két férfit otthonukból állították elõ.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
vizsgálati osztálya folytatott eljárást isme-
retlen elkövetõkkel szemben, akik Fejér
megye három, Somogy megye kettõ és Tol-
na megye egy településén bûncselekmé-
nyeket követtek el 2018. április végén és
május elején.
Az összehangolt munka eredményeként a
bûnügyi igazgatóság és a mélységi közterü-
leti támogató alosztály munkatársai 2019.
december 16-án reggel elfogták a 29 éves
M. Attila sárbogárdi és a 30 éves E. Ri-
chárd ságvári lakost. A két férfi a nyomo-
zás adatai szerint egy Opel gépkocsi rend-
számát ellopta, valamint több dohánybolt-
ba betörtek és egy ékszerboltból is megkí-
séreltek lopni.
Az elkövetõk lakásán tartott kutatás során
a rendõrök a bûncselekmények elköveté-
sére utaló számos iratot, számítástechni-
kai eszközt és mobiltelefonokat találtak és
foglaltak le.
A két férfit a rendõrök gyanúsítottként
hallgatták ki lopás bûntett és egyedi azo-
nosító jel meghamisítása bûncselekmé-
nyek elkövetése miatt. Õrizetbe vételük
mellett a nyomozók elõterjesztést tettek
E. Richárd letartóztatásának indítványo-
zására.

Ittas személyekkel szemben
intézkedtek a rendõrök

Sárbogárdon részeg sofõrrel szemben in-
tézkedtek az illetékes rendõrkapitányság
munkatársai. A 31 éves helyi lakos 2019.
december 22-én egy Opel személygépko-
csival úgy közlekedett az Ady Endre úton,
hogy elõtte alkoholt ivott. A járõrök a
férfit elõállították a rendõrségre.

Körözött személyekkel
szemben intézkedtek

a rendõrök

A sárbogárdi egyenruhások Sárkeresztú-
ron a Rákóczi utcában igazoltatás során
fogtak el, majd állítottak elõ a rendõrség
épületébe egy 24 éves véméndi lakost
2020. január 2-án éjszaka. A férfi ellen a
Mohácsi Rendõrkapitányság adott ki kö-
rözést.

Elhunyt az az asszony,
akit Sárbogárdon sodort el

egy gépkocsivezetõ

Sárbogárdon, a Köztársaság úton 2020. ja-
nuár 6-án 6 óra 50 perc körül közúti közle-
kedési baleset történt. Egy Suzuki típusú
személygépkocsival közlekedõ sofõr elso-
dort egy úttesten áthaladó gyalogost, aki
ennek következtében az aszfaltra esett, és
olyan súlyosan megsérült, hogy kora dél-
után a kórházban elhunyt. A baleset körül-
ményeit a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
vizsgálja.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK
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FELHÍVÁS A LEENDÕ
KISGIMNAZISTÁKHOZ

Az Oktatási Hivatal újra megnyitotta a felvételi jelentkezési
felületet, így január 17-éig még beadható a jelentkezés (mind a
nyolcosztályos, mind a négyosztályos) felvételi vizsgára.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ,
vagy a honlapról letölthetõ.

Az írásbeli felvételi vizsga
idõpontja:

2020. január 18. 10.00 óra

Látogasson el honlapunkra is:

www.psg.hu

MEGHÍVÓ
A Kodolányi János Egyetem (KJE) szeretettel meghívja Önt

az EFOP-3.9.2-16-2017-00002 azonosító számú
„Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése

Sárbogárd térségében” címû pályázat keretein belül tartandó

humán szabadegyetemi elõadásra,
amelynek címe:

ELÕÍTÉLETESSÉG
A rendezvény idõpontja:

2020. január 13. 15.00–16.30 óra.

A rendezvény helyszíne:
díszterem, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Program:
15.00–15.30: Az emberi kapcsolatok nemzetközi és hazai hely-
zetének változásai – dr. Sebes József elõadása
15.30–16.00 Elõítéletek, érdekérvényesítés – dr. Huff Endre
elõadása
16.00–16.30 Civil kurázsi – Sipos András elõadása
A rendezvény ingyenes!
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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)508-990; 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
1. sz. – 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

2. sz. – 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

3. sz. – Dr. Ollmann Anasztázia háziorvos
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. H: 11.30-15.00, K:
11.30-14.30, Sze: 11.30-13.30, Cs: 11.30-14.30, P: –. Szerdán terhes-
tanácsadás 14.30-tól.

4. sz. – Dr. Nemes Mária háziorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339. Kedden 8-12 órá-
ig, csütörtökön 8-12 óráig, terhestanácsadás: 12-13 óráig. Rendel dr.
Nemes Mária (helyettesítõ háziorvos).

4. sz. VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT – Gombos Tímea
Csecsemõtanácsadás: Cs: 8-10 óráig, terhestanácsadás: 10-12 óráig.
Tel.: 06(70)3366 984

5. sz. – 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.

6. sz. – 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

Dr. Nemes Mária háziorvos (területi ellátási kötelezettség nélkül)

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. 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: 8-11.30, Cs:
9.-11.30, tanácsadás: Cs: 8-9. 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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médiafigyelõje, az
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK KLUBJA
A klubfoglalkozások célja:
– segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ legjobb életminõség kialakításában;
– információ nyújtása a betegségrõl, kezelésrõl, szövõdményekrõl;
– pszichés támogatás nyújtása a betegségtudattal való megküzdésben;
– egészségügyi szakemberrel történõ kommunikáció hatékonyságának javítása;
– tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.

A klubfoglalkozás témája:

FERTÕZÉSEK
Elõadó: dr. Oroszlány László

Idõpont: 2020. január 22. 17.00–18.30 óra
Helyszíne: mûvelõdési ház,
Sárbogárd, Hõsök tere 3.,
telefon: 06 (25) 460 161

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.

A BOGÁRD-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZAT

nyitva tartása:
recepció, táp- és

gyógyszerforgalmazás
H–P 14–19 óráig,

RENDELÉSI IDÕ
H–P 16–19 óráig,

szombaton elõzetes
bejelentkezés alapján.

Telefon:
+36 (30) 287 2120
web: www.bogard-vet.hu

SOS-vonal:
+36 (30) 287 4652
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29. Szilveszter Kupa Kosárlabda Torna – Sárbogárd
Egy olyan év sem búcsúzhat el városunkban a nélkül, hogy egy
színvonalas kosaras versenynek ne adna otthont. Így volt ez 2019.
december 28-án – a miklósi suli tornatermében rendeztük meg az
aktuális kupánkat.
Kilenc csapat nevezett, három csoportban küzdöttek meg a to-
vábbjutásért. Minden csoport elsõ helyezettje és a legjobb cso-
portmásodik adta az elõdöntõk keresztbe játszását. Fontosnak
gondoljuk azt, hogy megmaradjanak a hagyományos elemei a vá-
ros legrégebbi versenysorozatának, így a hárompontos dobóver-
senyre is lehetett nevezni.
A torna elismertségét, nívóját jelzi, hogy sok olyan csapat rend-
szeres résztvevõje a sportnapnak, akik eddig még nem nyerték
meg a kupát. Nos, a Bombers csapatának sokéves uralkodása dõlt
meg idén, de errõl kicsit késõbb.

Itt voltak a legrégebbi csapat címén az Aranyifjak Hári Imre veze-
tésével; neveztek a Dunaújvárosi Sárkányok, a Vasöntöde, akik
mindig a dobogón végeztek az utóbbi években, de kihagyhatatla-
nok a Bombers játékosai, akik eddig a legtöbb alkalommal nyer-
ték meg a versenyt. Itt volt a helyi fiatalokra alapuló Egy Kosarat
SE, a munkahelyi baráti csapat, a HTM KC is Fehérvárról, vala-
mint a bogárdi hobbikosarasokat tömörítõ Hétfõ Este csapata is.
Megjelent a több játékvezetõt is a soraikban tudó Reál Margit,
valamint a Szemmiklós Dolphins is.

A csoportjaikat a Bombers, a Vasöntõde és a Dunaújváros nyerte,
a legjobb második – picit meglepetésre – a Reál Margit lett, mely
õket is meglepte. Ekkor következett be az utóbbi évek talán leg-
nagyobb meglepetése: a Bombers alulmaradt az elõdöntõben, to-

vábbment a Vasöntöde, és a Sárkányoknak sem okozott nehézsé-
get felõrölni a fáradtságtól pirospozsgás Reált.
A bronzmeccsen a Bombers dominált, bánhatták, hogy az elõzõ
meccsen nem így sziporkáztak… Szépen csillog az a harmadik
hely is!
A döntõben pedig tudtuk, hogy új bajnoka lesz a kupa történeté-
nek. Igazi remek elsõ félidõt láthattak a szép számmal jelen lévõ
nézõk! A pontokat felváltva szerzõ csapatok fej fej mellett halad-
va egymástól folyamatosan átvették a vezetést, a második félidõ-
ben viszont a Vasöntöde nagyobb fokozatra kapcsolt és elhúzott
kilenc ponttal, melyet végig megtartott és a meccs végére még tett
is hozzá. Összességében megérdemelten nyerte meg a 29. Szil-
veszter Kupát!
A dobóverseny gyõztese Réger Tamás lett. A legjobb játékos
Tóth Szabolcs (Vasöntöde).
Szeretnénk megköszönni az összes támogatónak a segítséget, ki-
emelten Sárbogárd Város Önkormányzatának, dr. Sükösd Tamás
polgármesternek és a Prémium Média & Sport Management
Zrt.-nek.
Mindenkinek boldog új évet kívánunk! Találkozunk 2020-ban a
jubileumi 30. Szilveszter Kupán!
Hajrá Sárbogárdi KC!

Szervezõk
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GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

Már ELEKTROMOS KERÉKPÁR is kapható
a SPURI KERÉKPÁRSZAKÜZLETBEN!

Sárbogárd, Ady E. út 213.
Telefon: 06 30 425 9736, 06 25 461 837.

Nyitva: keddtõl péntekig 9–17 óráig,
szombaton 9–13 óráig.

KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS!
AUTÓMENTÉS ÉS AUTÓSZÁLLÍTÁS NONSTOP!

MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS!
06 70 310 7598, 06 70 943 7594

SZÁRAZ TÛZIFA – SZÁMLÁVAL!
AKÁC:

méter: 3500 Ft, kugli: 3650 Ft, hasított: 3800 Ft.
CSER-TÖLGY:

méter: 3200 Ft, kugli: 3350 Ft, hasított: 3500 Ft.
06 30 563 2046

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

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

Sárbogárd belterületén építési telek eladó! 06 (20) 9270 985

Kiváló tûzifa, konyhakészen házhoz szállítva, korrekt mennyiségben. 06
(30) 9497 934

Disznóvágást vállalok! 06 (30) 966 8446

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!

TÉRÍTÉSI DÍJAK

2020. január hónapban
az alábbi idõpontokban kerül sor

a térítési díjak beszedésére:
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:

Január 14. (kedd) 7.45–16.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:

Január 16. (csütörtök) 7.45–16.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:

Január 15. (szerda) 7.45–14.00

Szent István Általános Iskola:

Január 17. (péntek) 7.45–9.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:

Január 17. (péntek) 9.15–10.15

Pótbefizetés:

2020. január 20-ától (hétfõn 8.00–11.30-ig, szerdán
8.00–11.30-ig, 12.30–15.00-ig) a Sárbogárdi Polgármesteri Hi-
vatal fsz. 2. számú irodájában, ügyfélfogadási idõben.

FAGYOS REGGELEK, ENYHÉBB NAPPALOK JÖNNEK
Csütörtökön már több felhõ lehet felettünk, gyenge esõ, havas
esõ északkeleten fordulhat elõ. Nem lesz jelentõs a légmozgás.
Délután keleten, északkeleten hûvösebb idõre, -2, +2 fokra, nyu-
gatabbra 3-8 fokra számíthatunk.
Pénteken a Dunántúlon kevesebb, keleten több felhõre számít-
hatunk. Csapadék, jelentõs szél továbbra sem valószínû. Tovább
enyhül az idõ, a csúcshõmérséklet 2 és 10 fok között alakulhat.
Hétvégén marad a csendes, átlagosnál enyhébb, többnyire napos
idõ. Szombaton északnyugatira fordul és többfelé feltámad a
szél, de vasárnapra ismét mérséklõdik a légmozgás. Vasárnap
emiatt párás, ködös lehet a reggel.
Forrás: idokep.hu

Parkoló a bölcsõdéhez
Engem is megállítottak már szülõk, nagyszülõk a témában, aztán
a decemberi testületi ülésen is szóba került lakossági igényként,
hogy a sárbogárdi bölcsõde elõtt praktikus lenne egy parkolót
kialakítani.
Habár a városvezetés elsõ reakciója az volt, hogy nem tartják al-
kalmasnak azt a területet parkoló kialakítására, ehelyett a lakóte-
lep elõtti parkolót javasolták igénybe venni az érintetteknek,
azért egy misét megérne megvizsgálni a parkoló-kialakítás lehe-
tõségét, tenni egy próbát a Magyar Közútnál (ha egyáltalán ebben
õk illetékesek), mivel jóval több hely van a bölcsi elõtt, mint
mondjuk a Friss pékség, az OMV-kúttal szembeni dohánybolt,
vagy a Rõdner irodája elõtt. Ha kisebb helyeken engedélyezett
parkoló, közvetlenül a 63-as mellett, akkor az úttól beljebb álló
bölcsinél pláne. Ott még külön be- és kijáratra is van hely, tehát
még manõverezgetni se kéne a gépjármûvekkel.
Ha az önkormányzat elveti ezt a lehetõséget, akkor az érintettek
azt kérik, hogy legalább egy zebrát fessenek fel a Túry Miklós utca
torkolatához a gyermekek és szülõk biztonságosabb átkelése ér-
dekében.

Hargitai–Kiss Virág
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