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Van, ami ingyen van
Megtetszett egy kávéscsésze, amit hiába kerestem égen–földön internetes áruhá-
zakban, nem lehetett megkapni. Aztán egy kávézóban éppen olyan pohárkában szol-
gálták fel az eszpresszót, így vettem a bátorságot és megkérdeztem, vásárolhat-
nék-e két darabot belõle. Elutasító volt a válasz.
Pár hónap múlva egy másik vendéglátóhelyen is ilyen csészében hozták ki a kávét,
ahol ismét „bepróbálkoztam”. A felszolgáló megígérte, hogy közbenjár az ügy érde-
kében, érdeklõdjek egy hónap múlva.
Két hónap múlva vezetett arra az utam, gondoltam, már biztosan el is felejtette a kis
hölgy az egészet. Ezzel szemben, amikor beléptem az ajtón és meglátott, rögtön
odaszólt: „Máris hozom a csészéket!”, s futott a raktárba. Pár perc múlva egy hat (!)
csészét és alátétet tartalmazó, bontatlan dobozt tett elém, és amikor nyúltam a
pénztárcámért, sietve közölte: „Nem tartozik semmivel, mert tõlünk sem kért érte
semmit a szállító.” Elakadt a szavam a meglepetéstõl, zavarba jöttem. S mivel ra-
gaszkodott ahhoz, hogy mindenféle ellenérték nélkül vigyem el a csomagot, hálásan
megköszöntem az ajándékot. S magamban hozzátettem: jótett helyébe jót várj.
A kedvesség, tisztesség sokkal többet kamatozik, s e két tulajdonság ingyen van.

Hargitai–Kiss Virág

„PAJ-„PAJ-
TÁRSULAT”TÁRSULAT”

Írás a 8. oldalon.

MAGYAROKMAGYAROK
NYOMÁBAN...NYOMÁBAN...

Írás a 4. oldalon.
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Ünnep Kossuth Zsuzsanna tiszteletére

A sárbogárdi rendelõintézet aulájában
emlékeztek az intézmény névadójára,
Kossuth Zsuzsannára 203. születési évfor-
dulója és a magyar ápolók napja alkalmá-
ból február 21-én, pénteken délelõtt a
meghívott vendégek és a Violin Mûvészeti
Iskola növendékeinek közremûködésével.

Elsõként Nyikos Tiborné köszöntötte az
összegyûlt megemlékezõket, majd Kineth
István és Novák Kovács Zsolt ismertették
Kossuth Zsuzsanna életútját, helyi vonat-
kozásokkal, valamint az egészségügyért
tett szolgálatait.
Az ünnepségen elhangzottak: nyitányként
egy ismeretlen szerzõ Magyar menüettje
(a 18. századvégi Linus-gyûjteménybõl)
Jákob Sándor (oboa), Horváth Elvira
(szopránfurulya), Lukács Ramóna (altfu-
rulya) elõadásában; A jó lovas katonának

(népdal) Jákob Zoltán (klarinét) elõadá-
sában; Szõnyi Erzsébet Most szép lenni ka-
tonának címû biciniuma Csõgör László és
Csõgör Ádám (trombita) elõadásában.
Az ünnepség után közösen átvonultak a
résztvevõk a rendelõintézet elõtti parkba,
ahol a Kossuth Zsuzsanna-szobornál elhe-
lyezték az emlékezés koszorúit.
A város koszorúját dr. Sükösd Tamás pol-
gármester, a Sárbogárdi Múzeum Egyesü-
let koszorúját Novák Kovács Zsolt, az
egyesület elnöke, a FMSZGYEOK koszo-
rúját dr. Kovács Attila stratégiai igazgató,
Nyakas Eszter ápolási igazgatóhelyettes és
dr. Rácz Lajos, a Sárbogárdi Rendelõinté-



Bogárd és Vidéke 2020. február 27. EMLÉKEZÉS 3

zet vezetõ fõorvosa, a MESZK koszorúját
Bokorné Sike Erika, a Fejér megyei szer-
vezet elnöke és Nyikos Tiborné, a sárbo-
gárd–enyingi szervezet elnöke, az ápolási
egyesület koszorúját Bognár Beáta, az
ápolási egyesület Fejér megyei elnöke he-
lyezte el.

Mágocsi Adrienn

155 ÉVE SZÜLETETT
CSÓK ISTVÁN

155 éve, 1865. február 13-án született Csók
István kétszeres Kossuth-díjas festõmû-
vész Pusztaegresen, mely akkor nem Sár-
bogárdhoz, hanem Sáregreshez tartozott
Örs-szõlõhegy néven, és a Zichy-uradalom
részeként egy intézmények nélküli puszta
volt, ahol az odatelepített szõlõmunkások
laktak. Az újszülöttet (aki a családban a
legkisebb, ötödik gyermekként jött a világ-
ra) a Sáregresi Református Egyházközség
anyakönyvébe jegyezték be.
Édesanyja Öreg Júlia, édesapja Csók La-
jos, aki egy vízimolnár-dinasztia tagjaként
Veszprémbõl költözött ide, hogy kibérelje,
majd megvásárolja, átépítse és korszerû-
sítse a sáregresi vízimalmot, benne lakást
kialakítva a családnak, Csók István gyer-
mekkorának paradicsomát. Késõbb a csa-
lád Cecén vett kúriát (mely ma a Csók Ist-
ván Emlékmúzeumnak ad helyet). A gaz-
dasági világválság a család anyagi helyzetét
is megrendítette, ezért a kúriát késõbb el-
adták Kiss István földbirtokosnak, aki ho-
zományul vásárolta meg az épületet fia,
Pál és felesége, Halmy Márta (késõbbi
Lugosi Árpádné sárbogárdi iskolaigazga-
tó) számára.
A szigorú kálvinista apa úriembert akart
faragni fiából, Istvánból, s ezért Nagykõ-
rösön, Székesfehérváron és Budapesten
taníttatta. Az elsõ két elemit a nagykõrösi
református kollégiumban végezte, ezután
négy évet a székesfehérvári elemi iskolá-
ban tanult, majd a Budai Császári Királyi
Fõreáltanoda diákja lett.
A festõ Emlékezéseim címû önéletírásá-
ban 1945-ben a következõket írta:
„…apám sehogy sem volt elragadtatva.
Most is õrzöm egy levelét. Határozott,
energikus írás megsárgult papíron. Keserû
szemrehányásokkal halmoz el. ’Mi lesz be-
lõled’ – kérdi végül. ’Festõ leszek’ – volt a
felelet. Elhatározásom nem érte egész vá-
ratlanul, hisz látta, mily szenvedélyesen
festegetek. De mégis, mégis, ez nem prak-
tikus pálya… végül mégis engedett s be-
iratkozhattam az Andrássy úti mintarajzis-
kolába.”
Képzõmûvészeti tanulmányait 1882-ben
kezdte Székely Bertalan és Lotz Károly ta-
nítványaként, majd Münchenben és Pá-
rizsban képezte magát tovább. Korai képe,
az Úrvacsora Párizsban aranyérmet, Bécs-
ben állami nagy aranyérmet nyert 1894-
ben (ma a Nemzeti Galériában tekinthetõ
meg). A Szénagyûjtõk a plein air festészeti
irányzat tolmácsolója. A millenniumra a
Báthory Erzsébetet ábrázoló képpel ké-
szült (1895). Ez a mûve sok kritikát és
müncheni aranyérmet hozott. Nagybányá-
ra ment, de a táj nem kötötte le. 1903-tól
Párizsban hét eredményes esztendõt töl-
tött el. 1914-ben nagy sikerû kiállítása volt
a Mûcsarnokban. Csók párizsi éveire es-
nek azok a Magyarországon fogant fest-
ményei is, amelyeken a Dunántúl népének

színességét ünnepelte. Közismertek lányá-
ról, Csók Júliáról (becenevén: Züzü) és a
Balatonról festett képei. Az 1910-es évek
végén ismerkedett meg a magyar tenger-
rel. Ebbõl megtermékenyítõ szerelem lett,
amelybõl évtizedekig ihletet merített. Kü-
lönös derû jelenik meg a Keresztapa reg-
gelije címû képén. Ez az alkotása és a Tél a
tavaszban képe áll legközelebb a nagybá-
nyai stílushoz, a természet és az emberi ér-
zelmek találkozási pontjához. Az Ernst
Múzeumban, 1935-ben kiállításon mutat-
ta be félévszázados munkásságának legja-
vát. Évrõl évre részt vett a képzõmûvészek
szövetségének kiállításain, ahol 1951-ben
búcsúzott utolsó jelentõs alkotásával, a
Háború és Béke címû, hármas tagozatú
festményével.
1961. február 1-jén Budapesten távozott
az élõk sorából. A Fiumei úti sírkertben
nyugszik.
Még életében utcát és képtárat neveztek el
róla Székesfehérváron. Sáregresen a kul-
túrház viseli a nevét.
2007. augusztus 20-án hálaadó istentiszte-
leten adta át Csók István Úrvacsora címû
képének az eredeti méretével megegyezõ
másolatát az örökösök nevében fogadott
unokája, Palotainé Kali Gabriella.
Ehhez az eseményhez kapcsolódóan Mo-
csár Eleonóra szerkesztésében megjelent
egy 100 oldalas, színes emlékkönyv Sár-
egres Csókja – A szentléke munkája egy
Festõmûvészben címmel, benne számos
dokumentummal, cikkekkel, fotókkal, ér-
dekes életrajzi adalékokkal.
Csók István születésének 150. évfordulója
alkalmából 2015 tavaszán fölavatták a fes-
tõmûvész mellszobrát a cecei Csók-kúria
parkjában, majd ugyanitt novemberben
megnyitották a szépen felújított Csók Ist-
ván Emlékmúzeum újrarendezett állandó
kiállítását.

Összeállította: Hargitai–Kiss Virág
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MAGYAROK NYOMA
ÜZBEGISZTÁNBAN

Lebilincselõ elõadást hallgathattunk Novák Kovács Zsolttól, a Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium tanárától tavalyi üzbegisztáni útjáról hétfõn este a városi könyvtárban. Zsolt
egy pályázatnak köszönhetõen három pedagógustársával együtt vett részt a több mint
kéthetes, nyári expedíción, Vámbéry Ármin (élt: 1832–1913) magyar orientalista, egyete-
mi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja nyomában járva. Rengeteg fény-
képpel szemléltette az Aral-tónál található, 30 milliós lakosú, gyorsan fejlõdõ ország kul-
túráját, földrajzi jellemzõit, jellegzetességeit és értékeit.

Az Arany Horda leghosszabb ideig uralkodó kánja, Özbek után
elnevezett országot számos náció lakja, békésen egymás mellett
élve. Vallásuk mohamedán. Vámbéryt vándordervisként, zarán-
dokként engedték be annak idején zárt társadalmukba. A kutató
sántasága elõnyére vált, szívesen segítették a munkáját, habár ké-
sõbb kémnek titulálták, mivel beszámolóira az angolok és dánok
voltak nyitottak (a Magyar Tudományos Akadémia nem igazán).
Üzbegisztánba késõbb benyomultak az oroszok és a Szovjetunió-
ba integrálták az országot. E korszak emlékei (például jármûvek,
út mellett csencselõ kamionosok formájában) ma is láthatók. A
félsivatagos vidék, szabadon kószáló tevék és lovak, jurták mellett
másik arca is érdemessé, érdekessé az országot a turisták számá-
ra: lenyûgözõ régi és modern építészeti alkotások az egykori se-
lyemút nagyvárosaiban, zamatos termények, ízletes ételek özöne,
olcsó szolgáltatások, vendégszeretet, egy egyedülálló kõerdõ
megkövesedett fákból és 6-7 ezer éves szabadtéri kõrajzok. Emlí-
tést tett arról is, hogy Ónody Bertalan dinnyenemesítõ agrármér-

nök is járt az országban az 1800-as években, így a mai dinnyéink
jelentõs része valószínûleg Üzbegisztánból származik.
Zsolt remek humorral fûszerezte elõadását. Elmondta: sok min-
denre rácáfolt ez az utazás, amit errõl az országról eddig tanult,
tudott és tanított, ezért is volt nagyon hasznos ez a közép-ázsiai
expedíció.

Hargitai–Kiss Virág
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ABBAHAGYHATATLAN ULTI
Ismét rekordszámban, 39-en jelentkeztek versenyzõként az idei
elsõ, a rendezvény története óta hetedik ultipartira, melynek is-
mét az Amadeus étterem emelete adott helyet február 22-én,
szombaton. Sáregresrõl 2 fõ, Mezõfalváról 7 fõ, Mezõszilasról 3
fõ, Abáról 4 fõ, Várpalotáról 3 fõ, Dégrõl 2 fõ, Németkérrõl 2 fõ,
Sárbogárdról 8 fõ, Dunaújvárosból 1 fõ, Tamásiból 1 fõ, Cecérõl 2
fõ, Székesfehérvárról 4 fõ érkezett. A résztvevõk többsége isme-
rõsként üdvözölte egymást, így családias hangulatban folytak a
szabályok ismertetése után a kártyajáték az asztaloknál. Hogy
meglegyenek a háromfõs csapatok, most is beszállt a fõszervezõ,
Fodor János a partiba.

A jelenlévõk megemlékeztek elhunyt társukról, Fülöp Gyuláról
is, aki rendszeres látogatója volt az eseménynek, s volt, amikor õ
nyerte el a legjobbnak járó díjat.
Most Meixner György (Székesfehérvár) végzett az elsõ helyen, II.
lett Horváth István (Aba), III. Ágota Gyõzõ (Dég).
Örömhír, hogy a nagy igényre tekintettel havonta egyszer a sárbo-
gárdi kultúrházban is összejönnek játszani az ultisok. Szeretettel
várják a fiatalabb generációk tagjait is, hogy továbbadhassák
nekik e játék fortélyait!

Hargitai–Kiss Virág

KÖSZÖNET

A VII-ik Sárbogárdi Ulti-parti sikeres megszervezése és lebonyo-
lítása érdekében végzett segítséget, támogatást tisztelettel kö-
szönjük az alábbi szervezeteknek és magánszemélyeknek:
Bogárd és Vidéke Szerkesztõség, Sárréti Híd Szerkesztõsége,
Amadeus étterem dolgozói, Fodor és Molnár Kft., Rostás Péter,
Hegedüsné Bereczk Erzsébet, Oláh Gizella, Fent Gyõzõ, Kele-
men házaspár, Rigó József, Nagy Beáta, Fodor János.

Mozdulj a Városért Egyesület

Idén is lesz alkotói pályázat
Az elõzõ évek hagyományait követve az Országos Tûzmegelõzési Bizottság 2020-ban immáron hetedik alkalommal hirdet alkotói
pályázatot óvodásoknak és iskolásoknak.
Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság idén olyan alkotásokat vár, amelyeken keresztül az óvodások és az iskolások megmutatják,
hogyan látják a tûzmegelõzést és a tûzvédelmet, a tûzoltói hivatás világát. Az óvodásoktól egyénileg készített szabadkézi rajzokat,
vagy csoportos alkotásokat, illetve kézmûvesremekmûveket várnak. Az iskolások három korcsoportban (6–10, 11–14, 15–18 éves
kor között) pályázhatnak. Õk szabadkézi rajzot, egyéb kézmûvesalkotást küldhetnek be, de írhatnak verset, vagy mesét is, esetleg
készíthetnek számítógépes programot.
A pályamûveket március 31-éig lehet benyújtani személyesen, postai úton, vagy e-mailen a fõvárosi, vagy a lakóhely szerint illetékes
megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 947.
E-mail: fejer.mki@katved.gov.hu
Személyesen: Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Az országos pályázat fõvédnöke dr. Góra Zoltán tû. vezérõrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója,
az Országos Tûzmegelõzési Bizottság elnöke. Az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László tû. dandártábornok, országos
tûzoltósági fõfelügyelõ.
A területi versenyen elsõ helyezést elért alkotások részt vesznek az országos versenyen is, amelynek díjátadó ünnepsége június
11-én, Budapesten lesz. Az országos verseny gyõztesei értékes ajándékokat kapnak, számos különdíj is gazdára talál majd. Az az
óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda, iskola 2020” címet,
amelynek jutalma egyebek mellett az is, hogy a tûzoltók látványos bemutató keretében ismertetik meg a legkreatívabb intézmények
növendékeivel a füstsátor, tálcatûzoltás, olajtûzoltás, roncsvágás rejtelmeit.
A részletes pályázati kiírás letölthetõ a fejer.katasztrofavedelem.hu weboldalon keresztül.
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Sajtóközlemény

Elõkészítõ ülésen
ítélték el a két újszülött
gyermekét megölõ nõt

A Fejér Megyei Fõügyészség több emberen, tizen-
negyedik életévét be nem töltött személyek sérelmé-
re elkövetett emberölés bûntette miatt vádat emelt
azzal a sárkeresztúri nõvel szemben, aki két éven be-
lül két újszülött gyermekét ölte meg. Az ügyben a
Székesfehérvári Járásbíróság elõkészítõ ülésen
hozta meg az ítéletét.
A vádirat szerint a letartóztatásban lévõ vádlott
2017. május 5-én akkori barátja otthonában, vala-
mint 2019. március 16-án egy melléképületben meg-
fojtotta újszülött gyermekeit.
A vádlott a Székesfehérvári Járásbíróságon 2020.
február 20. napján megtartott elõkészítõ ülésen a
bûncselekmények elkövetését a váddal egyezõen
beismerte és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról,
így a bíróság az új büntetõeljárásról szóló törvény
szerint ítéletet hozott az ügyben.
A Székesfehérvári Járásbíróság ítéletében a vádlot-
tal szemben 18 év fegyházbüntetést és 10 év köz-
ügyektõl eltiltást szabott ki. Az ügyész az ítélet ellen
súlyosításért, a vádlott és védõje enyhítésért felleb-
bezett, így az ítélet nem jogerõs. A bíróság a vádlott
letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig
fenntartotta.
A rendõrség által az elkövetés helyszínérõl koráb-
ban közzétett videó- és fényképfelvételek az alábbi
linken érhetõk el:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfr
issebb-hireink/bunugyek/ketujszulott-
gyermeket-olte-meg#3
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfr
issebb-hireink/bunugyek/egykorabbi-
emberolessel-is-meggyanusitottak-a

Dr. Ott István fõügyész

POLGÁRÕRÖK
ÉVÉRTÉKELÕJE

A Városi Polgárõr Szervezet Sárbogárd február 22-én tartotta évértékelõ
rendezvényét a mûvelõdési házban.
Kapoli Zoltán, a polgárõrség elnöke köszöntötte a megjelenteket és össze-
foglalta az elmúlt év történéseit. 2019-re 37 fõrõl 31 fõre csökkent a polgár-
õrség tagjainak száma, de – annak ellenére, hogy nem mindenki lát el aktív
szolgálatot – a szolgálati órákon ez a csökkenés szerencsére nem látszik. Az
elmúlt évben négy középiskolás diák is segítette a polgárõrség munkáját kö-
zösségi szolgálatként. 2019-ben majdnem 8.000 kilométert futott a szolgála-
ti gépkocsi, és 333 esetben 716 fõ 3.377 órát teljesített. Az elvárt óraszámtól,
mely fejenként évi 160-200 óra, még messze vannak. Futballmérkõzéseken,
városi és sportrendezvényeken, vásárok idején, halottak napján a temetõk-
nél látnak el szolgálatot. A bevásárlóhelyek, présházak, ipari park, vasútál-
lomás, iskolák, óvodák környékét kiemeltem ellenõrzik. A gyalogátkelõhe-
lyeknél heti két alkalommal vigyázzák a rendet, és szeptemberben végig. A
rendõrséggel közös szolgálataik is vannak. Megjegyezte: egy magánszemély
50 ezer Ft-ot adott az egyesületnek a pusztaegresi szakasz támogatására,
melybõl fényhidat vesznek az ottani szolgálati autóra.
Németh Zoltán, az egyesület titkára a szervezet költségvetésérõl tájékoztat-
ta a tagságot. Büszkén jelentette ki, hogy immár nyolc éve fillérre passzol a
pénztáregyenleg. 2019-es évet 563.619 Ft banki és 61.382 Ft pénztári nyitó-
egyenleggel kezdték. A Fejér Megyei Polgárõr Szövetségtõl 625 ezer Ft, a
sárbogárdi önkormányzattól 350 ezer Ft támogatást kaptak, az adó 1 %-
ából 94.482 Ft folyt be, önkéntes adományokból 110 ezer Ft, tagdíjból
57.200 Ft. Kiadásaik között szerepel formaruha, gépkocsijavítás és -bizto-
sítás, adminisztrációval kapcsolatos költségek, üzemanyagköltség, könyve-
lési díj, telefon-, banki költség, étkeztetés, tagsági díj. A cégautóadót az or-
szágos szövetség állja. Az elmúlt évet 723.585 Ft banki és közel 40 ezer Ft
pénztári egyenleggel zárták.
Cseh István, a Fejér Megyei Polgárõr Szövetség elnöke elégedetten szólt: –
Örömmel hallottam a beszámolót. Ha valaki nagyon keveset tud dolgozni,
az is jó, viszont egyet kell értenem Zolival azzal a kitûzött céllal, hogy a bel-
ügyminiszter úr részérõl megfogalmazott elvárás átlagosan teljesüljön. A
helyi sajátosságokat is figyelembe véve ezek az eredmények jók és tartósak.
Úgy értékelem, hogy stabil a létszám, színvonalasan, tartalmasan végzik el a
vállalt feladataikat a sárbogárdi polgárõrök, melyet tisztelettel köszönök a
megyei polgárõrszövetség nevében is.
Dániel Zsolt rendõr õrnagy a Sárbogárdi Rendõrkapitányság részérõl hálá-
san köszönte a polgárõrségnek a lakosság és a város biztonsága érdekében
kifejtett munkát. Úgy fogalmazott: nem lehet kimutatni, mennyi anyagi ká-
ros, vagy súlyosabb balesetet elõznek meg a közterületi szolgálatukkal, de
mindenképpen pozitív hatással van a közlekedésre, ha látják az emberek a
polgárõrök, rendõrök jelenlétét. A Pofátlanítás elnevezésû rendõrségi
akcióban is számítanak a polgárõrség együttmûködésére.
Gál Sándor, a Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd elnöke köszönetet
mondott a polgárõröknek a rendezvényeiken nyújtott segítségért. Mint
mondta: magánemberként is kalapot emel elõttük, mert aki saját szabad
idejét a közösség érdekében áldozza föl, az dicséretes. További kitartást,
sikeres tevékenységet kívánt.
Kapoli Zoltán kiemelte a legtöbb órát teljesített polgárõröket: Bereczk
Károly 603 órában látott el szolgálatot, felesége, Bereczkné Zsuzsa 596 órá-
ban. Az év polgárõre címet Kisné Kern Mária és Bognár Attila érdemelték
ki. A jól teljesítõ polgárõrök egy felajánlásnak köszönhetõen ajándékban
részesültek.
A hivatalos részt kötetlen együttlét követte terített asztal, finom falatok és
jóízû beszélgetések mellett.
A polgárõrség ezúton köszöni a támogatást a következõknek: László János –
Töbörzsök, Sáfrány Zoltán – Salamon utcai pékség, Szénássy Ferencné – Ir-
ka papír–írószer, Mikó Gyuláné – Aranyorsó, Szilágyi Béla – Fõtéri cukrász-
da, Friss Pékség, Bereczk Róbertné – Photo Hall, Ébl Zoltán – Dohánybolt,
Horváth Lajosné – virágbolt, Banda Lajos és felesége.
A polgárõrség szívesen fogadja soraiba az újabb jelentkezõket, akik aktívan
bekapcsolódnának önkéntes munkájukba!

Hargitai–Kiss Virág

UTAZÁSOK...
2020. március 9-én 17 órától

DIASHOW
Varga Csabával

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

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.
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EMLÉKNAP

Az emberiségre örök, és úgy látszik, feloldhatatlan átok ne-
hezedik. A legtöbb embertársunk nem is tudja ezt. Ez az átok
pedig az, hogy tényleg valami végzetes elrendeltetés követ-
keztében szünet nélkül háborúkat csinál. A tudósok minden
háborút meg tudnak magyarázni, de ezek a magyarázatok
nagyon szûklátókörûek. A valóságos mérleg szörnyûséges:
ezeknek a csatározásoknak a rosszabbik serpenyõjén leg-
alább tízszer nagyobb rémség van, mint a másik oldalon. Az
egyes emberek, a szerencsétlen családok, az egész társada-
lom, sõt az egész emberiség számára összehasonlíthatatlanul
több bajt, vért, könnyet és halottat hoznak, mint valamicske
jót. Tehát a háborúnak nincs értelme, csakis kára van. Brávó,
eszedre büszke emberiség!
Bizonyos történelmi pillanatokban aljas véleményvezérek
elkezdenek hazaszeretetrõl, hõsiességrõl, becsületrõl, a má-
sik fél gonoszságáról beszélni, ez a bevezetõ aktus. Aztán jön
a terelés, a férfinép állattá züllesztése. Mennek a hõsök. Ho-
va? A halálba. Persze akik az egészet csinálják, fotelos irodá-
ban maradnak, úgy látszik, nem akarnak hõsök lenni. Utoljá-
ra alighanem Napóleon volt annyira gerinces, hogy odaállt a
csapat élére az Arcole-i híd megrohamozásánál, nem törõd-
ve a füle körül fütyülõ golyókkal. Valamikor az 1790-es évek
végén… Hitlert, Sztálint senki nem látta puskával a kezében
rohamozni.
Nem tudom, hihetek-e apámnak, a gyalogos közlegénynek,
hogy õ nem lõtt emberre a háborúban, bár évekig viselte a
mundért. Nem szokott hazudni nekem, azt gondolom, hiszek
neki. Valahol Németországban tette le a puskát, mégpedig az
amerikai hadsereg elõtt. A magyarul jól tudó tiszt azt mondta
a megtépett csapatnak, hogy „menjenek haza az asszonyhoz,
gyerekekhez”. Kaptak egy igazolást, mikor útnak indították
õket. A szovjet zónához érve az orosz tiszt egy mozdulattal
összetépte a papírt. Bevagonírozták õket, és nem az asszony-
hoz, gyerekekhez vitték a háborútól elgyötört férfiakat,
hanem egy kényszermunka lágerben ébredtek fel.
A világháború után vagy hétszázezer magyart zártak drótke-
rítés mögé. A szovjetek enni nemigen adtak nekik, hisz nekik
sem volt, de a munkanormát teljesíteni kellett. Egy harmad-
részük sosem tért haza. Százezrek. Aki pedig hazatért, az az
egyik fogságból a másikba pottyant. „Kuss” volt nekik, egy
szót sem szólhattak arról, amit a Birodalomban tapasztaltak.
Európa legnagyobb temetõjének, a rákoskeresztúrinak leg-
eldugottabb sarkán az az elgazosodott terület, ez a rendõrlo-
vakkal megtaposott rész beszélt volna nekik a legékesebben
arról, milyen országba értek haza. Ide kaparták el ugyanis a
kivégzett emberek százait arccal a föld felé. És senki nem
tudja, hogy másfele is milyen hevenyészett temetõk lappan-
ganak, ahol agyonlõtt, felakasztott hazánkfiai nyugszanak.
Nem merünk belegondolni abba, miért szült a pokolbeli
Sátán olyan birodalmat, amelyik megöli alattvalói millióit.
Nem értjük, miért volt jó Sztálinéknak, hogy öltek, öltek, öl-
tek.
Apám, meg akik túlélték a háború emberhúsdarálóját és a
fogságot, valamit megtanultak. „A szovjet birodalom szét fog
esni, meglátod!” – mondta õ, amikor már mert beszélni.
Látta, mi van ott.
… Ezeket a sorokat a kommunizmus áldozatainak emlék-
napján írtam.

L. A.

A sárbogárdi Madarász József
Városi Könyvtár

tisztelettel meghívja Önt

SIMON M.
VERONIKA
Cserhát-, Munkácsy- és

Holló László-díjas festõmûvész

TÁJAK ÉS VIRÁGOK címû tárlatára
2020. március 4-én 17 órára

A tárlatot megnyitja Enyedi
Béla Beõthy-díjas szépíró.

A megnyitó mûsorában sze-
repel: Hoffmann Katalin
SIMONE-díjas költõ, Stan-
csics Erzsébet SIMONE-
díjas költõ, Ácsteszér dísz-
polgára és Enyedi Béla dal-
tulajdonos.

A megnyitón könyvek és
festmények vásárolhatók.

A tárlat megtekinthetõ
2020. március 4-e és április
1-je között a könyvtár nyit-
vatartási idejében (Sárbo-
gárd, Hõsök tere 16.).
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MIKLÓSI SULIHÍREK
Suhanó szoknyák, izgalmas dallamok, avagy iskolabál Sárszentmiklóson

Február 22-én, a húshagyókedd elõtti
szombaton került megrendezésre isko-
lánkban a farsangi bál. Láthattunk Napot,
Holdat, tavaszt, keringõt, több zenés–tán-
cos játékot, produkciót.
„Az ajándékok ma anyagi értéket képvisel-
nek, s elsikkad a lényeg: a szeretettel készí-
tett, egyénnek szóló meglepetés” – mond-
ta egy neves magyar tudós, Vizi E. Szilvesz-
ter. A miklósi iskolások meglepetéstánca
egyénnek és közösségnek is szólt. 10 pár,
10 fiú és 10 lány a három nyolcadik osztály-
ból hajdani nagy slágerekre ropta. Aki a
„Csak egy táncot” összevágta, kitalálta ne-
kik: Rozgonyi Erika tanárnõ.
A farsang a mulatságok és a tavaszvárás
ideje, ezért ezután jöttek a tavaszköszöntõ
1. b osztályosok kezükön a Nappal és a

Holddal. A Tejúton barangoltak. Rúzsa
Magdi zenéjének szárnyán röpültek.
Könnyû lépteiket irányította Határ-Rosz-
kopf Nóra, Farkas Katalin tanítók és Irén-
ke néni.
Négy év alatt szinte észrevétlenül született
meg iskolánkban egy összetartó, együtt ját-
szó csapat, a 4. c-sek. „Pajtársulat”-uk
2019-ben a Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozó megyei kü-
löndíját hozta el a „közösségi játékért”.
Szombaton is egy közösségi játékot láthat-
tunk tõlük a Dzsungel könyvébõl, a Farkas
vagyok dalra. A játékot betanította: Ma-
yer-Erhardt Mariann és Kisné Paczona
Ildikó.
„A tánc elõször robot, azután idomítás, és
csak végül öröm” – fogalmazta meg a vég-

zõsök érzéseit is egy amerikai táncosnõ. A
robotot már hónapokkal ezelõtt elkezdtük
a lépések megtanulásával. Az idomítás ta-
lán a táncukat betanító Balázs Sándorné
tanárnõt, vagyis Kati nénit és osztályfõnö-
keinket: Horváth Anikó és Nagy Beáta ta-
nárnõket viselte meg a legjobban. Köszön-
jük a türelmüket, a szeretetüket. Végül
szombat este a farsangon jöttek el az öröm
pillanatai. Öröm volt minden nyolcadikos-
nak, hogy együtt táncolhatott. A végzõsök
keringõje osztatlan sikert aratott.

„MiSulink” újságíró szakkör

Télûzõ mulatság
a felsõben

A farsang a vízkereszttõl húshagyókeddig,
a nagyböjt kezdetéig tartó idõszak elneve-
zése. Hagyományosan a vidám lakomák,
bálok, mulatságok, népünnepélyek jellem-
zik. A farsang jellegzetessége, hogy a gaz-
dag néphagyományokra épül. Mivel idén a
február 14-ei péntek Bálint-napra esett,
nálunk a szerelem volt a fõ téma, ami köré
építeni lehetett a farsangi beöltözéseket.
Az osztályok egymás után mutatták be a
Valentin-nappal kapcsolatos mûsorukat.
Az 5. a-sok piros ruhában szívecskét for-
máztak, a másik osztály Szandi nyugi doki
címû slágerére vigadott, a hatodik évfo-
lyam egy esküvõi menetet és szerelmes
rajzfilmfigurákat jelenített meg. A 7. a a
szerelem római mitológiai alakját, Cupi-
dot és segédeit mutatta be, a 7. b pedig sze-
relmes zenékre adott elõ egy mutatós tán-
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cos koreográfiát. A szórakoztató mûsor
után a hagyományoknak megfelelõen a
végzõs évfolyam báli keringõje követke-
zett.

„MiSulink” újságíró szakkör

Bolyai harmadszor

A Bolyai csapatversenyeket 2014-tõl a ma-
gyar és a matematika mellett természettu-
dományból is megrendezik. Iskolánk terü-
leti helyszíne mindegyiknek, vagyis a kör-
nyezõ iskolákból bátran jelentkezhetnek
hozzánk csapatok, hogy részt vegyenek a
megmérettetésben 3. osztálytól 8. osztá-
lyig. Mi a Pannónia-Észak (Fejér, Gyõr-
Moson-Sopron, Komárom-Esztergom,
Vas és Veszprém megye) régióban va-
gyunk, ahol 12 iskolába lehet jelentkezni, a
legközelebbiek rajtunk kívül a dunaújvá-
rosi Móricz, a székesfehérvári Teleki és a
Hétvezér. A verseny honlapja:
https://bolyaiverseny.hu/termtud/index.htm
A körzeti forduló 2020. február 7-én
14.30-kor kezdõdött. A 3. osztályos „Biva-
lyok” csapat régiós 10. és megyei 6. helyet
szerzett. A csapattagok: Fejérvári Gyula,
Holló Áron, Keszei Ádám, Varga Kevin. A
negyedikes AMBAKILA: Hepp Laura,
Nagy Barnabás, Pintér Kincsõ, Udvardi
Amir megyei 3. A 7. osztályosok Best king
csapata: Dobos Attila Levente, Jakubek
Attila, Nagy Tamás, Vadász Tamás me-
gyei harmadikak, a Természetes Srácok:
Király Ádám, Lakatos Benjamin, Mészá-
ros Márk, Soós Máté megyei negyedikek.
A nyolcadikos No Name Girls: Bosnyák
Kitti Piroska, Kern Ibolya Virág, Kovács
Zina Karina, Novotny Rita megyei hetedi-
kek. Gratulálunk az eredményekhez!

Pihenõhelyek az iskolában

Ha a Sárszentmiklósi Általános Iskolában
elhaladunk a folyosón, észrevehetjük,
mennyi babzsák, ülõke és szivacspárna ta-
lálható ott. Ezt annak köszönhetjük, hogy
néhány tanárunk, akik Finnországban jár-
tak, látták, hogy az ottani gyerekek
mennyire jól érzik magukat az ilyen pihe-
nõkön. A beszélgetõkuckók három részre
vannak osztva. Az elsõ részben 8 darab ki-
sebb ülõke és egy asztal található. A máso-
dik részben 2 darab kétszemélyes kanapé,
illetve körben elrendezett szivacspárnák
vannak. A harmadik részben 8 leülõ szol-
gálja a pihenést, ami mind más-más színû
és formájú. Bármelyik részben olvasha-
tunk könyveket és képregényeket. De aki
úgy gondolja, hogy leül, annak be kell tar-
tania néhány szabályt, például nem han-
goskodhatunk, nem verekedhetünk, sõt
nem is ehetünk vagy telefonozhatunk.
Délután, akik a buszra várakoznak, kipi-
henhetik fáradalmaikat a folyosó végén
lévõ kanapékon.
Azért szeretjük ezeket a helyeket, mert ké-
nyelmesen beszélgethetünk, és egy kicsit
elvonulhatunk az iskolai forgatagtól.

Soós Máté 7. a osztály és
Takács Bence 6. b osztály

Kézilabda, gyermekbajnokság U14 kiemelt I. osztály (NB I)

Továbbra is az ország elején
a Simontornya KK

Az U14-es korosztály 1–6. helyért folytatott bajnokságában véget ért az elsõ forduló. A
mellékelt tabellából is látszik, hogy a Varga Gábor–Zámbó Tibor által edzett csapat
holtversenyben az élen áll.

A 6 csapat közül messze a leggyengébb minõségû keretétõl – de csapatként komoly erõt
képviselõ közösségétõl – ez egy nagyon komoly fegyvertény, fõleg úgy, hogy az utolsó
körben Kõvári nélkül játszott a csapat.
Még két forduló van hátra. Már azzal is maximálisan elégedett lenne az edzõi stáb
egy-egy tagja, ha a dobogón lennénk a végén, de majd meglátjuk, a gyerekek hogyan áll-
nak a próbatétel elé…

Tabella

1. Kézilabda Utánpótlás Kft. 5 4 0 1 127 83 44 8
2. Simontornyai KK 5 4 0 1 106 93 13 8
3. Éles KISE 5 3 0 2 117 116 1 6
4. Pick Szeged 5 2 0 3 117 117 0 4
5. Optimum Solar-Békés 5 2 0 3 112 132 -20 4
6. Grundfos Tatabánya KC 5 0 0 5 90 128 -38 0

Mérkõzések
Simontornya KK–Grundfos Tatabánya KC 21-15

Gól: Pordán (1)-Horváth (3)-Molnár (3)-Szili Ádám (3)-Nagy (2)-Szili Ákos (2)-Varga
(4)-Balogh (2)-Szabadi (1)

Simontornya KK–Éles KISE 23-20

Gól: Horváth (2)-Molnár (2)-Szili Ádám (4)-Nagy (1)-Szili Ákos (2)-Varga (9)-Balogh
(2)-Matwi (1)
Edzõ: Varga Gábor–Zámbó Tibor

A kicsik is gyõzelmekkel kezdték az évet…

Az U12-es csapatunk is sikeresen kezdte az évet. A Simontornyán rendezett fordulóban
egy könnyedebb és egy változatos mérkõzést nyertek meg a gyerekeink.
Simontornya KK–Sárbogárd VAX 21-7, Simontornya KK–Georgikon DSE 19-17
Edzõ: Pordán István–Zámbó Tibor

FELHÍVÁS

A 2008/2009-es korosztályhoz kapcsolódó hír, hogy a Simontornya KK toborzót hirdet
ennek a korosztálynak.
Cél: 2 év múlva ezzel a korosztállyal is a legmagasabb osztályban játszani.
A csapat Zámbó Tibor szakmai ellenõrzésével fog dolgozni. A felkészülés már 2020 nya-
rán megkezdõdik.
Jelentkezni lehet:
Lampert Csaba – 06 (30) 7499 067, Pordán István – 06 (30) 4380 209, Zámbó Tibor – 06
(30) 3775 628

SIKK
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SZENTIVÁNI
SULISZEMLE

Február 22.: Ki mit tud?
Hagyományos iskolai Ki mit tud? rendezvényünkre idén a farsan-
gi idõszakban kerítettünk sort. A szülõk, ismerõsök, barátok mel-
lett Husvéth Imre polgármester úr és településünk képviselõi is
megtisztelték jelenlétükkel rendezvényünket. Mivel a farsang a
bálok idõszaka is, a programot a 8. osztályos lányok nyitótánca
vezette fel.

Az 1–3. osztályosok közösen és külön-külön is készültek a mai
napra. Közös produkciójuk egy kis színdarab volt: A kiskakas gyé-
mánt félkrajcárja címû mesét adták elõ lelkesen, amelyben a bá-
tor kiskakas megleckéztette a török szultánt.
A 2–4. osztályosok a veresegyházi asszonykórus jelmezébe bújtak
ezen az alkalmon. Jeleneteikkel sokszor ragadtatták mosolyra a
közönséget, akik közül Barina Júlia nõvér is becsatlakozott a
végére az elõadásba.
Az elsõsök egy könnyed tánccal tértek vissza, miután átlényegül-
tek a színdarabjuk jelmezeibõl hetyke legényekké, akiknek Toldi-
val ellentétben még legénytoll is pelyhedzett, ha nem is az
állukon, de az orruk alatt.
A 3. osztályosok pedig a Pál utcai fiúk musical egyik számára öl-
töztek vörösbe.

Az elsõ rész utáni szünetet követõen az 5. osztályosok szinkron-
úszó gyakorlatukkal igazolták, hogy nem hiába járnak immár két
tanév óta Bölcskei József úszásóráira a sárbogárdi tanuszodába.
A 8. osztályosok a Besenyõ család életébõl mutattak be vidám
részleteket, amelybõl természetesen Besenyõ Pista bácsi, a neje,
Margit, a lányuk, Evetke és a nagyapa, Anti bácsi sem maradha-
tott ki.
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Sipos Laura, Májer Diána és Baráth Barnabás alkalmi par-
kett-triót alkotva szamba és rumba táncokat mutattak be.
A 7. osztályosok a nagybetûs Élet értelmét szemléltették pro-
jektoros kivetítéssel és szerepjátékkal a születéstõl egészen a ha-
lálig. (Sokáig éljen az ifjú pár!)
Korábbi éveinknek megfelelõen idén is a szülõkbõl álló Örökifjú
táncegyüttes zárta a mûsort. Nekik az elõkészületek és a süte-
ménysütés mellett arra is jutott energiájuk, hogy az iskolában he-
tekig gyakoroljanak egy táncmixet, melynek a végébe meglepe-
tésszerûen(?) bevonták gyermekeiket is. Szép jelenet volt! (A fél-
reértések elkerülése végett szeretném jelezni, hogy csoportkép-
ükön a WANTED felirat nem rájuk vonatkozik).
Mûsorzárásként a 6. osztályosok árnyjátékkal lepték meg a nézõ-
ket, felidézve egy világ körüli kirándulás képeit.

A farsang alkalmából a befejezõ tombolasorsolás elõtt még felvo-
nulhattak vállalkozó kedvû diákjaink is, akik a szereplés mellett
jelmezes beöltözéssel is felkészültek mára, volt pingvin, cica, pá-
va, sõt két fénykardcsata között Vader Nagyúr is leereszkedett
közénk.

A helyszíni reakciókat figyelve kis közösségünk valamennyi pro-
dukciója sikert aratott a nézõk között (külön köszönjük a profi
képeket Nagy Orsolyának), véleményem szerint elégedettek le-
hetünk. Egy olyan kis iskolától, mint a miénk, szép teljesítmény-
nek számít az, hogy ennyi mûsorszámmal tudunk készülni a szép
számú tanóra és egyéb rendezvények megtartása mellett. Ezért
minden diáknak, tanárnak, szülõnek, hozzátartozónak köszönjük
a munkáját, a tombolatárgy-, sütemény- vagy támogatói felajánlá-
sokat!
Jövõre veletek ugyanitt!

Kiss Attila igazgató
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Kurdisztán: Állam az államban
15. (befejezõ) rész

Másnap az egész napot otthon töltöttem
lábáztatással, ivóvízforralással, hûsítõ
maszkkal elborítva, szotyizva, török újsá-
got olvasva, naplót írva és arab számokat
memorizálva.
Újult erõre kapva másnap kedvem szoty-
tyant az Abdulrahman parkon átvágva a 41
fokban a városba gyalogolni. A kurd parla-
ment épületénél lyukadtam ki, onnan már
a Citadella nem volt messze. Amikor egy
gyümölcsárusnál banánt akartam venni,
nem fogadott el érte pénzt.
Az oktatási múzeum kapuját nyitva talál-
tam. Egy kalasnyikovos õr készségesen el-
húzott, hogy elõkeresse nekem az igazga-
tót, Hunar Aszkandart. Egy korombeli,
bajuszos, türkmén nemzetiségû kurddal
érkezett vissza. Hunar lelkesen vezetett
körbe az emeletes épület minden szobájá-
ban. Az épület az elsõ iskola volt Erbilben.
Koedukált tanítás folyt (lányok, fiúk közö-
sen), nem tettek különbséget egyik kisebb-
ségi csoporthoz tartozóval sem. Híres írók,
költõk és politikusok is tanultak itt, amirõl
sok-sok kép és újságcikk tanúskodott min-
denfelé, még a folyosók falain is. Hunar
legnagyobb meglepetésemre cigivel kínált,
amit a termekben járva is tovább szívtunk.
Csak légkondi és füstjelzõ hiányzik még a
múzeumból – nevetett rám. Régi, iskolai
használati eszközök, könyvek, tankönyvek
töltik meg a polcokat, vitrineket. Elmesél-
te, hogy semmilyen segítséget nem kap az
államtól, saját ötletbõl, sok-sok magánse-
gítséggel alapította és rendezte be a múze-
umot. Többször kapott viszont állami ki-
tüntetést ezért az önkéntes munkáért. Az
irodája polcain összegyûlt, mindenféle
(többek között finn) nyelvû könyvekbõl
egy olasz regényt és egy Erbilt bemutató,
kétkilós képeskönyvet kaptam tõle aján-
dékba.
A Citadella bejáratától élvezettel csodál-
tam a lenti, szökõkutakkal és nyüzsgõ em-
bertömeggel teli, gyönyörû teret. Persze
senki más nem állt itt a 41 fokban. Hiába,
imádom a forróságot! Ekkor ért föl éppen
egy enyhén fújtató fiú, aki szemmel látha-
tóan nemcsak az emelkedõvel, de a kilóival
is küszködött. Elkezdtünk beszélgetni.
Elõzõ nap érkezett a szíriai, tengerparti
Latakia városából, ahol frissen végzett
agysebészként dolgozott, havi 70 dollárért.
Hozan itt szállt meg a rokonainál, és itt
akar munkát keresni, mert itt sokkal jobb a
fizetés, és biztonságos az élet. A bátyja a
holland–német határhoz közeli Aachen-
ben él, minden vágya, hogy õ is ott teleped-
jen le. Németül és angolul is nagyon jól be-
szélt. Haladó gondolkodású, ateista, vi-
dám fiú. Erbilt még egyáltalán nem ismeri,
így aztán spontán idegenvezetõ lettem.
Bemutattam neki a környéket. Beavattam
a tamarind- és sárgabarackfagyi titkaiba is,
késõbb pedig segített nekem megkeresni

azt a helyet, ahol szaddamos pénzeket
árultak. (Nemrég kapott állást egy magán-
kórházban, újságolta az interneten.)
Fagyizás közben moszuli keresztények
foglaltak helyet mellettem. (Egy arab férfi
sosem ülne mellém, mert nem illik.) A
hölgy tanítónõ, a férje elektrotechnikus.
Moszulban nincs munka, sem Kirkukban,
mióta az IS kivonult onnan. Miután elnyal-
ták a fagyijukat, egy idõsebb férfi telepe-
dett le a helyükre. Arabul szólt hozzám
olyan érthetõen, hogy meglepetésemre
rengeteg szót megértettem. Érdekes mó-
don Ghandinak hívták. Elmesélte, hogy az
IS miatt Franciaországba menekült, ott élt
négy évig, nemrég települt vissza. Kifizette
a második, egyben utolsó tamarind–sárga-
barackos fagyimat Kurdisztánban. Õ is ke-
resztény volt.

A Citadellától ismét minibusszal indultam
haza. A sofõr és egy barátja perzsául is be-
szélt. A kedvemet keresve ordíttatták a
buszban az iráni popot, mialatt én a hátul
ülõkkel kezdtem el kapcsolatba kerülni.
Egy arab család volt Moszulból: a hölgyek
feketében, az anyuka homlokát törzsi teto-
válás díszítette. Késõbb a busz egész hátsó
része bekapcsolódott a beszélgetésbe, egy
törökül tudó kurd férfi is. A feketébe bu-
gyolált nõk roppant kedvesen mosolyog-
tak. Miután vidáman elbúcsúztam az
Abdulrahman park egyik szélén a kiváló
társaságtól, még integettünk is egymás-
nak. Akkor döbbentem rá, hogy az elõre
kikészített útiköltség a kezemben maradt.
Egyszerûen elfelejtettem fizetni, és õk sem
kérték tõlem.
Utolsó napomon, ismét 41 fokban, gyalog
indultam el Ankawa keresztény negyedé-
be abban a reményben, hogy most nyitva
lesz az Örökség Múzeum. Pár kilométer
után aztán kifogott rajtam a hõség és a tá-
volság. Beszálltam a mellettem leparkoló
taxiba, kezemben egypár szál rehant szo-
rongatva. A sofõrrel nehezen tudtam szót
érteni. Nem lehettünk messze az Anka-
wába bevezetõ úttól, de ez a távolság arra
pont elég volt, hogy mindenfélét mutogat-
va (amit persze direkt sosem értettem) ér-
tésemre adja azt a sürgõs vágyát, hogy
Ramadán szent idején szexuális kalandba
bocsátkozna velem. Mindenféle kérdések-
kel a környezetre vonatkozóan próbáltam
elterelni a figyelmét, megkínáltam rehan-
nal, de állandóan visszatért az alapgondo-
latához. Egész Kurdisztánban ez volt az
egyetlen ilyen élményem. Igaz, köpködõ
embert sem láttam soha.
Végül kitett egy Ankawa fõútjával párhu-
zamos úton, ahonnan mérgesen morogva
gyalogoltam befelé. Pár perc múlva ismét
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leállt egy autó, ezúttal egy dzsip. A nyitott
ablakból a napszemüveg mögött egy jóképû
fiú mosolygott rám, de a pár perccel azelõtti
„kalandom” után most fölemelt orral, több
pillantásra sem méltatva vágtattam tovább
a 41 fokban. Kissé távolabb bevárt. Hátha
tud valamit a múzeumról vagy érdekes he-
lyekrõl, gondoltam, és visszaköszöntem rá a
nyitott ablakon. Mahmud jogász egy mé-
diavállalatnál. Több irodát is fenntartanak
a városban itt-ott, többek között abban a
többemeletes épületben is, ahol az én szál-
lásom van. Ankawában sokszor megfordul,
nemcsak munkaügyben, hanem a jó szóra-

kozási lehetõségek miatt is. Barátai min-
denféle vallásból képviseltetik magukat.
Megígérte, hogy kivisz majd a reptérre.
Az Örökség Múzeumot persze ismét zárva
találtam, ezért egy minibusszal az utolsó
fagyipartim felé vettem az irányt.
Este több, kemény, túlizzadt órámba ke-
rült, míg mindent betuszkoltam a táskáim-
ba. Késõbb Mahmud üzent a mobilon, hogy
lent vár. A lakáskulcsot nagy titkosan a kü-
szöb alá helyeztem és lementem. Ott betet-
tük a hátizsákomat a dzsipbe, aztán a lifttel
fölmentünk a tizedik emeletre, az egyik iro-
dájukba. A gépem indulásáig ott teáztunk
és beszélgettünk. A lakásban csinos ülõgar-
nitúra kapott helyet és pár dolog, ami meg-
beszélésekhez kell. Háromágyas vendég-
részt is berendeztek, amihez két fürdõszo-
ba is tartozott. Mintha egy hotelban jártam
volna. Egy fülöp-szigeteki takarítónõ tart
rendet.
Mahmud apukája is jogász. Együtt járt
egyetemre Szaddam egyik fiával, Udayjal,
akitõl minden lány és lányos ház úgy félt,
mint a tûztõl, mert híres volt az erõszakolá-

sairól … többek között. Mahmud apukája jó kapcsolatot tartott
fönn vele. Amikor az egyetemen összeverekedett egy kurd és egy
arab diák, Uday mérgesen közbelépett azzal, hogy nincs különb-
ség a két nemzetiség között. Mahmud (és az apja) szerint Szad-
dam idejében jók voltak a törvények. Idõ hiányában nem tudtam
errõl mélyebben faggatni. Kérdezgettem még az iraki–kuwaiti há-
ború kirobbanásának okairól és az arab–kurd kérdésrõl. Hajnal
felé kivitt a repülõtérre, ahol a két ellenõrzõpontból a kutyás tet-
szett a legjobban. Elbúcsúztunk. A lassan magasba emelkedõ
géprõl, a felkelõ nap halvány fényében már könnyedén kivettem
az ablakot, ahonnan a kávémat szopogatva a reptéri forgalmat
szoktam nézegetni Inam lakásából, akár egy háromdimenziós
moziban.
Isztambul kongó repterén fáradtan várakoztam, amikor pár szék-
sorral elõttem hirtelen egy kínai állt föl, közben hangosan hörög-
ve egy közeli szelektív szemétgyûjtõhöz járult, ott még összegyûj-
tötte a szájában, amit lehetett, és egy hatalmas lucskosat köpött a
három lehetõség egyikébe. Nem láttam messzirõl, hogy melyikbe:
a papír, a mûanyag, vagy a természetes anyagok közé. Azt viszont
láttam, hogy nem nézte.
Abban a pillanatban döbbentem rá, hogy mi tartozik még
Kurdisztán különleges csáberejéhez: ott tartózkodásom egész
ideje alatt, beleértve a repüléseket is, egy kínai embert sem lát-
tam, sem pedig kínai vállalkozást. De még azt sem, hogy Made in
China.
Vége

Gulyás Ibolya
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Kerékpárút a Sárvíz völgyében
Elkészült a Nádor-csatorna töltésén vezetõ
kerékpárút elsõ szakasza tavaly december-
ben a Széchenyi 2020 program keretében.
A mostani meleg, szeles idõben végre ki-
próbálhattam. A szabadbattyáni vasútállo-
más épületével szemben, a vágányok mel-
lett futó szervizúton már jól látni a fölfes-
tett kerékpáros jeleket. A zöld kerékpáros
táblák balatoni és táci irányokat mutatnak.
Az éveken belül megépülõ Budapest–Bala-
ton kerékpáros útvonal egyik fontos leága-
zása elsõsorban azt a célt szolgálja, hogy ak-
tív ökoturisztikai célponttá váljon a nem-
zetközi hírû Gorsium Régészeti Park és
Szabadtéri Múzeum a kerékpáros turisták
számára is.
Az állomás után a vasúti hídnál különös lát-
vány fogad: egyszerre két folyón ível át a
híd: a Nádoron és a több méterrel magasab-
ban folydogáló Malom (Séd)-csatornán.

A Malom vize teljesen átlátszó, s 50 méterrel odébb a régi, felhagyott, keskeny
nyomtávú vasúti híd alatt tûnik tova. A pici híd emlékeztet arra, hogy hajdanán
még Káloz és Lepsény irányába is keskeny vaspálya vezetett, melynek elsõ szaka-
szát Batthyány Lajos gróf építtette. Ilyen izgalmasan indul az új út, de még rengeteg
látnivalót tartogat.
A töltéskoronáról rögtön látszik, mennyi madár talál átmeneti rejtekhelyet a kör-
nyezõ tõzeglápos területen, ahová nem merészkednek be a ragadozók. A török
uralom idején itt még hatalmas tó hullámzott, csak révkalauzok ismerték a járást a
szigetekkel, nádasokkal, ingoványokkal tarkított vízi dzsungelben. Ma már furcsá-
nak hat, de a Sárvíz völgyének több települése kikötõvel rendelkezett, az áruk javát
vízi úton, kis dereglyéken szállították. Csupán a rómaiak által épített katonai uta-
kon lehetett szárazon átkelni. Azóta eltelt több mint 200 év, a XIX. századra elké-
szült a csatornarendszer, a tavakat, lápokat lecsapolták. Itt gyorsabban folyik a Ná-
dor, mint lejjebb, tavasszal van víz a Bakonyból, Vértesbõl bõven. De nincs idõ
nézelõdni, mert 3 km után már meg is érkezünk a Gorsium Régészeti Parkhoz. Itt
majd biciklis pihenõt is kialakítanak.
A Gorsium helyén az 1930-as években még szántóföld volt. Egy beszakadt kút fed-
te fel a hatalmas római kori császárváros maradványait. Ám a korabeli város olyan
hatalmas volt, hogy a mai napig is csupán a teljes római metropolisznak a 7 százalé-
kát tudták feltárni. A látogató valódi utazást tehet vissza az idõben, hiszen ahogy az

évszázadok múltak, úgy kerültek újabb külön-
legességek a területre: találtak itt a régészek
lakomatermet, kikötõt, keresztelõ bazilikát és
medencét, majd pedig katonai barakkokat is.

A kerékpárút déli ága jelenleg Tác közigazga-
tási határáig hol az egyik, hol a másik parton
visz tovább, s most még csak földútban végzõ-
dik. Száraz idõben földúton elérhetõ innen
Csõsz, Soponya és Felsõszentivánon keresz-
tül Aba is. Felsõszentivánról egy másik aszfal-
tozott, kerékpárosok által is használható gaz-
dasági úton juthatunk vissza Szabadbaty-
tyánba, illetve az M7 autópálya alatt a Sóstó
Ipari Parkon át (Amerikai fasor, Holland fa-
sor) vezetett kerékpárúton Székesfehérvárra.
Sajnos itt még egy rövid szakasz földutas.

A tervek szerint nemsokára a teljes kerékpá-
ros összeköttetés is kiépülhet a koroná-
zóvárostól, Székesfehérvártól déli irányban.
Így összességében mintegy 40 kilométernyi
kerékpárút létesülhet majd a táci, illetve a
soponyai ökocentrumig tartó szakasszal
együtt egészen a déli megyehatárig. Már na-
gyon várom, mikor tekerhetünk Rétimajorig!

Hargitai-Kiss Balázs
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VAX KE Sárbogárd: Kezdõdik a tavaszi szezon

Felnõttcsapatunk számára a hétvégén megkezdõdik a Fejér–Ko-
márom–Esztergom Megyei Bajnokság tavaszi szakasza. Az õsszel
jól teljesítettünk, holtversenyben az élen fejeztük be december-
ben a küzdelmeket. 9 mérkõzésen, 2 vereség és 1 döntetlen mel-
lett 6 alkalommal hagytuk el gyõztesen a pályát. Több mérkõzé-
sen is sikerült olyan teljesítményt nyújtani, amivel a közönségnek
és a szurkolóknak is sikerült nagyszerû pillanatokat okozni.

A bajnoki címért szállunk harcba

A jól sikerült õsz miatt joggal bizakodhatunk a végsõ sikerben is.
Azonban a gyõzelemhez rögös út vezet, meg kell mérkõzni még
egyszer minden riválissal.

Különösen nehéznek ígérkeznek a Velence, Rácalmás,
Martonvásár, Cunder Kézisuli elleni idegenbeli mérkõzések, va-
lamint hazai pályán a rutinos játékosokkal teletûzdelt Kisbér csa-
pata is. Szükség lesz a kiváló egyéni teljesítményekre és
összességében a jól összehangolt céltudatos csapatmunkára.

Kisebb változás a játékoskeretben

Másfél év után távozott a csapattól Kapoli Imre, amivel a belsõ
posztokon kisebb ûr keletkezett, valamint védekezésbõl is kiesik
egy masszív ember. Bízunk benne, hogy csapaton belül sikerül pó-
tolni a hiányát. Sok sikert kívánunk Iminek Simontornyán!
Szombaton Velence ellen kezdjük meg a menetelést. Nem szá-
míthatunk könnyû mérkõzésre, viszont van miért visszavágni. Az
1. fordulóban éppen Velence ellen kezdtük a szezont és szenved-
tünk fájó vereséget hazai közönség elõtt. Most itt a lehetõség
visszavágni, fontos is lenne egy gyõzelemmel kezdeni a tavaszt,
ami további lendületet adna folytatásra.

A bajnokság állása
1. Kisbér KC 9 6 1 2 303 251 52 13
2. Martonvásári KSE 9 6 1 2 301 262 39 13
3. Móri KSC 9 6 1 2 284 250 34 13
4. VAX KE Sárbogárd 9 6 1 2 264 236 28 13
5. Cunder TU Kézisuli VK 9 5 1 3 258 241 17 11
6. Rácalmás SE 9 5 1 3 268 254 14 11
7. Velencei SE 9 4 0 5 255 250 5 8
8. Bicskei TC 9 3 0 6 198 245 -47 6
9. Komárom VSE II. 10 1 1 8 256 284 -28 3
10. Esztergom–Baj 10 0 1 9 243 357 -114 1

Csapatunk legjobb góllövõi: Rehák Tamás 64 gól, ifj. Bodoki
György 45 gól, Horváth István 40 gól, Goldberger Marcell 34 gól.

Rehák Tamás

Csapatunk sorsolása a tavaszi szezonra

2020. február 29., szombat, 18.30:
Velencei SE–VAX KE Sárbogárd

2020. március 8., vasárnap, 17.00:
VAX KE Sárbogárd–Komárom VSE II.

2020. március 14., szombat, 16.00:
Bicskei TC–VAX KE Sárbogárd

2020. március 22., vasárnap, 17.00:
VAX KE Sárbogárd–Móri KSC

2020. március 29., vasárnap, 16.00:
Martonvásári KSE–VAX KE Sárbogárd

2020. április 5., vasárnap, 17.00:
VAX KE Sárbogárd–Kisbér KC

2020. április 25., szombat, 18.00:
Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd

2020. május 10., vasárnap, 15.00:
Cunder TU Kézisuli VK–VAX KE Sárbogárd

2020. május 17., vasárnap, 17.00:
VAX KE Sárbogárd–Esztergom-Baj
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
2020. március

március 7-8.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady
E. u. 1/a, 06 (30) 816 1374;

március 14-15.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06 (30) 939 8629;

március 21-22.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977;

március 28-29.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06 (30) 993 9404.

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

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ járási fõállatorvos

HANGOS ÜZEMÛ SZIRÉNAPRÓBA
PAKS 30 KILOMÉTERES KÖRZETÉBEN

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. harminc kilométeres körzetébe esõ települése-
ken a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellen-
õrzése érdekében a megyében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagy-
karácsony, Sáregres, Vajta településeken hangos üzemû (teljes körû) sziré-
napróba végrehajtására kerül sor március 2-án, hétfõn 13 órakor.

A szirénapróba során a próbára történõ figyelemfelhívás mellett a „Kataszt-
rófariadó” (két percig tartó, váltakozó hangmagasságú, mélyebb tónusú
/üvöltõ/ hang), valamint a „Veszély elmúlt” (kétszer fél percig tartó, fél perces
szünettel megszakított egyenletes hangjelzés) jelzéseket lehet majd hallani a
megjelölt idõpontban. A szirénák megszólalása ebben az idõpontban csak a
rendszer próbája, a lakosságnak semmiféle teendõje nincs. Valós riasztás ese-
tén a szirénarendszeren lesugárzott szövegben NEM szerepel a „Figyelem ez
próba” kifejezés!

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA: 06 (70) 3703 104

HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától más-
nap 7.00 óráig. Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 óráig az alábbi telefonszámon hívható háziorvosok:

Hétfõ, dr. Somogyvári Katalin, 06 (20) 555 3369;
Kedd, dr. Csanádi József, 06 (30) 540 3598;

Szerda, dr. Somogyvári Katalin, 06 (20) 555 3369;
Szerda, dr. Nemes Mária 06 (20) 328 5806;

Csütörtök, dr. Práger Péter Andor, 06 (70) 775 0079.

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig a Sárbogárd város területén mûködõ HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT SÜRGÕS-
SÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.



Bogárd és Vidéke 2020. február 27. KÖZÉRDEKÛ 17

TÉRÍTÉSI DÍJAK
2020. március hónapban az alábbi idõpontokban

kerül sor a térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola

2020. március 17. (kedd) 7.45–16.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola

2020. március 19. (csütörtök) 7.45–16.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium

2020. március 18. (szerda) 7.45–14.00

Szent István Általános Iskola

2020. március 20. (péntek) 7.45–9.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola

2020. március 20. (péntek) 9.15–10.15

Pótbefizetés

2020. március 23-ától 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.

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sárbogárd Város
Önkormányzatának képviselõ-testülete a Sárbogárdi Zengõ
Óvoda nyári részleges zárva tartását a 35/2020. (II. 14.) sz. ha-
tározatban foglaltak alapján az alábbiak szerint állapította
meg:

ZÁRVA TARTÁS
Székhely (Sárbogárd, Mikes köz 3.): 2020. augusztus 1-je és
31-e között,
Tagóvoda (Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1.): 2020. július 1-je
31-e között,
Töbörzsöki Telephely (Sárbogárd, Szent István út 49.): 2020.
július 1-jétõl augusztus 31-éig,
Pusztaegresi Telephely (Pusztaegres, Hatvani út 50.): 2020.
augusztus 1-je és 31-e között.
Az intézmény a 2011. CXC. tv. elõírása szerint a gyermekek
napközbeni ellátását folyamatosan biztosítja a kijelölt óvodá-
ban.

ÜGYELETI NYITVA TARTÁS
Székhely (Sárbogárd, Mikes köz 3.): 2020. július 1-je és 31-e
között,
Tagóvoda (Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1.): 2020. augusztus
1-je és 31-e között,
Pusztaegresi Telephely (Pusztaegres, Hatvani út 50.): 2020.
július 1-je és 31-e között fél napos (7.30–13.30) nyitva tartás.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

ÉRTESÍTÉS
Óvodakötelezettség, tankötelezettség

külföldön történõ
teljesítésének bejelentése

Értesítjük az érintett szülõket, hogy 2020. január 1-jétõl óvoda-
köteles gyermek esetében az EMMI-rendelet 20. § (2) bekez-
dése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett
gyermek szülõje, ha gyermeke az óvodakötelezettségét kül-
földön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó ha-
tárnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni az Ok-
tatási Hivatalt.
A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történõ folyta-
tását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell je-
lenteni az Oktatási Hivatalnak, vagy ha a tanuló már hazai is-
kolába beiratkozott, az iskola igazgatójának és az Oktatási Hi-
vatalnak. A külföldi tanulmányok ideje alatt a tanuló magyar-
országi tanulói jogviszonya szünetel, kivéve, ha tanulmányait
egyéni munkarenddel rendelkezõként Magyarországon foly-
tatja.
A bejelentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köz-
nevelés menüpontjának Külföldre távozás bejelentése pontjá-
ból, vagy a
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejele
ntese
linken elérhetõ elektronikus ûrlap kitöltésével és postai úton
történõ beküldésével tudják teljesíteni.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Alapító: Hargitai Lajos. Tulajdonos: Hírház Kft. (adószám: 27299320-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-030665,
bankszámlaszám: 10402946-29450071-00000000). Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadó, nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30 óráig. Telefon: 06 (25)
508-900. E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin,
Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár, Huszár Lajos és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.

Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje:
kedden 16.30 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a
nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: szerdán 10 óráig. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható
Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 3200 Ft,
félévre: 6100 Ft, egész évre: 11500 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

FELHÍVÁS
a Sárbogárdi Zengõ Óvoda

– valamint telephely és tagóvoda –
nevelési intézményébe beiratkozásra

Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2020/2021-es nevelési
évre a város nevelési intézményébe a beíratásokra az alábbi
idõpontokban kerül sor:

2020. május 4-5-6.

A 2020/2021-es nevelési évben kötelezõ óvodai nevelésben
résztvevõ gyermekek köre:
– Azon gyermek, aki 2020. augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi
négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
– Azon gyermek, aki 2020. augusztus 31. napjáig a negyedik
életévét betölti és eddig felmentésben részesült, a nevelési év
kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozá-
son vesz részt.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sár-
bogárdon 2020. február 22-én:

CSAPÓ ZSUZSANNA
sárbogárdi lakos és

TÓTH JÓZSEF 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

ÚJABB FRONTOK ÉRKEZNEK
SZÉLLEL, CSAPADÉKKAL

Csütörtökön napközben a változóan felhõs–napos idõben he-
lyenként egy-egy zápor, fõként a hegyekben esetleg hózápor is
kialakulhat. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erõs, majd
délután nyugatira, délnyugatira fordul. Napközben 5-10 fok
várható.
Péntekre virradóan egy meleg-, majd reggel egy hidegfront éri
el térségünket. Sokfelé várható esõ, havas esõ, északon, észak-
keleten havazás. Napközben felszakadozik a felhõzet, viharos-
sá fokozódik az északnyugati szél. Már csak elszórtan fordul-
hat elõ zápor, keleten esõ, havas esõ. Délután 4-10 fok valószí-
nû.
Hétvégén is marad a változékony, gyakran szeles idõ. Szomba-
ton kezdetben még naposabb lehet az idõ, majd nyugat felõl
megnövekszik a felhõzet, és vasárnap ismét többfelé készülhe-
tünk esõre, záporokra. Szombat hajnalban országszerte fagy-
hat, ezt követõen azonban ismét enyhe idõre van kilátás.
Forrás: idokep.hu

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

EGY HAGYOMÁNYÕRZÕ
SÉTÁRA

március 15-e alkalmából

Gyülekezés az ünnep napján
9.00 órakor a Hõsök terén,

majd autóval a Huszár-temetõbe,
ott 9.30 órakor megemlékezés a kopjafáknál,

utána autóval vissza a Hõsök terére,
s innen indul a séta a következõ útvonalon:

Petõfi-emléktábla – Boross Mihály-emlékoszlop –
Huszár-kúria – Tompa Mihály-emléktábla – Úri utca –

Hõsök tere

Csatlakozzon hozzánk!
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REDÕNYÖS
06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig.

06 20 437 4869

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.

Kitûnõ állapotban lévõ
EURO 5 DAF NYERGESVONTATÓ

ELADÓ.
06 70 4530 509

FEKETE FÖLD ELADÓ SÁRBOGÁRDON!
5 köbméter 20.000 Ft.

06 20 9270 985

Raktárost keresünk
CECE ÉS KÖZVETLEN KÖRNYÉKÉRÕL.

Fényképes önéletrajzokat az alábbi
e-mail-címre várjuk: gtrfelni@gmail.com

vagy hívjanak: 06 70 363 6325

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!

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 lapszámaira elõfizet-
hetnek személyesen szerkesztõségünkben (Sárbogárd, Hõsök tere 12., a
kultúrház mögött) hétköznapokon 8.30–16.30 óráig, vagy átutalással a Hír-
ház Kft. számlaszámára: 10402946-29450071-00000000 (kérjük, a közle-
ményben 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 bogardesvideke@gmail.com e-mail-
címünkön jelezhetik.
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