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Nyálvtrándák
Ugye, föladtam most a leckét, kedves Olva-
sók, hogy vajon milyen hebehurgyaság sze-
repel itt a lap, s eme írás élén. Ez nem sajtóhi-
ba, kérem szépen. Így néz ki leírva a „nyelv-
trendek” kifejezés egy újabban elterjedõ kiej-
tési divat szerint. Ugyanis a huszonévesektõl
lefelé sok fiatal ejt minden ’e’ hangot zártan,
’á’-nak. Ez nemcsak a nyílt és zárt ’e’-t meg-
különböztetõ magyar nyelvjárások és szép
beszéd szempontjából helytelen, de értel-
metlenné és érthetetlenné teszi az elhangzó
szavakat, mondatokat.

Döbbenetes, hogy az országos médiában is
jelen van ez a trend. Különösképpen aggasz-
tó, hogy a közszolgálati médiában is! Az M1
egyik bemondónõje még a tévécsatorna ne-
vét sem képes helyesen ejteni. Idézek egy
híradásból: az infektológus szakorvos „az ám
ágynák azt mondta, szárintá mágfálálõ ké-
szültséggál álkárülhátõ, hogy a vírus áltárjád-
ján”.
Bizton kijelenthetõ, hogy ez a nyelvi fertõzés
nem Kínából és a denevérektõl ered, sokkal
inkább emberi renyheségbõl, a szép beszéd
hallgatásának és gyakorlásának hiányából.
Az országos médiában egyébként dúl egy
másik borzasztó divat is: a mûveltnek látsza-
ni akarók kerülik a ’ts’ betûk hangzásbeli
összeolvadásából eredõ ’cs’ hang kiejtését,
mint a pestist, és inkább nyelvi öngyilkosok
lesznek: „Kérjük, tekintjék meg a kiállítást!”
Egyetértek az infektológus szakorvossal:
megfelelõ készültséggel elkerülhetõ, hogy ez
a vírus elterjedjen.

Hargitai–Kiss Virág
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Tehetség-bál Cecén
Elegáns külsõt öltött szombat estére a Cecei Mûvelõdési Ház aulája és nagyterme.
A bejáratig pislákoló gyertyák mutatták az utat az érkezõ hölgyeknek és uraknak,
az épületben pedig drapériával bevont, földíszített asztalok és székek fogadták
õket. A Tehetség Mûvészeti Iskola rendezte február 1-jén támogatói bálját, mely-
nek – a hagyományok õrzését feladatként vállaló intézmény – megadta a módját.
A szervezésbõl és teendõkbõl kivették a részüket a mûvelõdési ház dolgozói és az
iskola tanárai is. A bejáratnál Iker József és Iker Józsefné kínálta pezsgõvel az ér-
kezõket, a terem ajtajában Sándor Zsolt ceremóniamester jelentette be a
vendégeket egyenként, név és titulus szerint.
Hét órakor mûsorral vette kezdetét a kellemes este. Ikerné Györgyi, az iskola ve-
zetõje köszöntötte a jelenlévõket, és pár szóban beszélt célkitûzéseikrõl, eredmé-
nyeikrõl. Majd Vajai Kovács Viktória mûvelõdésszervezõ konferálta be a külön-
bözõ mûvészeti ágakat képviselõ tanítványokat: a Tehetség Táncmûhely néptán-
cos, energikus fiataljait, a gyermekeiktõl kedvet kapott, nem kevésbé lendületes
szülõk csoportját, a Ten Dance tánccsoport tagjait, a csodálatosan hajlékony me-
zõszilasi balettnövendéket, Kardos Blankát és a simontornyai modern táncoso-

kat, valamint két népdalos kislányt, akik Györ-
gyi nénivel együtt is énekeltek egyet.
Szenzációs zárása volt a mûsornak a néptán-
cos fiatalok kedvcsináló, forróvérû tánca. Mie-
lõtt pedig fölszolgálták volna a svédasztalos
vacsorát, keringõvel nyitották meg a mulato-
zást, felkérve az asztaloknál helyet foglalókat.
A színpadon roskadozó tombolanyeremények
mellett meglepetés volt Radnai Zoltán és Szõ-
ke Fanni versenytáncosok bemutatója, akik
aztán egy rögtönzött táncórán a rock and roll
trükkjeivel ismertették meg a vendégsereget.

Hargitai–Kiss Virág
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MINDIG OTT VOLT, AHOL
TÖRTÉNTEK A DOLGOK

Zichy Aladár emlékére
„Nemesember” címmel öt részben közölte lapunk azt a beszélge-
tést, melyet 2005 nyarán folytattam Zichy Aladárral kalandos éle-
térõl. Azért adtam e címet az interjúnak, mert az én szememben õ
volt az igazi nemes: visszafogottság, szerénység, természetes ele-
gancia, szívbõl jövõ udvariasság és derû jellemezte. Nem hordta
fönn az orrát a grófi cím miatt, mert azt vallotta: „Ami az ember-
ben belül van, az a gazdagság! Az ember a Jóistentõl mindent aján-
dékba kap: az egészségét, a feleségét, a gyerekeit, a földjét, a házát, a
lehetõségeit. Mindezt úgy kell fogadni, hogy az ember örülhet nekik,
amíg vannak, de ezek ideiglenesen vannak rábízva, és az embernek
kutyakötelessége jól kezelni õket, nemcsak a saját, hanem ha lehet,
más javára is.” S ez nem csupán egy üres frázis volt részérõl, hiszen
a vagyon, a cím, a lehetõségek törékenységét a maga bõrén ta-
pasztalta meg már egészen kisgyermekkorától kezdve.
Zichy Aladár 1939-ben született Budapesten. Édesanyja Walko
Lajos külügyminiszter lánya, Walko Erzsébet, édesapja gróf Zic-
hy Aladár. Kisgyermekkorát Somogy megyében, a Dráva mellett,
a zákányi és surdi apai birtokokon töltötte. A somogyi Zichy csa-
lád népes és összetartó volt, „mindig zenéltek, vadásztak, sportol-
tak, viccelõdtek és imádkoztak … nagy élet volt, de nem luxus
élet” – ahogy fogalmazott az interjúban Aladár. Mivel elüldözték
õket, a háború alatt az anyai birtokon éltek Nyitra megyében, Esz-
tergom és Érsekújvár között. Aladár öt és fél éves volt, amikor
Szlovákiából kiebrudalták a családot, sok más magyarral együtt.
Mindössze 25 kiló csomaggal kelhettek útra, és egy pontonhídon
keresztül hajtották át õket Esztergomba. Budapesten ismerõsök-
nél, rokonoknál húzták meg magukat egy ideig, aztán egy kis csa-
ládi házba költöztek. De nem élvezhették sokáig új helyüket, mert
1951-ben az ávósok börtönbe zárták, majd internálótáborba vit-
ték az édesapját, az édesanyját és nagyszüleit pedig a Hortobágy-
ra telepítették egy ajtó nélküli, földes padlójú libaistállóba. A 12
éves Aladárt, 4 éves öccsét és 10 éves húgát otthagyták az utcán. A
szomszédok vették õket pártfogásba, pár hónap múlva pedig ár-
vaházba kerültek, de aztán õket is vitték a Hortobágyra.
13 és fél éves volt, amikor édesanyja elküldte, hogy keresse meg az
édesapját. Biciklivel tette meg a háromnapos utat Kálkápolnára,
ahol éppen babot kapáltak a foglyok, köztük az édesapja is.
Sztálin halál után a Nagy Imre-kormány szabadlevelet adott min-
denkinek, mehettek oda, ahova akartak, csak a régi házukba és
Pestre nem. Aladár az esztergomi ferencesek gimnáziumában ta-
nult az 1956-os forradalom kitöréséig. Akkor, novemberben, át-
szökött Ausztriába, s ott folytatta tanulmányait. Jó elõmenetelé-
nek köszönhetõen ösztöndíjjal diplomázott közgazdaságból Inns-
bruckban. A doktorira már nagybõgõzéssel kereste meg a pénzt.
Majd kutatói ösztöndíjas lett, és szociológiából szerezett diplo-
mát.
Számos nyelven beszélt: magyarul, németül, angolul, franciául,
olaszul, spanyolul, portugálul, indonézül és oroszul.
Semmilyen munkát nem vetett meg. A nyelvtanulás miatt volt be-
tegápoló Angliában, reptéri dolgozó és festõ–mázoló Párizsban,
Amerikában egy évig síoktatóként dolgozott, aztán segédkönyve-
lõ lett, majd eredeti hivatásában, közgazdászként helyezkedett el.
Az ENSZ hívására Nigerben kötött ki mint gazdasági szervezõ –
egy program keretében ásványt kutattak. Utána Indonéziában
következett 2 év tengeri ásványkutatás, majd egy pár hónapos

dél-amerikai tanulmányút, aztán Kamerunban gazdasági tervezõ
lett, Addisz-Abebában regionális ENSZ képviselõ-helyettes 3
évig, majd Burundiban 2 évig. Közben megnõsült, született há-
rom gyermeke (Mihály, Klára és István), s egy idõre Bécsbe ke-
rült. De nem sokáig maradhatott egy helyben. Megjárta Tongót,
Angolát, Líbiát, Etiópiát; a világsegély koordinátora volt Afriká-
ban 1984-tõl 2 évig, és világ-agrárpolitikai koordinátorként mun-
kálkodott Rómában 6 évig.
Bevallása szerint is szeretett ott lenni, ahol történnek a dolgok,
mert ott lehet hasznosnak lenni. Lételeme volt a segítés. Nemcsak
a Zichy név kötelezte Õt, hanem a belsõ indíttatás is.
1967–1990-ig az ENSZ alkalmazottja, illetve fõtitkári képviselõ-
je.
1990-tõl 2006-ig az Európai Közösség tanácsadója.
1990-ben 14 hónapra visszajött Magyarországra dolgozni mint a
PHARE-program igazgatója.
Részt vett a földhivatali nyilvántartás korszerûsítésében, az MVH
koncepciójának kidolgozásában 2000-ben.
1995 óta Sárhatvanban gazdálkodott a Zichy-farmon, emellett
összegyûjtötte és rendszerezte a kiterjedt család történeti emlé-
keit és fölkarolta a sárhatvani kápolna megújításának ügyét.
2007-ben végleg hazaköltözött Magyarországra. Életét ekkor kö-
tötte össze második feleségével, dr. Zichy Anikóval, aki életében
és munkájában kitartó társa volt egészen Aladár 2020. január 26-
án bekövetkezett haláláig.
Zichy Aladár méltán lehet büszke arra, amit földi útja során csele-
kedeteivel az utódokra, itt maradókra hagyott.
Nem feledjük Õt!

Hargitai–Kiss Virág
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EMBERI TÉNYEZÕK
BOGNÁR ENDRE alezredessel, a Sárbogárdi Rendõrkapitányság ren-
dészeti osztályvezetõjével sajnálatos aktualitásokról – közlekedési
anomáliákról, illegális szemételhelyezésrõl, sárfelhordásról – beszél-
gettünk, melyek megoldásának kulcsa nem egyedül a rendõrség kezé-
ben van, hanem közös feladatunk. Mivel mindegyik az emberi ténye-
zõn múlik.

– Ha nem is tudjuk még a pontos számo-
kat, azért érzékelhetõ volt, hogy az elmúlt
évben többször mentek a rendõrök, men-
tõk, tûzoltók. Mikbõl adódtak a balese-
tek?

– 2018-hoz képest körülbelül egyharmadá-
val emelkedett a személyi sérüléses balese-
tek száma. 5-6 éves ciklust tekintve ez ter-
mészetes ingadozáson belüli érték, és jó
hír, hogy 2019-ben a Sárbogárdi Rendõr-
kapitányság illetékességi területén nem
történt halálos kimenetelû közlekedési ba-
leset. Sajnos az idei évet viszont úgy kezd-
tük, hogy Sárbogárd belterületén történt
egy halálos kimenetelû baleset. A balese-
tek számának emelkedése több okra is
visszavezethetõ. Egyrészt a jármûforga-
lom megemelkedett, különösen a fõútjain-
kon, illetve nagyobb fejlesztés, modern
forgalomszabályozó eszközök (közlekedé-
si lámpák, kerékpárút, körforgalom) nem
épültek. Viszont az év utolsó hónapjaiban
megkezdõdött egy bizonyos csökkenés,
mely köszönhetõ annak is, hogy az intézke-
dési módszereken változtattunk és vezet-
tünk be új elemeket is az ellenõrzésekbe.
Korábban közzétettük, mikor és hol fo-
gunk sebességet mérni. A tavalyi évben ez
megváltozott, most már nem közöljük elõ-
re, és nemcsak álló jármûbõl és jármû mel-
lõl, hanem mobil eszközök segítségével is
mérünk sebességet (például jelöletlen
rendõrautókból, menet közben) és tárunk
fel egyéb jogsértéseket. Ez az ország egész
területén így mûködik. Úgy vesszük észre,
hogy ennek pozitív hatása van, javul a mo-
rál.

– A balesetek okozói jellemzõen helyben,
környékben lakók, vagy átutazók?

– Vegyes a kép, de sajnos elég jelentõs
számban vannak helyiek is. Kiemelném,
hogy az ittas jármûvezetõk aránya is növe-
kedett az elmúlt évben. Közel 30 esetben
lett közlekedési ellenõrzés során pozitív a
szonda. Ennek jelentõs része igen magas
érték volt, tehát büntetõeljárást vont maga
után: jármûvezetéstõl eltiltást, pénzbírsá-
got; súlyosabb esetben még szabadság-
vesztés kiszabását is eredményezheti. Az
ittas vezetõk között volt átutazó is, és volt
olyan is, akit gyorshajtással szûrtünk ki,
Rétszilason majdnem százzal közlekedett
lakott területen belül.

– A biztonsági öv, gyerekülés nélkülözése,
a telefonozás milyen arányban fordultak
elõ? Balesetek, ellenõrzés során mit ta-
pasztaltatok?

– Ezekben az esetekben igen nagy a láten-
cia. Hogy egy balesetnél volt-e telefon a
jármûvezetõ kezében, arról nem mindig
szerzünk tudomást, de jelen van a problé-
ma. Hogy milyen súlyos sérüléseket szen-
vednek el egy baleset részesei, az a passzív
biztonsági eszközök használatától is függ.
Van hova fejlõdni. Vannak külön ellenõr-
zéseink, ahol kifejezetten azt nézzük, hogy
a passzív biztonsági eszközöket használ-
ják-e, vagy sem a jármûvezetõk. Minden
alkalommal jelentõs számban tapaszta-
lunk olyat, és szankcionáljuk is, hogy nem
használta valaki a biztonsági övet. Attól
függõen, hogy ki mit követ el, különbözõ
eljárások indulnak (szabálysértési, vagy
közigazgatási hatósági eljárás). Vannak
olyan esetek, amikor fix bírságot és pont-
számot kell kiszabnunk, attól nem térhe-
tünk el. Viszont amikor van lehetõségünk
a mérlegelésre, akkor természetesen al-
kalmazzuk a szóbeli figyelmeztetést, ha
úgy látjuk, hogy az eléri a kívánt célt. Nem
cél a pénzbírság, szankció kiszabása. Az a
legfontosabb, hogy mindenki betartsa a
szabályokat, ezzel megelõzve a balesete-
ket, illetve enyhítve az esetleges balesetek
végkimenetelét.
– Manapság a telefonozás viszi a prímet,
rengeteg embert látni telefonozni. Sokszor
meglepõdöm, hogy az autó becsült értéke
jóval több, mint amennyibe egy kihango-
sító kerülne, mégis inkább a kezében szo-
rongatja a telefont az illetõ.
– Jellemzõ, amit mondasz, nemcsak a jár-
mûvezetõknél, hanem a gyalogosoknál is.
A gyalogosnak már az átkelési szándéknál
is elsõbbsége van. Viszont mielõtt átke-
lünk a zebrán, meg kell gyõzõdni az átkelés
biztonságosságáról. A biztonságos közle-
kedés része, hogy éljük meg a körülöttünk
lévõ világot, lássuk, halljuk, tapasztaljuk,
ami ott van. Sok esetben, amikor egy gya-
logos belefeledkezik a telefonjába, az el-
vonja a figyelmét. Ha valaki óvatlanul lép
le egy gyalogátkelõhelyre, azzal komolyan
veszélyezteti a testi épségét.
– Az illegális szemételhelyezés rendszere-
sen visszatérõ téma lapunkban és a tes-
tületi üléseken is. Gondolom, a rendõr-
ségnél is sokszor csörög emiatt a telefon.
Mit tudtok tenni? Hiszen kamerákból ke-
vés van.
– Sárbogárdon nincs térfigyelõ kamera-
rendszer, mely nagyban tudná segíteni a
munkánkat. Az illegális szemetelés nem
csak Sárbogárd térségére jellemzõ. Gár-
dony több 10 millió forintot költött arra,

hogy a lakott területen kívül illegálisan le-
rakott szemetet a megfelelõ helyre szállít-
tassa. A mi körzetünkben tavaly 11 eljárás
indult illegális szemételhelyezés miatt, eb-
bõl 5 volt Sárbogárdon, legalábbis ennyirõl
van tudomásunk. Ennek a helyzetnek a
megoldása csak társadalmi összefogással
valósulhat meg. Van pár ember, aki kiviszi
a határba a szemetet és lerakja. De ne
hagyjuk, hogy ez megtörténjen! Arra ké-
rek mindenkit: ha gyanús, hogy a határ felé
tartó autó valószínûleg szemetet fog lerak-
ni, hívják fel a 112-es segélyhívót. Akár a
neve és személyes adatai megadása nélkül
is megteheti valaki a bejelentést. Nekünk
kell a segítség ahhoz, hogy eredményesen
fel tudjunk lépni a szemetelõkkel szem-
ben.
– Ilyenkor nem árt egy helymeghatározás
és rendszám.
– Így van. Pozitív példaként említeném
Sárkeresztúrt, ahol több hatóság és az ön-
kormányzat közös, hathatós fellépésével
sikerült visszaszorítani az illegális szemét-
lerakást.
– Sárbogárdon találtatok-e olyan nyomo-
kat a szemétrakásokban, melyek elvezet-
tek a forrásig?
– Volt eredményes ügy. Az esetek többsé-
gében azonban hosszú idõ telik el a lerakás
és a bejelentés között. Ha nincs meg az el-
követõ, akkor sajnos annak kell elszállít-
tatni a hulladékot, akinek a földterületén
elhelyezésre került.
– Az egyes helyeken elhelyezett vadkame-
rák segítségére vannak a rendõrségnek?
– Igen, felhasználhatók az eljárásokban.
Most már viszonylag olcsón nagyon jó mi-
nõségû vadkamerákat lehet beszerezni, és
online módon is képesek a képet továbbí-
tani. Most is van egy ilyen ügy folyamat-
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ban, aminél egy vadkamera felvétele segí-
tett abban, hogy az elkövetõt el tudjuk fog-
ni.
– A sárfelhordást talán kicsit könnyebb ki-
nyomozni. Ilyen jellegû ügyek mennyire
voltak az elmúlt idõszakban?
– Javulást látunk ezen a téren. Volt jó pél-
da is: cukorrépa-betakarításkor az egyik
terület tulajdonosa mindent megtett an-
nak érdekében, hogy a sarat, amit a jármû-
vek felhordtak az útra, mihamarabb elta-
karítsák. Ha valaki látna sárfelhordást, a
balesetek elkerülése érdekében hívja a
112-t.
– Az utóbbi idõszakban a késõ esti órák-
ban a központban fékcsikorgás zaja hal-
latszik.
– Érkezett hozzánk bejelentés, reagáltunk
is rá. Éjszaka üres a parkoló, van, akinek ez
felhívás keringõre, és úgy gondolja, gyako-
rolhatja, amit a tévében látott. Biztatni tu-
dom ez esetben is a lakosságot, hogy ha
ilyet észlelnek, bátran jelezzék a rendõr-
ségnek, munkatársainknak.
Végezetül mindenkinek felhívjuk a figyel-
mét: amikor kiteszik az utcára a lábukat
vagy a kerekeiket, figyeljenek egymásra és
saját biztonságunkra, mert mindenkit ha-
zavárnak!

Hargitai–Kiss Virág

Menj te is haza!
Közösen tegyünk azért, hogy a tanulmányi eredmény ne váltson ki szorongást, szélsõsé-
ges magatartást gyermekeinkben!
A tanév elsõ felének lezárásakor sûrûsödnek a családok iskolával kapcsolatos problé-
mái. Rengeteg gyermek szenved a szorongástól. Bizonyítványosztás idõszakában a fiata-
lokat fokozottabb stresszhelyzet érheti, ami akár szélsõséges viselkedést is kiválthat. Sok
gyerek hiányzik az iskolából, nem megy el az iskolai programokra, cselleng. Akadnak
olyanok is, akik azért nem mernek hazamenni, mert tartanak a szülõk esetleges negatív
reakcióitól.
A gyermekek számára a támogató szülõ, a biztonságos családi háttér komoly erõforrást
jelent. Elmondhatja örömét és bánatát, meghallgatják és segítik õt. Ebben a légkörben
lehetõség van arra, hogy idõben kiderüljenek a szorongató helyzetek, félelmek, és azokat
idõben orvosolni lehessen.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság munkatársai a polgárõrökkel együttmûködve ja-
nuár végén és február elején fokozott közterületi jelenléttel nyomon követik a csellengõ
diákokat. A rendõrség bûnmegelõzési szakemberei azt javasolják a szülõknek, hogy mi-
nél többet beszélgessenek gyermekükkel, ismerjék meg gondolataikat. Ezáltal lehetõsé-
get teremthetnek arra, hogy idõben kiderüljenek az iskolai indokolt, vagy akár indoko-
latlan félelmek is. A félévi értesítõt az otthon falai között, nyugodt légkörben, együtt be-
széljék át. Támogassák a gyermeket, és biztosítsák õt abban, hogy a jegyek kijavíthatók.
Igyekezzenek az otthoni elvárásokat összeegyeztetni a külvilág elvárásaival. Olyan ké-
pességek kialakítását fejlesszék gyermekeikben, amelyek segítik õt a tanulásban, kapcso-
latteremtésben. Amennyiben szükséges, a gyermekkel együtt menjenek el a szaktanár-
hoz, és érdeklõdjenek arról, mi okozhatta az esetleges teljesítményromlást, illetve mit
tudnak együtt tenni a jegyek kijavítása érdekében. Súlyosabb, vagy elhúzódó probléma
esetén kérjék szakember, pszichológus segítségét, eltûnés esetén pedig azonnal értesít-
sék a rendõrséget!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Sárbogárdi
cukorbetegek klubja

A klubfoglalkozások célja:

– segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ
legjobb életminõség kialakításában;

– információ nyújtása a betegségrõl, ke-
zelésrõl, szövõdményekrõl;

– pszichés támogatás nyújtása a beteg-
ségtudattal való megküzdésben;

– egészségügyi szakemberrel történõ
kommunikáció hatékonyságának javí-
tása;

– tapasztalatcsere lehetõségének bizto-
sítása.

A klubfoglalkozás témája:

* ÚJABB UTAK
A CUKORBETEGSÉG

GYÓGYSZERES
KEZELÉSÉBEN

* DIÉTA
Elõadó: dr. Oroszlány László,

dr. Mányoki Lídia

Idõpont: 2020. február 26.
17.00–18.30.

Helyszín: József Attila
Mûvelõdési Központ

(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 3.)

Telefon: 06 25 460 161

Szeretettel várunk
minden kedves érdeklõdõt!

A klubfoglalkozáson való részvétel
ingyenes.

VAN REMÉNY!
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Õ egyszülött Fiát adta,

hogy aki hisz Õbenne
el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

János ev. 3:16

Hit Gyülekezete Sárbogárd istentisztelete
Helyszín: Sárszentmiklós, klubkönyvtár, Köztársaság út 171-173.

Idõpont: péntekenként 18 órától

Szeretettel várunk!

www.hit.hu, www.vidamvasarnap.hu, www.hitradio.hu,
www.facebook.com/hgysarbogard
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Szépen magyarul –
szépen emberül

Iskolánkban több évtizedes hagyománya van annak, hogy részt veszünk a Péchy
Blanka által alapított Kazinczy-versenyen. Több tanítványunk a körzeti, regioná-
lis, megyei versenyek dobogós helyei mellett Kazinczy-emlékéremben is részesült
az általános iskolás és/vagy középiskolás korosztályban.
Ebben az évben elõször ért bennünket az a megtiszteltetés, hogy felkértek ben-
nünket a Szép Magyar Beszéd verseny általános iskolai korosztály körzeti verse-
nyének megszervezésére. Örömmel vállaltuk a feladatot.
2020. február 4-én két kategóriában mérettek meg a jelentkezõk (az 5-6. és a 7-8.
osztályosok külön versenyeztek). Kilenc iskolából 21 tanulót neveztek felkészítõ
tanáraik a versenyre. Elõször a szabadon választott szöveget olvasták fel a diákok,
majd a kötelezõ szöveg tolmácsolása következett. A kötelezõ szöveget a Kazinczy-
-díj Alapítvány által küldött három szövegbõl választotta ki a zsûri. A három fõbõl
álló zsûri tagjai között magyartanárok, lapszerkesztõ, logopédus, Kazinczy-díjas
petõfis diákok foglaltak helyet.
A verseny végeredménye a következõképpen alakult:
5-6. évfolyam:

1. helyezett: Vasaji Elizabet (középen) – Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázi-
um és Kollégium
2. helyezett: Vámosi Nóra (balra) – Sárszentmiklósi Általános Iskola
3. helyezett: Juhász Panna (jobbra) – Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium
7-8. évfolyam:

1. helyezett: Varga Gábor Levente (jobbra) – Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázi-
um
2. helyezett: Jámbor Benedek (balra) – Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános
Iskola
3. helyezett: Veisengruber Kinga (középen) – Szent István Általános Iskola
(Káloz)
Köszönjük a zsûri munkáját és a verseny támogatóinak felajánlásait.

PSG

Megint
a nyelvrõl

A közvélekedés szerint a nyelv az emberiség
egyik legnagyobb kincse. Bonyolultsága, árnyala-
tossága lehetõvé teszi, hogy az emberek hitele-
sen közöljék egymással a gondolataikat, sõt érzé-
seiket. A legtöbb ember naponta órákig beszél,
telefonál, megáll az utcán, áruházban csevegni az
ismerõsével, a munkahelyén utasításokat ad vagy
kap, a családi otthonban veszekszik, szerelmet
vall. Minden nap keletkeznek közéleti szövegek,
törvények, házirendek, kifüggesztett hirdetések.
Teljesen lehetetlenné válna, megbénulna az élet
a nyelv nélkül.

Érdekes, hogy a kincsekhez általában vér tapad,
gondoljunk az aranyra! Néha a nyelv is úgy mû-
ködik, mint a cián, sõt mint az atombomba. Gon-
doljuk meg, hány százezer, mit százezer! – hány
millió ember halálát okozták az ilyen szavak,
hogy „felsõbbrendû faj”, „proletárdiktatúra”! A
nyelv ugyanis eredeti célja szerint a valóságot
kellene, hogy tükrözze, de rettenetes, hogy alkal-
mas a valóságtól eltérõ, sõt azzal ellentétes állítá-
sok megfogalmazására is. A beszélõ mond vala-
mit, s a hallgató ezt hajlamos elhinni. És rémület
lesz belõle, mert a valósággal ellentétes közlé-
sekben részesül. A befogadók tévképzetek kö-
zött vergõdnek, hamis képük lesz a világról, bi-
zonytalanná válik a világlátásuk, akármit el lehet
hitetni velük. Szinte azt kívánjuk, hogy ne is le-
gyen nyelv, ha ennyire önmaga ellen hat.

Mindenki hazudik. Van persze kegyes, jó szándé-
kú hazugság is. Ha a roskadt, beteg nagymama,
aki tudja, hogy néhány napja van hátra, azt
mondja a rettegõ unokájának, hogy „lesznek
még szép napjaink”, az inkább megható, mint
helytelenítendõ. De ami például a politikai nép-
bolondítás terén zajlik, az röhejes. Végül is nem
mondhatja a politikus, hogy „párnázott, kényel-
mes, dõzsölõ életet, ingyenes külföldi utakat, in-
gyen kapott nagymenõ autót akarok”, hanem azt
hazudja, hogy az egész népnek virágzó jövõjéért,
szabadságért, igazságért, világszínvonalú oktatá-
sért fog harcolni, ha megválasztják. A „Jobbik”
azt állítja magáról, hogy jobb, mint a többi, de az
ember kénytelen belátni, hogy ugyanolyan, mint
a társai, vagy még rosszabb. „Demokratikus Koa-
líció” – jelenti ki magáról egy másik tömörülés,
amelyik sem nem demokratikus, sem nem koalí-
ció. Rejtély, hogy miért vette föl egy párt a „Mo-
mentum” nevet. Talán mert jól hangzik ez az ide-
gen szó, amely a szótár szerint pillanatot, tünetet
jelent. A Fiatal Demokraták (Fidesz) már rég
nem fiatalok, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt vál-
laltan kifejezi nevével a politikai hercehurca
iránti csömörét, nem törõdve azzal, hogy õ is ne-
vetségessé válik, hisz beszáll ebbe a hercehurcá-
ba. Szóval a pártok már a nevükkel hazudnak.
Egyetemes manipuláció közegében élünk. Mit
tehet az ember, ha nem akarja, hogy átverjék õt?
Nem törõdik a szólamokkal, amelyeket minden-
felõl ordibálnak feléje a hangszórók, megvonja a
vállát, és megpróbál hinni a szemének.

L. A.
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KOSSUTH-MORZSÁK
A téli szünet mindenki számára meghozta a várva várt pihenést,
feltöltõdést, hogy aztán januárban újult erõvel kezdhessük meg a
munkát.
Ebben az idõszakban a tanulás kapja a fõ hangsúlyt az iskolai min-
dennapokban, hiszen közeledik az elsõ félév vége. Tanulóink szá-
mot adnak eddig megszerzett tudásukról, visszajelzéseket kapnak
teljesítményükrõl, s iránymutatást a következõ idõszak feladatai-
hoz. Nyolcadikos tanulóink már a továbbtanulási lehetõségeket
latolgatva tervezgetik jövõjüket, hiszen ez fontos mérföldkövet
jelent életükben.
Az élményalapú tanulás fontos célkitûzése szakmai munkánk-
nak. Kollégáinkat innovatív szemléletük új eszközök, módszerek
megismerésére sarkallja. Így lett iskolánk részese a „Robotcsám-
borgás” programnak, melynek keretében immár második alka-
lommal volt lehetõségünk a robotika eszközeit bevezetni a min-
dennapi munkába. Az eszköz jól illeszthetõ bármely tananyagtar-
talomhoz, és számos differenciálási lehetõséget biztosít a gyere-
kek egyéni szükségleteihez igazodva. A robotika kombinálása a
hagyományos oktatási módszerekkel segíti a tanulók belsõ moti-
vációjának kialakítását, megerõsítését. A tanulás élménnyé válik,
az ismeretek több érzékszerven keresztül rögzülnek. A szociális
kompetenciák fejlesztésére remek lehetõséget biztosít. Megtanít-
ja a gyerekeket az együttmûködésre, együtt gondolkodásra. Haté-
konyan beépíthetõ a tanórákba, tanórán kívüli foglalkozásokba
egyaránt.
Éppen ezért nagy örömünkre
szolgált, amikor a Man at Work
Kft. jóvoltából iskolánk esz-
köztára kibõvült egy saját ro-
botméhecskével, mely hasznos
„segítõje” lesz a mindennapi
oktató–nevelõ munkánknak. A
kis robotot Jáger László adta át
a cég nevében. Köszönjük ezt a
nagylelkû felajánlást!
A hagyományok õrzése, a jeles
napok felidézése, a közösség-
formálás azonban a dolgos hét-
köznapoknak is fontos részét
képezik, hiszen ezek járulnak
hozzá tanulóink személyiségé-
nek formálásához, látókörük
bõvítéséhez, normarendszerük
kialakításához.

Január 22-én ünnepeljük a magyar kultúra napját, annak emléké-
re, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le a Him-
nusz kéziratát. Iskolánkban ehhez a naphoz kapcsolódóan hagyo-
mánnyá vált a szépíróverseny megrendezése és az élményalapú,
interaktív megemlékezés, melyen keresztül tanulóink megismer-
hetik kulturális gyökereiket. Az idei évben a kultúrát mint foga-

lomkört jártuk körbe: mi minden tartozik a kultúrához, milyen ki-
fejezési formáival találkozunk a mindennapi életünkben. A ma-
gyar nyelv gazdag szókincsével, a régi idõk nyelvi eszköztárával
ismerkedtek meg a gyerekek játékos formában.

A meghirdetett versenyen sokan megmérettették magukat, nagy
örömünkre. Igényes, szép munkák születtek, s a tavalyi évhez ké-
pest a helyesírásra is sokkal jobban odafigyeltek a versenyzõk.

A zsûri a szabályos betûalakítást, a szöveg papíron való esztétikus
elhelyezését, a szép külalakot és a helyesírást vette górcsõ alá a
munkák elbírálásakor. Az alsós és felsõs diákok külön lettek érté-
kelve, mivel a felsõ tagozatos tanulóknál már megfigyelhetõ volt
az egyéni kézírásminták kialakulása.

A zsûri döntése alapján alsó tagozaton 1. helyezett Bódi Elizabet
Bianka, 2. Kovács Virginia Alexandra, 3. Bódi Dezsõ Rikárdó
lett. Mindhárman a 3. osztály tanulói. Felsõ tagozaton 1. helyezést
ért el Rafai István, 2. Berki József, 3. Kovács Brendon. Mindhár-
man az 5. osztályt képviselték a versenyen. Különdíjban részesül-
tek: Kovács Albert 10. b, Kovács György Sándor 9. b, Rafael
Naomi 5., Kaszás Enikõ 8., Molnár Andrea 8. osztályos tanulók.
Szeretettel gratulálunk a nyerteseknek, s bízunk benne, hogy a
következõ évben is hasonló lelkesedéssel vesznek részt tanulóink
ezen a megmérettetésen.

Január 23-án iskolánkban nyílt napot tartottunk, melyre szülõket
és a szakiskolai képzés iránt érdeklõdõ fiatalokat egyaránt szere-
tettel vártunk. Célunk, hogy minél szélesebb körben megismerjék
az iskolánkban folyó munkát, a szülõk betekintést nyerjenek a kö-
zösség mindennapjaiba, gyermekeik iskolai életébe. A nyílt nap jó
hangulatban telt, a gyerekek nagy lelkesedéssel mutatták meg
szüleiknek, hogyan telik egy napjuk az iskola falai között. Fontos
feladatunknak tartjuk, hogy a szülõkkel sikeres együttmûködést
alakítsunk ki, hiszen ez az eredményes nevelés–oktatás egyik
alapja.

A környezettudatos nevelés, szemléletformálás a mindennapi
munkánkban jelentõs szerepet kap. A fenntarthatósági program
keretében az aktuális évszakhoz tartozó természetvédelmi fel-
adatokkal is megismertetjük a gyerekeket. A hideg beköszöntével
a madarak etetése fontos teendõ. A gyerekek madáretetõket ké-
szítettek, megtanulták, milyen táplálékkal szabad etetni a mada-
rakat, s melyek jelentenek veszélyt számukra. Az egész télen át
tartó feladatból minden osztály kiveszi a részét, hiszen a madarak
élete függhet a rendszeres etetéstõl.

Ez a projekt jó lehetõséget teremt arra, hogy a gyerekek megta-
nulják, mit jelent a felelõsségvállalás, s megérezzék, milyen jó má-
sokért jót cselekedni, legyen az egy embertársuk, vagy egy állat.

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

Szerintem az üzletek Kurdisztánban job-
ban összhangba folynak a kínálattal, mint
az utóbbi években Hollandiában. Itt a gaz-
dasági krízis óta rengeteg üzlet tönkre-
ment, helyettük egymás mellett sorban je-
lennek meg a fitneszklubok, közértek vagy
büfék, utóbbiak fõleg török tulajdonossal,
és igen homályos befektetési alappal.
Az iftárt a mecset elõtti tömött téren töl-
töttem el kellemes bámészkodással. A sze-
meteskocsik kora reggel és késõ este is
megjelennek az utcákon. A tulajdonosok
közben is összesöprik iftár elõtt a kidobott
kartonokat, nejlonokat az üzletek elõtt.
Nem tudom, hova szállítják, és hogy néz ki
egy kurd szemétégetõ.
Erbilben csak egy éjszakát pihentem, más-
nap kivitettem magam a nemzetközi busz-
pályaudvarra, ahonnan közös taxik indul-
nak északra. Dohukba és Zakhoba tartot-

tam. Zakho tíz kilométerre fekszik csak a
török határtól, a szíriai Qamishlitõl pedig
162 km-re. Zakho 210 ezer lakosú város,
vegyes etnikumú lakossággal: asszírok, ör-
mények, kurdok, arabok, zsidók lakta te-
rület. Mivel közel fekszik a török és a szíri-
ai határhoz, mindig is fontos stratégiai cso-
mópontnak számított. A Khabur nevû fo-
lyó vezet át a városon, ami fölé még a ró-
maiak idejében egy csinos kis kõhidat
emeltek. Most is áll még, és az egyik fõ tu-
risztikai vonzerõ. Állítólag sok régi ház áll
a keresztény negyedben templommal, de
ezt csak azután hallottam, miután pár óra
múlva csalódva elhagytam a várost.
Ugyanis érkezésem után hiába járkáltam
összevissza olcsó szállást keresve, sehol
nem találtam. A legolcsóbbat 40 dollárért
adták volna, de ezt én luxusárnak tartom.
Errefelé északon az arcok feltûnõen eltér-
tek a délvidékiektõl: durvább vonásúak,

nem olyan szimmetrikusak, és az emberek
kevésbé mosolygósak. A nõk jobbára feke-
te lebernyegben rajzottak. Törökül, per-
zsául, angolul kevesen beszéltek, a ker-
máncsi kurdot pedig én nem. Nehéz volt
szót érteni a járókelõkkel. Vettem valahol
egy fagyit, és azt nyalogattam éppen, ami-
kor elém állt egy suhanc és rám köszönve
angolul a korom után érdeklõdött. Közöl-
tem vele, hogy ez nem tartozik rá. Erre szó
nélkül elment. A fõtéren az õsi híd giccses,
padokkal körülvett, miniatûr változata
mellett ott virított a globális „I like Zakho”
szívecskés, pirosas felirata. Ez jelentette
számomra az utolsó cseppet a pohárban. A
kõhíd kivételével az egész város nem ér
meg egy misét, gondoltam, és átváltottam
a B-tervemre: aznap estére visszamegyek a
közeli Dohukba. Ekkor egy angolul alig
beszélõ férfi kérdezett rám, hogy miben
segíthet. Elkísért a hídig, amit az egyik ol-
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daláról lefényképeztem, éppen olyan szög-
bõl, melyen látszik, hogy a tövében sokmé-
teres betonalappal próbálták a híd omlás-
nak eredõ lábait stabilizálni. Elfuserált
próbálkozásnak tartottam, mert tönkre-
tette az õsi híd auráját. A férfi szerint sincs
ebben a városban olcsóbb szállás, mint ma-
ximum 30 dollár éjszakánként. Rendkívül
kedvesnek és segítõkésznek mutatkozott.
Fogott nekem egy helyi autót, ami kivitt in-
gyen a városszéli fõútra, ahol az osztott ta-
xik járnak Zakho és Dohuk között. A
„megálló” egy sátorlappal fedett kis padot
jelentett, ahol két fiatal férfi cigizve vára-
kozott. Igen kedvesen hellyel kínáltak, így
beültem közéjük én is cigizni. Egyikük ki-
tûnõen beszélt törökül. Nemsokára meg-
jelent egy autó, amibõl egy fiatalabb fiú ug-
rott ki, az autó csomagterébõl egy hátizsá-
kot és egy kalasnyikovot emelve ki. Pes-
merga volt már a nagyapja is, mint késõbb
mesélte. A pesmerga fiú is beszélt törökül,
a sofõr szoráni kurdul (sok perzsa elemet
tartalmaz), így aztán vidáman csevegve su-
hantunk Dohuk felé a verõ napsütésben.
Dohukba érve a sofõr elõször egy temp-
lomhoz hajtott, ahol végre leadhattam az
évek óta õrzött, arab nyelvû bibliát és egy
CD-t Jézus életérõl, amit egyszer egy isz-
tambuli templomban kaptam ajándékba.
Lelkesen fényképezkedtünk a templom
kertjében. Addig nem nyugodtak, amíg
egy olcsó szállást nem találtam, és ez mind
benne foglaltatott a viteldíjban és az ide-
jükben. Még a recepciókhoz is velem jöt-
tek. Az egyik szálló recepciójához maga-
san vezetett föl sok lépcsõ. A recepciós is
magas árat mondott, mire mérgesen meg-
indultam lefelé. Az ötödik lépcsõnél egy
elfogadható árajánlatára mégis visszafor-
dultam. 10 ezer dinárért maradhattam,
reggeli nélkül. Elbúcsúztam a kedves, segí-
tõkész kísérõimtõl és bevonultam az egyik
folyosó utolsó szobájába, melynek ablaka
egy szellõzõudvarra nézett, állandóan
zsongó, nem hozzám tartozó légkondicio-
nálóval. Mindegy, járt hozzá viszont fürdõ-
szoba, és volt meleg víz meg áram, sõt, még
egy nem mûködõ tévé is.
Ez a Palace Duhok szerencsémre eléggé
központi helyen állt. A meredek utcáján
lefelé sétálva egy 1840-bõl származó asszír
templomra bukkantam, amiben két gyerek
vezetett körbe. A családdal az egyik mel-

léképületben laknak. A kislányt Rózsának
hívták. Minden szögletet megmutattak.
Kivehettem az amúgy is üveg nélküli vak-
ablakból a több száz éves, faragott rózsafü-
zéreket lefényképezni, elvezettek egy
konyhaépületbe és egy kisebb terembe,
ami régebben a paplakhoz tartozhatott.

A templom mögött ráleltem a minibusz-
állomásra. Ott böngésztem az irányok fel-
iratait, és kérdezgettem az ott állókat,
hogy melyik jármû megy a közeli Amadiya
felé. Ekkor odajött hozzám egy férfi és ki-
tûnõ angolsággal felajánlotta a segítségét.
Elmondta, hogy Kanadában él már 24 éve,
a városban lakik a családja. Apukája nem-
rég agyvérzést kapott, hozzá jött haza egy
hónapra segíteni. Tíz nap múlva indul
vissza Kanadába a feleségéhez és a lányai-
hoz. Itt a bérelt autójával könnyedén be-
járhatjuk a környéket. A következõ nap
nem ér rá, de utána megbeszélhetünk egy
közös programot. Addig csak látogassam
meg a gyönyörû Amadiya városkát a közel-
ben.
Másnap kanyargós hegyi úton elindultam
osztott taxival Amadiyaba. Egy asszír taní-
tónõvel és egy szíriai kurd kisfiúval ültem
hátul, a sofõr mellett pedig egy vörös hajú
kurd fiú ült, szintén a szíriai Qamishlibõl.
Folytatom.

Gulyás Ibolya

SÍC – hírek,
eredmények

Biztatóbb
eredmény, javuló

teljesítmény!
Két versenyzõnk képviselte egyesületün-
ket február hónap elsõ hétvégéjén az
IFAA 20 yardos teremíjász országos baj-
nokságon Csömörön.

A felnõtt férfiak között Katona Alex az 5.
helyezést érte el. Gilicze Ferenc a 65 év fe-
letti – senior – korcsoportban indult. Elsõ
helye nem lehetett kérdéses, ugyanis utó-
lag szembesültünk vele, hogy ebben a kor-
csoportban más induló nem is volt. Ered-
ményét így összevetettük a 65 év alatti – ve-
terán – korcsoportosokéval, ahol a 2., vala-
mint a felnõtt férfiak mezõnyével, ahol
pedig a 7. helyre lett volna elegendõ a telje-
sítménye.
Következõ megmérettetésünk a World
Archery terem OB lesz március 21-22-én.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat
iránt érdeklõdõ „öregeket ” és ifjakat. Felsze-
relést biztosítunk. Saját íjjal rendelkezõk je-
lentkezését is várjuk.
Kérjük, hogy az idei évben is személyi jö-
vedelem adójuk 1 %-ával legyenek egye-
sületünk támogatói!
Adószámunk: 18491074-1-07
Elõre is köszönjük.

Sárréti Íjász Club Sárbogárd
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Labdarúgó-mérkõzés
Végre az iskolai hitoktatás elõtt is leomlott a jerikói fal. Azokban
az években olyan nagy lelkesedéssel és Isten iránti hálával vetet-
tük bele magunkat az új lehetõség kihasználásába, hogy eleinte
észre sem vettük a nehézségeket. Például amikor imádkozás köz-
ben egy eltévedt foci labda épp a mi ajtónkat döngette meg. Más-
kor óra közben bejött egy tanítónõ, hogy a hátsó üres sorokban
„halkan” korrepetálhassa két tanítványát. Az is gyakran elõfor-
dult, hogy teremkeresõ vándorútra kényszerültünk, ha épp egy
ékszerárus szemelte ki aznapra a hittantermünket. Zsibvásár, far-
sang, kézmûves-foglalkozás elõkészületei miatt is rendszeresen
„A terem foglalt” tábla fogadott.
A lelkes szülõi háttérnek köszönhetõen akkor még egy csoport-
ban 10-15 diák vett részt a hitoktatáson, az órarend szerinti hato-
dik órában. A diákok fele nem járt templomba. Mégis annyi, Isten
igéjére rácsodálkozó, érdeklõdõ tekintetet, csillogó szempárt
csak azokban az években láttam. Túlzás nélkül állíthatom, hogy
ez volt a hitoktatás újrakezdésének hõskora, az oktatók hitpróbá-
ja, ugyanakkor óráról órára Isten ígéreteinek, hûségének megta-
pasztalása is. Csupán a májussal nem tudtunk könnyen megbir-
kózni.
Egy emlékezetes május végi napon történt, hogy óra elõtt, a fris-
sen felújított, csábítóan hívogató sportudvarról egyesével igye-
keztem levadászni a hittanóra résztvevõit. A pályák megteltek a
labdarúgás szerelmeseivel, a jövõ kosárlabdabajnokaival. Ugyan,
kinek lett volna kedve ilyen kínálat mellett hittanórára jönni? A
bokrok takarásából elõ-elõvillant egy-egy kukucskáló tekintet:
„Na, vajon ezt hogy fogja megoldani?”
– Tiborkám, már öt perce becsengettek, függeszd fel a focizást,
gyere gyorsan, mert már csak te hiányzol! – kérleltem egy 11 éves
kisfiút.
Szúrós tekintete szavak nélkül is beszédes volt, de hogy ennek a
bámészkodók elõtt hangot is ad, arra nem számítottam.
– Nem megyek, nem! Csak akkor megyek, ha fociról lesz szó.
A kárörvendõ kukkolók elégedetten visszahúzódtak a bokrok
mögé. A focizó haverok tempója lassúra váltott, hogy õk is követ-
hessék az események kimenetelét, s nehogy lemaradjanak vala-
mirõl…
– Gyere csak, szedd a lábad, hátha arról is szó lesz! – csúszott ki a
számon a meggondolatlan ígéret. Tibor végül lógó orral, de mégis
megadta magát. Csigalassúsággal mászott felfelé a lépcsõn, hogy
ezzel is kifejezésre juttassa hozzáállását az órához. Számomra
mégis drága percek lettek ezek a lépcsõfokok, mert amíg felér-
tünk, magamban buzgón imádkozhattam:
„Drága jó mennyei Édesatyám! Jézus nevében kérlek, hogy hajtsd en-
nek a kisfiúnak a szívét a fociõrületébõl Tehozzád! Nekem pedig
segíts, hogy elvégezhessem azt a munkát, amit mára, erre az órára
reám bíztál. Ámen.”
A házi feladatot csak a kis focirajongó „felejtette” otthon. A fel-
adat az volt, hogy az irgalmas szamaritánusról szóló példázat sze-
replõi közül válasszanak ki valakit, és az õ nézõpontjából írják le a
történteket. Az volt a tervem, hogy az írások segítségével dramati-
zált elõadás keretében fogjuk eljátszani, átismételni és megbe-
szélni a példázatot. Jól összekevertem a papírlapokat, és aki meg-
írta a házi feladatot, húzhatott egyet. Hamar elkelt a szereposz-
tás. Tibor ekkor váratlanul szót kért:
– Tudom, hogy nem érdemlem meg, de ha lehet, én is szeretnék
részt venni a játékban. Egyvalakirõl úgysem írt senki: a fogadós-
ról. Majd rögtönözni fogok. Hadd legyek én a fogadós!
Az eredmény minden várakozásomat felülmúlta. A törvénytudót
alakító kislány úgy fogalmazott: „Na majd én jól megizzasztom
ezt a Mestert a kérdésemmel, hogy lássa, én sem vagyok akárki.”
Aki Jézust idézte, ezt olvasta fel: „De jó lenne, ha végre megérte-
nék az emberek, hogy miért jöttem a világra! Elmondok nekik egy
tanulságos példázatot, hátha...”

Valaki aláírás nélkül egyetlen mondatot írt a papírra: „Az én apu-
kámra is ráférne egy ilyen beszélgetés Jézussal, mert mindig ak-
kor jön a csihi-puhi, amikor ittasan jön haza, és nem akkor, ami-
kor azt megérdemelnénk.”
Rabló senki sem akart lenni, de a kifosztott áldozat bõrébe né-
gyen is belebújtak.
Íme közülük egy elgondolkodtató írás:
„Na végre, jön már valaki, ha jól látom, egy pap, meg vagyok
mentve… vagy mégsem? Ha ezt túlélem, jól meg fogom mondani
neki a véleményemet! Az biztos, hogy az õ templomába sosem fo-
gom betenni a lábam.”
A pap meg a lévita hosszasan mentegetõzött, a szamaritánuson
hasunkat fogtuk a nevetéstõl, mert valahogy így fogalmazott: „De
jó, hogy nem ittam meg az úton azt a kevéske borocskámat!”
Mégis a legemlékezetesebb a fogadóst utánozó Tibor elõadása
volt. Különösen azért, mert addig számomra a fogadós személye
nem hordozott üzenetet. A fiú – színészi tehetsége teljes tudatá-
ban – ekképp rögtönzött: „Anyjuk, anyjuk, ébresztõ! Vándorok
közelednek. Amíg én gyorsan fát teszek a tûzre, te szaladj a kam-
rába borért meg olajért, no meg nézd meg, maradt-e még egy ke-
véske paprikás krumpli a fazék alján!”
Ez a kamasz kisfiú minden fontos és szükséges dolgot felsorolt,
amit egy jó fogadósnak tudnia és tennie kell. Éjjel-nappal nyitott
ajtó a rászoruló elõtt. A fogadásra kész lelkületet, meleg, baráti
fogadtatást, olajat és bort, vagyis az Isten Szentlelke által ihletett
örömhírt és minden mást, amire a betérõnek szüksége lehet.
De jó lenne olyan fogadósnak lenni, ahová szívesen térnek be az
emberek, ahol mindig nyitva áll az ajtó. Diszkrét, megbízható fo-
gadósnak, ahonnan nem szállnak ki pletykák, és ahol a bajokra a
Szentírásban keresik a választ emberi bölcselkedés helyett.
Az elõadás végén olyan lelkesen beszélgettünk, érveltünk a pél-
dázat üzeneteirõl, hogy észre sem vettük az óra végét jelzõ csen-
gõt.
Tibor, aki a focit hiányolta és be sem akart jönni az órára, óra vé-
gén sugárzó arccal felkiáltott:
– Tanár néni! Hát ebben a történetben mégiscsak volt foci.
– Na, ne mondd! – fordultam felé döbbenten.
– Hát, tetszik tudni, a jók meg a rosszak csapata. Jézus a jók kapi-
tánya. Ide tartozik az, aki segített a bajba jutotton, meg a fogadós
és a felesége is. Úgy gondolom, hogy volt neki, mert akkoriban
még nem volt divat a válás, mint manapság. A rosszak: az
okostojás, aki a Mestert leckéztetni akarta, a rabló, a pap meg az a
másik, akinek elfelejtettem a nevét. És a jók csapata 1:0-ra gyõ-
zött!
Mindenki jóízûen kacagott.
– És te melyik csapatban játszanál szívesebben? – tettem fel a kér-
dést.
– Csakis Jézuséban! – vágta rá határozottan.
– Attól tartok, hogy ma még nem vagy alkalmas egy ilyen kitünte-
tett feladatra.
– Hát majd összeszedem magam, hogy alkalmas legyek, és ígé-
rem, hogy a legközelebbi házi feladatom rendben lesz.
– Sajnos ezzel még nincs minden elintézve. Jobb volna nyugodt
körülmények között folytatni a beszélgetést, hogy bekerülhess,
sõt örökre ebben a csapatban maradhass.
– Az jó lenne, csak ne most, mert elkések az edzésrõl. Viszontlá-
tásra, áldás, békesség!
Azzal olyan sebességgel viharzott el a terembõl, ahogyan az egy
csatártól nem meglepõ.

Szalóczyné Móray Inke

(Antenna 2019/3)
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„Lázár Ervin öröksége”
Dávid Ádám író, költõ, szerkesztõ,
újságíró elõadása és tárlatvezetése.

Idõpont: 2020. február 12. (szerda) 17 óra.

Helyszín: Madarász József Városi Könyvtár
(Sárbogárd, Hõsök tere 16.).

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A belépés ingyenes.

Dióhéjban Dávid Ádám
magyar író, költõ, a Móra Könyvki-
adó szerkesztõje.
A Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Bölcsészet- és Társadalomtu-
dományi Karán végzett 2010-ben. A
német–kommunikáció szak mellett
a kreatív írás programot is elvégezte
Lackfi János és Vörös István vezeté-
sével. Mellettük Lázár Ervint tekinti
mesterének, akinek gyerekirodalmi
munkásságát gondozza a Móra Könyvkiadónál.

Elsõ ifjúsági regénye, a Virág utcai focibajnokság 2011-ben je-
lent meg a pozsonyi Pagony Kiadó századik könyveként. Dávid
Ádám elsõsorban gyerekeknek és kamaszoknak ír. Számos iro-
dalmi és gyereklapban, antológiákban publikál meséket, verse-
ket, képregényeket, és forgatókönyveket is ír. Újságíróként
nyomtatott és online folyóiratokba írt recenziókat, kritikákat,
beszámolókat, interjúkat. Kutatóként elsõsorban a kortárs
magyar gyermek- és ifjúsági irodalom foglalkoztatja. Az írás
mellett a filmkészítés is érdekli.

„KULTÚRHÁZAK
ÉJJEL-NAPPAL”

A József Attila Mûvelõdési Központ és a Fejér Megyei
Népmûvészeti Egyesület szeretettel meghívja Önt

2020. február 14-én (pénteken) 17 órára

a mûvelõdési ház kamaratermébe
a Fejér Megyei Népmûvészeti Egyesület

fafaragóinak és barátaiknak
közös kiállítására.

A kiállítást megnyitja: Láng György fafaragó

Közremûködnek: Hargitai–Kiss Virág és Viasz Zoltán

KEDVES RÉGI
DALOSTÁRSAK!

Március 21-én, szombaton, 17 órakor
a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban

múltidézõ énekkari koncertet rendez
a Huszics Vendel Kórus.

Szeretettel várjuk a kóruszene kedvelõit
és egykori tagjainkat,

hogy az énekkar elmúlt évtizedeinek kedves dalain keresztül
idézzük fel a rég- és közelmúlt élményeit, emlékeit.

A koncerten megemlékezünk
Huszics Vendel karnagyunkról, aki 10 évvel ezelõtt hunyt el.

Várunk Benneteket, hogy ismét együtt énekeljünk!
Gyertek el erre a rendkívüli „érettségi” találkozóra!

A Bogárd-Dal Egyesület tagjai
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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.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
(MÓDOSÍTOTT)

2020. február
február 8-9.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1/a, 06 (30)
816 1374;
február 15-16.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06
(30) 939 8629;
február 22-23.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06
(30) 639 3977.
február 29-március 1.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos
u. 1/a, 06 (30) 639 3977.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárke-
resztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ járási fõállatorvos

2020. ÉVI VÁSÁRNAPTÁR
Az országos kirakodóvásár helye:

Sárbogárd, Ifjúsági park
Vásártartó település: Sárbogárd

Február 15., szombat
Március 21., szombat
Április 18., szombat
Május 16., szombat
Június 20., szombat
Július 18., szombat
Augusztus 15., szombat
Szeptember 19., szombat
Október 17., szombat
November 21., szombat
December 19., szombat

DÉSZOLG Kft.
2457 Adony, Dózsa Gy. u. 64.

Tel./fax: 06 (25) 504 520
E-mail: info@deszolgkft.hu, sarbogard@deszolgkft.hu

web: www.deszolgkft.hu

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának képviselõ-testülete a 2020. január 17-ei ülésén
elfogadta:
– az 1/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Vá-
ros Önkormányzatának 2019. évi költségvetésérõl szóló
7/2019. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendeletet a köztisztviselõk
díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányza-
ti rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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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

TÉRÍTÉSI DÍJAK
2020. február hónapban az alábbi idõpontokban

kerül sor a térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola

február 11. (kedd) 7.45–16.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola

február 13. (csütörtök) 7.45–16.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium

február 12. (szerda) 7.45–14.00

Szent István Általános Iskola

február 14. (péntek) 7.45–9.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola

február 14. (péntek) 9.15–10.15

Pótbefizetés:

2020. február 17-étõl ügyfélfogadási idõben (hétfõn 8.00–
11.30-ig, szerdán 8.00–11.30-ig, 12.30–15.00-ig) a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal fsz. 2. számú irodájában.

MARAD A SZELES IDÕ
KEVESEBB CSAPADÉKKAL

Csütörtökön eleinte kevés, délután több felhõ lesz felettünk,
és északkeleten, északon néhol havas esõ, gyenge esõ elõfor-
dulhat. Szeles marad az idõ, de jóval kevesebb helyen lehet
erõs a légmozgás. Hajnalban 0, -6, napközben 2-7 fok valószí-
nû.
Pénteken a napos idõszakok mellett még többször megnöve-
kedhet a felhõzet, keleten és északon helyenként kisebb esõ,
havas esõ, hózápor kialakulhat. A szél még élénk, helyenként
erõs lesz. Kora délután 1-9 fok várható.
Szombaton sok napsütés, száraz idõ ígérkezik. A délire, délke-
letire forduló szél az északnyugati megyékben lehet élénk, né-
hol erõs. Hajnalra +1, -9 fokig süllyed a hõmérséklet, nappal
1-8 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap száraz, de
felhõsebb és ismét szeles idõ valószínû.
idokep.hu

A Bogárd és Vidéke hetilap
2020. február 1-jétõl érvényes

elõfizetési árai
Egy év (48 lapszám, 20 % kedvezménnyel) 11.500 Ft

Fél év (24 lapszám, 15 % kedvezménnyel) 6.100 Ft

Negyedév (12 lapszám 10 % kedvezménnyel) 3.200 Ft

A Bogárd és Vidéke hetilap nyomtatott, vagy online lapszáma-
ira elõfizethetnek személyesen szerkesztõségünkben (Sárbo-
gárd, Hõsök tere 12., a kultúrház mögött) hétköznapokon
8.30–16.30 óráig, vagy átutalással a Hírház Kft. számlaszámá-
ra: 10402946-29450071-00000000 (kérjük, a közleményben
tüntessék föl nevüket, címüket, illetve online elõfizetés esetén
e-mail-címüket).
Akadályoztatás esetén, külön kérésre munkatársunk elõre
megbeszélt idõpontban házhoz megy. Ilyen jellegû igényüket a
06 (25) 508 900-as telefonszámunkon, vagy a bogardesvide-
ke@gmail.com e-mail-címünkön jelezhetik.
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TISZTELT FELHASZNÁLÓNK!
A belsõ ivóvízhálózatukon keletkezett hibák miatt elfolyó víz díját, amennyiben az a szennyvízelvezetõ-hálózatba is beke-
rül, ennek csatornadíját is Önnek, a felhasználónak kell megfizetnie a jogszabályok szerint.

A házi ivóvíz és csatornahálózat rendszeres, néhány perces ellenõrzésével, a fogyasztás mértékének figyelemmel kíséré-
sével elkerülhetõ a rejtett hibákból adódó vízelfolyás miatti magas vízdíjszámla. Javaslatunk szerint havi gyakorisággal
megismételve elkerülhetõ, hogy nagy összegû kára származzon egy akár aprónak tûnõ meghibásodásból. Ez gyakran
akár több százezer forint is lehet! Ezzel kapcsolatban a honlapunkon (www.fejerviz.hu) található üzletszabályzatunk 5.9.
pontjában részletesen tájékozódhat.

Házi ivóvízhálózatát úgy ellenõrizheti, hogy elzárja az összes csapot, és minden más kifolyási, vízvételi helyet. Ilyenkor,
amennyiben a vízmérõ számlapján a kicsi fekete csillagkerék mozdulatlan, akkor nincs csöpögés, szivárgás a rendszerén.
Ha elfordulást észlel, alapos a gyanú, hogy valahol szökik a víz.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabályok szerint a felhasználó feladata a házi vízvezeték és szennyvízhálózat üzemelteté-
se, karbantartása és javíttatása. Ez a következõ feladatokat rója Önre:

– a vízmérõhely (akna) hozzáférhetõségének biztosítása, tisztántartása;

– a vízmérõ fagy elleni védelme;

– a vízmérõplomba és a mûanyag zárógyûrûk sértetlenségének biztosítása;

– a szolgáltató haladéktalan értesítése a vízmérõ rendellenes mûködése, a mûanyag zárógyûrû sérülése, illetve belsõ
hálózat hibája esetén – kérjük, ezt haladéktalanul jelentse be felénk a vízmérõ állásával együtt, és azonnal kezdje meg a
hiba kijavíttatását;

– a szabályos közmûhasználat betartása, melyet ellenõrizhetünk.

Kérjük, azt is jelezze ügyfélszolgálatunknak, ha a mérõ meghibásodik, vagy nem mûködik.

TÉLEN A VÍZMÉRÕK ELFAGYHATNAK!

Ennek elkerülésére érdekében kérjük, hogy:

– a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából ellenõrizzék;

– a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy gondoskodjanak megjavításukról;

– az üdülõ- vagy zártkerti ingatlanok és a vízzel ellátott építési telkek vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek
meg;

– víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felõli csapot zárják el, a belsõ, mérõ utáni csapot hagyják nyitva, így a vízmérõbõl is
el tud távozni a víz.

Használaton kívüli ingatlanja vízmérõjének téli víztelenítését megrendelés alapján, díjazás ellenében elvégezzük.

Kérjük, ezeket az ellenõrzéseket tartós fagyok után, enyhébb idõszakokban ismételjék meg. Ha az ismételt ellenõrzés so-
rán kiderül, hogy a vízmérõ, vagy a belsõ hálózat elfagyott, azonnal zárja el a mérõ elõtti, közterület felõli csapot és hala-
déktalanul értesítse helyi fõgépészünket, vagy a FEJÉRVÍZ ZRt. területileg illetékes ügyfélszolgálatát.

A fagyott mérõ cseréjének a díját a helyszínen, készpénzben, elõre kell kifizetni. Ennek ára lakossági vízmérõ esetén át-
mérõtõl függõen 22.670 Ft, illetve 23.330 Ft. További költséget jelenthet ilyenkor az elfolyó víz díjának összege, mely akár
több százezer forint is lehet.

További információért keressék helyi dolgozóinkat, vagy ügyfélszolgálatunkat:

Sárbogárdon és térségében a 06 80 919 004-es telefonszámon,

Szabadbattyánban és környezetében a 06 80 200 344-es telefonszámon.

Készséggel állunk rendelkezésükre.

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság



Bogárd és Vidéke 2020. február 6. FELHÍVÁS / HIRDETÉSEK 15

REDÕNYÖS 06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig. 06 20 437 4869

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

A Nagyiparban 2335 m2 SZÕLÕFÖLD PINCÉVEL,
PRÉSHÁZZAL EGYÜTT ELADÓ.

Érdeklõdni: 06 30 969 1979

SZAKKÉPZETT AUTÓFÉNYEZÕT KERESÜNK
dégi telephelyre, hétfõtõl péntekig 8 órás mûszakba.

Feladatkör: teherautók, autóbuszok, személygépkocsik
fényezése. Alapbér: nettó 400.000 Ft.

Telefon: 06 20 932 9244

Kitûnõ állapotban lévõ EURO 5 DAF
NYERGESVONTATÓ ELADÓ. 06 70 4530 509

ANGOL NYELVBÕL korrepetálást, nyelvvizsgára
felkészítést vállalok, 2.000 Ft/ 45 perc. 06 70 556 8468

TAKARÍTÓNÕT keresek CECÉN.
Hívjanak az alábbi számom: +36 70 774 0051

Mezõgazdasággal foglalkozó cég
sárbogárdi terményszárító telephelyre

TELEPVEZETÕT, RAKTÁROST KERES.
Elvárás B-kategóriás jogosítvány, alapszintû

számítógépes ismeret, mezõgazdasági gépek ismerete.
Idegen nyelvtudás elõnyt jelent.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a következõ
e-mail-címre: iroda@sarbogard.eu

Sárbogárdi terményszárító telephelyre
TAKARÍTÓNÕT KERESÜNK. Telefon: 06 20 466 4065

Sárbogárdi vállalkozás szántóföldi munka végzésére
megbízható TRAKTOROST KERES.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a következõ
e-mail-címre: iroda@sarbogard.eu

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!
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