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KÖNYÖK MINT VÉDÕPAJZS
Az utóbbi két hétben több egészségügyi
intézményben is megfordultam, és fölfi-
gyeltem rá, hogy a fertõzések elkerülésé-
nek érdekében kihelyezett tájékoztató
plakátok helytelenül a zsebkendõbe kö-

högést/tüsszentést ajánlják. Már jó tíz éve
annak, hogy a Magyarországon is vetített,
MythBusters (Mítoszrombolók) címû,
amerikai dokumentumfilmsorozat egyik
epizódjában a két mûsorvezetõ egy egy-

szerû kísérlettel bebizonyította, hogy a
leghatékonyabb a könyökhajlatba köhö-
gés/tüsszentés. Ugyanis ez esetben csak a
könyökhajlatban lévõ ruházat lesz bacilu-
sos, míg a zsebkendõt átitatják a részecs-
kék és áthatolnak az anyagon, bemasza-
tolva a kezet is, amivel a legtöbb érintke-
zést bonyolítjuk emberekkel és tárgyak-
kal. Kézfertõtlenítésre pedig nem mindig
van azonnal lehetõség. A legrosszabb vá-
lasztás a simán kézbe köhögés/tüsszentés
(vagy csak úgy simán a nagyvilágba),
amikor közel három méterig beborítunk
mindent és mindenkit.

Részesítsük hát e természetes védõpaj-
zsot: a könyökhajlatot elõnyben, legyen
ez olyan alapvetõ higiéniai szabály szá-
munkra, mint az alapos kézmosás!

Grafika: bedo.hu
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MÚZSÁK sorozat

ÓVÓNÕNEK
RENDELTETVE

Õ a szabályt erõsítõ kivétel, aki nem szült, mégis sokak szeretõ és szeretett
édesanyja. Úgy ért a gyermekek, emberek nyelvén, ahogy kevesen. Mosolya,
kedvessége, kíváncsisága, lelkesedése, szülõföldje iránti elkötelezõdése meg-
ingathatatlan, ahogy hite is. Hite az isteni rendeltetésben és az emberekben.
BECKER GIZELLÁVAL beszélgettem.

– Édesapám hentes–mészáros volt. Az ut-
cafronti egyik helyiségben volt az üzlet
(ami ma konyha), a ház végében a vágóhíd,
az udvaron pedig a jégverem. Apám na-
gyon figyelt a tisztaságra. Akkoriban az
öreg Jarabin doktor volt itt az állatorvos.
Amikor jött be, mindig mondta: „Feri, itt
soha semmi szagot nem érzek!”
– Mivel tudtak akkoriban fertõtleníteni?
– Trisóval és forró vízzel. Ahogy elfogyott
a hús, apám rögtön nekiállt takarítani.
– Nem volt inasa?
– Örültünk, ha segédet tudtunk kapni a vá-
gáshoz a falubeliek közül. De sokszor én
segítettem papának.
– Õ volt az egyetlen hentes Miklóson?
– Nem, volt még Kovács Feri bácsi is,
Bogárdon pedig ketten-hárman; közülük
Németh Feri bácsira emlékszem, akinek
az új posta helyén volt a húsboltja.
– A Becker név (melynek jelentése: pék)
nem errõl a vidékrõl származik. Honnan
ered a családotok?
– Valószínûleg a Fekete-erdõ tájékáról jö-
hettek ide az õseink, Foktõ környékére, a
török idõkben, amikor elnéptelenedett az
ország. Apai dédapám Adonyban lakott.
Amikor a felesége meghalt, a felesége test-
vére elhozta nagyapámékat Miklósra.

Édesanyám nagyon tartotta saját és apám
rokonságával is a kapcsolatot. Mikor már
lett autóm, anyámmal együtt jártuk az or-
szágot és kerestük a rokonokat, családi ta-
lálkozókat is szerveztünk. Húsvétkor és
karácsonykor már csak 40 képeslapot kül-
dök. Most már nehezebb összehozni a csa-
ládot; drága anyám 90. születésnapjára
még sikerült, bár voltak hiányzók. Szerte-
széjjel van mindenki, dolgoznak hétvégé-
ken is, gyermekeik vannak. De rendszere-
sen telefonálunk, hogy tudjunk egymásról.
– Édesanyád mivel foglalkozott?
– Édesanyám Dancs lány volt, öten voltak
testvérek. Budapesten lakott egy nagybá-
csi, akinek nem volt családja, így a mamát

elvitték magukhoz, és a fõvárosban végez-
te a polgári iskolát. Amikor hazakerült, a
községházán dolgozott Miklóson (a mai
Pentagri helyén). Az anyai nagyszülõk Za-
lából származnak. Nagyapám Pápán vég-
zett gazdasági iskolát, Neszmélyre, majd
Baranyába került, ott ismerkedett meg
nagyanyámmal, aki somogyi lány volt. Mi-
vel nagyapám gazdatiszt volt, oda költöz-
tek, ahol állást hirdettek, így majdnem
minden gyerek máshol született. Bem ura-
ságéknál kötöttek ki Örspusztán. Nagy-
anyám kulcsár volt, õ adta ki a fõzéshez a
hozzávalókat. Aztán Miklósra kerültek, a
cselédházba (Bõle doktorék kertje végé-
ben állt az épület). Amikor a cselédházat
fölszámolták, a Park utcában építettek há-
zat. Anyám a községházán ismerkedett
meg édesapámmal. Amikor 1946-ban
megházasodtak, ide költöztek apai nagy-
apámékhoz, aki szintén hentes volt. Apám
mellette tanulta ki a szakmát, már 15-16
éves korában negyed marhákat hordott a
hátán. Az üzletben édesapám adta a húst
és édesanyám vette el a pénzt. Volt egy
nagy jégszekrényünk, kétszer akkora, mint
egy cserépkályha. Amikor befagytak a ha-
lastavak, lovas kocsival hordták nekünk
onnan a jeget, berakták a szalmával kibé-
lelt jégverembe és sózták. A verem teteje
kukoricaszárból volt. Amikor jött a jó idõ,
papa aprította, hordta föl kosárban a jeget,
beleöntötte a jégszekrény tetején lévõ nyí-
lásba, ezzel hûtötték a húst egész nyáron.
A háború idején meg „kolbászfábrik” volt
nálunk: hoztak az oroszok mindenféle ál-
latokat, marhákat, disznókat, papa levágta
és katonasegítséggel dolgozták fel. Annyi
haszna volt ennek, hogy tisztek voltak itt és
õk nem bántottak minket. A téesz idején is
ide hozták az állatokat vágni. Akkoriban
kevesebb volt a hús, és csak szombaton.
Sokszor már hajnali négykor sorban álltak
az emberek, hogy kerüljön nekik. Mert
amikor csupán egy-egy disznót, birkát
hoztak a téesztõl, a késõn érkezõknek már
nem jutott. Volt, aki két szelet húst kért a
gyereknek, aztán ennyi volt a hétvégi vá-
sárlás.
– Nektek azért mindig jutott itthonra?
– Apám rettentõ tisztességes volt, azt et-
tük, ami nem kellett senkinek. Elég sok
pájslit ettünk, ami hasonló, mint a savanyú
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tüdõ, de lépbõl van, amit általában nem
vittek el. Én szerettem, azóta se ettem.
Most már nem is lehet boltban kapni lépet.
Amikor apámat leszázalékolták 67 éves
kora körül, a budapesti vendéglátó-ipari
múzeumnak ajándékoztuk a henteseszkö-
zöket.
Többgenerációs családban nõttem fel. A
ház egyik felében anyai dédszüleim laktak,
nagyanyám testvére gondozta õket. Egy
idõs unokatestvér is itt volt nálunk, sõt
dédnagyanyám legutolsó gyermeke is (a
12-13 közül). Az asszonyok stoppoltak,
horgoltak, én pedig regényeket olvastam
nekik a téli estéken.
– Neked egy testvéred van, ugye?
– Igen, az öcsém másfél évvel fiatalabb ná-
lam.

– Te hány éves vagy, ha nem veszed tola-
kodásnak?
– A hetvenharmadikban járok.
– Édesanyáddal rendszeres látogatói vol-
tatok a különféle rendezvényeknek. Ré-
gebben is ilyen aktívak voltatok?
– Biztos, hogy ezt a minden iránt érdeklõ-
dést a mamától örököltem. Emlékszem, itt
gyûltek össze nálunk a szülõk szalvétába
csomagolni cukorkát, kekszet a gyerekek-
nek ünnepekre. A háború után nagy sze-
génység volt. Nagyon kabátunk sem volt.
Mackónadrágban, iskolaköpenyben jár-
tunk az iskolába. Ha sáros idõ volt és haza-
jöttünk, akkor nem lehetett kimosni a nad-
rágot, hanem megszárítottuk a kályhánál
és kidörgöltük. Csak hétvégén lehetett ki-
mosni. Két nadrágunk volt, egy hétköznapi
és egy ünneplõs. De hál’ Istennek fölnõt-
tünk.
– Óvoda akkoriban volt?
– Igen, a mostani óvoda és a templom mel-
lett van egy öreg épület, abban volt régen
az óvoda. A ház elsõ részében lakott Kál-
mán Irénke tanító néni, középen foglalt
helyet az óvodai csoport, a végében pedig
édesanyám testvére, Dancs Feri bátyám
(késõbbi iskolaigazgató) lakott a feleségé-
vel, Mariskával – õ volt az óvónõ. Az egész
park az óvodához tartozott. Kivittük az
asztalokat és ott ettünk. Az óvoda falán
kint volt Rákosi képe, és amikor egy sétá-
ból jöttünk vissza, elõre szaladtunk és azt
kiabáltuk: „Rákosi Mátyás, engedjen be!”
Általános iskolában Kálmán Irénke néni

volt az elsõs tanítónk, Deák Ilonka néni a
másodikos, Marth Béla pedig a harma-
dik-negyedikes szerelmetes tanító bá-
csink, aki akkor volt fiatal, kezdõ tanító.
Nagy színjátszó kör mûködött Miklóson
pedagógusokból és helyiekbõl. Számos da-
rabban Béla volt a bonviván. Mindig tele
volt a kultúrház az elõadásokon, amikre
be-beszöktem. Szép élményeim fûzõdnek
az iskolai táborozásokhoz Molnár Lász-
lóné Ili nénivel, amikor sátorban, szalma-
padláson, pajtában aludtunk, patakban fü-
rödtünk. Szintén szeretett tanáraim voltak
Huszics Vendel és Zsike. Ötödikesek vol-
tunk, amikor ide kerültek. Addig igazi
énekóránk nem igazán volt, tátott szájjal
hallgattuk, ahogy Zsike szép hangján éne-
kelt.

– Késõbb a felnõttkórus oszlopos tagja let-
tél.
– A gimnázium kórusában is énekeltem, és
a soproni óvónõképzõben is énekkaros
voltam, Törzsök Béla bácsi neves zeneta-
nár tanítványa. Amikor a képzõ után Szé-
kesfehérvárra kerültem, Kneifel Feri bácsi
járt az óvodákba meghallgatni az óvónõket
és kórust szervezett, aminek én is tagja let-
tem három évig, amíg haza nem kerültem.
– Az óvónõi pályára hogyan esett a vá-
lasztásod?
– Harmadikban megkérdezték, mi leszek,
ha nagy leszek, és én azt válaszoltam: anya.
Ha saját gyermekem nem is született, lett
néhány száz gyermekem. Felsõ tagozatban
néhányszor elmentem az óvodába segéd-

kezni, és akkor eldöntöttem, hogy óvónõ
akarok lenni. A mai napig is óvónõ vagyok.
– Neked a gyerek gyerek generációtól füg-
getlenül. Itthon melyik óvodában dolgoz-
tál?
– Töbörzsökön lettem vezetõ óvónõ négy
évig. Önálló, kétcsoportos óvoda volt,
konyhával. Kiss Mária Fehérvárról járt ide
óvodai szakfelügyelõként. Késõbb az õ ja-
vaslatára lettem szakfelügyelõ, az õ utód-
jaként. Sokat sírtam, mert nem akartam a
gyerekeket elhagyni. Apám azt tanácsolta:
„Amit rád mérnek feladatot, próbáld meg
elvégezni.” Így óvodai szakfelügyelõ let-
tem, a sárbogárdi járás településeit jártam
16 éven keresztül autóval, busszal, vonat-
tal.

Folytatás a következõ oldalon.
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Több kicsi óvoda is volt, ahol nagyon örültek nekem. Amikor
mentem látogatni, be-beültem a gyerekek közé. Igyekeztem az
óvónõknek jó ötleteket, tanácsokat vinni; továbbképzéseket szer-
veztünk, úgy, hogy a szakmai rész mellett legyen kulturális kikap-
csolódás is. Ellátogattunk például Gorsiumba, a Battonyai Gyer-
mekfaluba, Komáromba. Amikor az óvónõkkel mentünk tovább-
képzésre, a dajka nénik segítettek be, amikor pedig a dajkákat vit-
tük, akkor az óvó nénik. Ez jó közösségépítõ volt. Amiért kellett,
azért természetesen szóltam, de nem féltek tõlem. Mindig
mindenhol csodálatos emberekkel voltam kapcsolatban.
– A te személyiséged, hozzáállásod is ezt hozza ki az emberekbõl.
– A nagy családban megtanultuk az alkalmazkodást, a másikra fi-
gyelést.
– 16 év után visszamentél óvó néninek?

– Jött egy újabb éra, amikor a felügyelõnek minden héten egy na-
pot csoportban kellett töltenie (én a Hõsök terei óvodában dol-
goztam), egy napot a járási hivatalnál, a többi napon pedig ütem-
terv szerint látogatni az óvodákat. Aztán annyira lecsökkentették
a szakfelügyelõk számát a megyében, hogy nagyon megterhelõ
lett volna folytatni ezt a munkát, nem láttam értelmét, hogy fél-
évente egyszer menjek el egy óvodába. Ezért hazajöttem Miklós-
ra, nagy-nagy örömmel.
– Jutalomjátékra.
– Így van. Azt a csoportszobát kaptam, amelyiknek külön bejárata
volt, és Irmuska, a vezetõ támogatott abban, hogy megvalósíthas-
sam az elképzeléseimet. Két minicsoportot vittem végig 4-4 évig,
egyet pedig középsõig, a nyugdíjazásomig. Úgy neveltem hazasze-
retetre a gyerekeket, hogy mindenkinek a lakóhelyéhez elsétál-
tunk. Elgyalogoltunk a vasútállomásig, a faluvégekig, végig a fõ-
utcán, a kõbányába lovas kocsival mentünk, bementünk az üzle-
tekbe, gyógyszertárba, intézményekbe, étterembe, református
templomba, ahol a tiszteletes úr orgonált nekünk. Rengeteg fény-
képet, ajándékba kapott csecsebecsét õrzök, eltettem az újságo-
kat, amikben a gyermekeim szerepelnek. Találkozókat is rendez-
tünk, vannak „unokáim”, sokukról tudok, mi lett velük.
– Az, hogy nem lett saját családod, gyermeked, mennyire volt fájó
számodra?
– A Jóisten arra rendelt, hogy teljesen a gyermekeknek éljek, és
hogy idõsebb koromban az édesanyámat tudjam gondozni. Szülni
nem szültem, de a testvérem gyermekeit a sajátjaimként szere-
tem. A családban és az óvodában is gyerekek közt voltam, ami
kárpótolt mindenért.
– Mivel töltöd mostanság a mindennapjaidat?
– Amíg mama élt, mindenhova mentünk, bogárdi rendezvények-
re, színházba, operába, rokonságot látogatni. Miután meghalt,
két évig szinte ki se mozdultam sehova. Van a ház, hat cica, udvar,
kert, amit el kell látni, a karitászban dolgozok és a templomban
szolgálok hétvégén, rendezvényeken veszek részt. Sokat olvasok,
lapokat járatok, mert szeretek mindenrõl tudni, ami körülöttem
történik.

Hargitai–Kiss Virág

Becker Gizella elismerései: 1977 Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója,
1984 Fejér Megye Tanácsa Közoktatási Díj, 2002 Fejér Megyei
Pedagógiai Szolgáltató Intézet Gróf Klebelsberg Kuno Emlékérem,
2003 Pedagógus Szolgálati Emlékérem, 2017 aranydiploma.

BÉKEIDÕK
Van a nyelvünkben egy érdekes kifejezés. „Boldog békeidõk”. A
nyelv néha zseniális. Ez a két szó kifejezi, hogy a békeidõ ritka, az
idõk nagy részében háború van, boldogság pediglen nincs. Én él-
tem a boldog békeidõkben. Lehet, hogy csak a megszépítõ
messzeség meg a gyermekkor az oka, de úgy érzem, akkor tényleg
boldogok voltunk. Minden rendben volt. A férfiak reggel elindul-
tak dolgozni. Ki a szántóföldre, ki a vasútra, vagy gyárba. Õk ke-
resték a pénzt. A nõk ellátták a gyerekeket, rendezték a lakást, a
kertet, fõzték az ebédet. Nem volt férfi, aki fõzött volna, a nõk
sem mentek dolgozni a gyárba. Senki sem kételkedett abban,
hogy ez így jó.
Az udvar, az ólak, istállók tele voltak állatokkal. Tyúkok, kacsák,
libák az udvaron, disznók az ólban, tehén, ló az istállóban. A to-
jást, tejet, tejfölt, túrót, vajat, na meg a zsírt, húst az emberek ma-
guk állították elõ a gazdaságban. Na és a kert! Az volt ám az isten-
áldás! Soroljam, mit adott? Szinte felsorolhatatlan. Sárgarépa,
petrezselyem, paprika, paradicsom, káposzta. A kerítés mellett ri-
biszke- és egresbokrok sorakoztak, kellõ helyen almafa, körtefa,
barackfa nyújtotta az ágait. Úgy emlékszem, mindennek jó íze
volt, felejthetetlen íze, talán mert a kertben senki nem permete-
zett méreganyagokkal. De ne felejtsük el a vastag törzsû diófát,
alatta az x-lábú asztalt a padokkal! Nyári vasárnapokon néha ott
ebédelt a család, élvezve a fa árnyékát.

A mi falunkban majdnem mindenkinek volt szõleje. A szerencsé-
sebbeknek a szõlõ mellett pincéje is volt. Maga a szõlõhegy egy
darabból létrejött hatalmas kõtömb volt. A régiek ebbe vésték be-
le a pince üregét, mélyen bele a hegy gyomrába, mint egy barlan-
got. Lépcsõkön ment le az ember. Nem volt szükség építõanyagra,
téglákra. Ott lenn sorakoztak a hordók. Felül, a talaj szintjén volt
a présház préssel, darálóval, kádakkal.
Az emberek reggeltõl estig sokat dolgoztak. Maga a szõlõ is sok
munkát adott, ehhez jött a kert, a szántóföld, az állatok. Jó, hogy
még nem létezett tévé!
A népeknek volt saját termésû boruk. Láttam, ahogy a gazdák va-
sárnap délután elindultak a pincébe, a hegybe. A tarisznyában
szalonna, hagyma, paprika, kenyér. A kézben vesszõfonatos de-
mizson. Meg kellett hozni az egész hétre való bort. A pince elõtt
állt egy kõasztal, akörül ment a kvaterkázás. A gazdák összejöt-
tek, hozták üvegben a saját borukat, elõkerült a sonka, szalonna.
Indult a jó kis beszélgetés. Tréfásan ócsárolták egymás borát, po-
litizálgattak, igenis megmorogták az urakat. Itt hallottam a durva
szentenciát: „Ha a paraszt lova nem szarik, az úr nem eszik.”
Utalás volt ez a trágyázásra.
Akkor még mértékkel poharazgattak az emberek. Hogyne, né-
melyiküknek másnap menni kellett, nem ritkán a hajnali vonat-
tal! Állítom, hogy akkor nem volt országos probléma az alkoholiz-
mus. Nem hevertek részegek az árokban, a járda szélén. Akadtak
iszákosok, de kevesen, azokat a nép sajnálta, kibeszélte. Öntuda-
tot adott, hogy a maguk urai voltak, két kezükkel állították elõ a
betevõt. A természet ölében éltek, több titkot tudtak, mint a váro-
siak.
Aztán jött a háború majd Rákosi, minden elromlott. A kérges ke-
zû emberek százezreit kaparták el idegen földeken.

L. A.

A kép illusztráció
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A világ körül két keréken
Gondoljon bele, Önnek lenne elég bátorsága ahhoz, hogy szinte
egyik napról a másikra felmondjon a munkahelyén, eladja ingósá-
gait és hátrahagyva szeretteit egy Föld körüli túrára induljon a ke-
rékpárjával és egy barátjával? Illés Adorján (tatabányi fiatalem-
ber) mert nagyot álmodni és nyakába vette a világot.

2020. február 27-én mesélt élményeirõl, tapasztalatairól a Sárbo-
gárdi Petõfi Sándor Gimnázium diákjainak. 2015. június 13-án
vágtak bele barátjával az életre szóló, 45.000 kilométer hosszúsá-
gú kalandba. Kelet felé indultak, és egy elõre megtervezett forga-
tókönyv szerint próbáltak haladni. Azonban az elõre eltervezett
két év helyett négy év lett az út Adorján számára.
Másfél éve tekertek együtt, amikor Adorján felvetette, hogy õ szí-
vesebben folytatná egyedül az utat. Békésen különváltak, azon-
ban az út során még többször összefutottak. Elmondása szerint
magányra volt szüksége ahhoz, hogy megtapasztalja, milyen érzés
teljesen szabadnak lenni, és csak azt csinálni, amihez éppen kedve
van. Rengeteg kalandban volt része, azonban akadtak veszélyes
helyzetek is. Nicaraguában például egy polgárháború közepén ta-
lálta magát, és gyorsan el kellett hagynia az országot. Sokféle he-
lyen aludt: egyszer egy börtöncellában kapott biztonságos szállást
éjszakára. Japánban egy esés következtében eltörött a csuklója,
két alkalommal ellopták a mobiltelefonját, találkozott kecsua in-
diánokkal, és volt, hogy három héten át az ausztráliai Nullarbor-
sivatagban tekert teljesen egyedül, távol minden emberi civilizáci-
ótól.
Útja során harminckilenc országban járt, és mindenhol rendkívül
kedves, segítõkész és életvidám emberekkel találkozott. Nagyon
érdekes és interaktív elõadásban volt részünk!

Pap Míra Mónika 9. c osztály

Angol és német nyelvi verseny a gimiben

Tizedik alkalommal rendezte meg a Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium a környékbeli általános iskolák 7. és 8. osztályos tanu-
lói számára a körzeti angol és német nyelvi versenyt. Tizenöt csa-
pat vetélkedett múlt pénteken a döntõben. Érdekes és gondol-
kodtató feladatok vártak a 3-4 fõs csapatokra, akik London, illet-
ve Berlin nevezetességeit bemutató, szebbnél szebb falitáblákkal
érkeztek.

Angol nyelvbõl az elsõ helyen a Sárszentmiklósi Általános Iskola
egyik csapata végzett. Második lett a dégi Dr. Kovács Pál Általá-
nos Iskola, harmadik a Mezõszilasi Németh László Általános
Iskola egyik csapata.

Német nyelvbõl a Mezõfalvi Petõfi Sándor Általános Iskola tanu-
lói kapták a dobogós helyezéseket. A nyertes csapatok angol, il-
letve német nyelvû olvasmányokat és írószereket kaptak jutal-
mul.
Jövõre ismét várjuk az idegen nyelveket kedvelõ diákokat és taná-
raikat.

PSG

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!

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

Sárbogárd Város ÖnkormányzataSárbogárd Város Önkormányzata
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójaaz 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója

alkalmából tisztelettel meghívja a város lakosságátalkalmából tisztelettel meghívja a város lakosságát

2020. március 15-én a József Attila2020. március 15-én a József Attila
Mûvelõdési Központba 18 órakor tartandóMûvelõdési Központba 18 órakor tartandó
ünnepi megemlékezésre és az azt követõünnepi megemlékezésre és az azt követõ

fáklyás koszorúzásra a Petõfi-emléktáblához ésfáklyás koszorúzásra a Petõfi-emléktáblához és
a Hõsök terei emlékparkba.a Hõsök terei emlékparkba.

Ünnepi beszédet mond:Ünnepi beszédet mond:
dr. Sükösd Tamás polgármester, a mûsorbandr. Sükösd Tamás polgármester, a mûsorban

közremûködnek a Petõfi Sándor Gimnázium diákjai.közremûködnek a Petõfi Sándor Gimnázium diákjai.
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Télûzõ muzsika
Tél vége felé, tavasz elején, mondhatni télûzõ jelleggel rendezi
minden esztendõben tanszaki bemutatóit a Violin Mûvészeti Is-
kola. Március 2-án, hétfõn délután egyórás mûsort adtak Mo-
ravecz Attila (klarinét, oboa), Kápuszti Ivett (hegedû) és Jákob
Zoltán (zongora) növendékei a Sárszentmiklósi Általános Iskola
aulájában. A megjelent hozzátartozókat, érdeklõdõket és hang-
szeres közremûködõket Puskásné Radnó Ágnes, a Violin Mûvé-
szeti Iskola igazgatója köszöntötte, megnyitva a zenés alkalmat.

A fellépõk között több óvodást és elsõst is üdvözölhettünk, vala-
mint testvérpárokat, unokatestvéreket, ami még családiasabbá
tette a koncertet. Közremûködött: Palotás Panna, Fekete Petra,
Szántó Piros, Szántó Bulcsú, Szántó Botond, Süller Gréta, Ko-
vács Elizabeth, Veres Flóra, Dömötör Dusán, Horti Zsófia, Papp
Noémi, Papp Boglárka, Papp Noel, Jákob Zoltán, Jákob Sándor,
Pásztor Márton, Pásztor Lili, Lukács Ramóna, Horváth Elvira,
Csuti Franciska és Vámosi Nóra. Elhangzottak Purcell, Cres-
centini, Telemann, Bach, Kabalevszkij, Schubert, Handel mûvei
mellett magyar, orosz és svéd népdalok, gyermekdalok.

Jó érzés volt látni egy mûsor keretében a zenét tanulni kezdõ kis
óvodást és konzervatóriumba járó bátyját, aki a bemutatót egy
olasz szerzõ gavottjával zárta.

Tudósítónktól

Farsangi játszóház a korai fejlesztõben
A FMPSZ Sárbogárdi Tagintézményében 2020. február 19-én megrendezés-
re került az immár hagyományossá vált farsangi játszóház. A rendezvényen a
korai fejlesztésben, szenzoros integrációs terápiában, beszédindító csoport-
ban és neuro-hidroterápiás ellátásban résztvevõ gyermekek, szüleik, testvére-
ik voltak jelen.
A délelõtt családias hangulatban, vidáman telt. Szülõk, gyermekek, szakem-
berek együtt tevékenykedtek, kreatív, a farsanghoz kapcsolódó kézmûves-te-
vékenységen vehettek részt.A gyermekek kipróbálhatták a fejlesztõjátékokat,
szüleik tanácsot kérhettek a szakemberektõl.
11 órakor a nagyobb gyerekektõl elköszön-
tünk, és megérkeztek a „Ringató” elneve-
zésû programunkra a legkisebbek. A mon-
dókás, dalos foglalkozáson ölbeli játékok-
kal, terápiás szemléletû, mozgásos felada-
tokkal ismertettük meg az érdeklõdõ szülõ-
ket.
Örömmel tapasztaljuk, hogy évrõl évre egy-
re nagyobb az érdeklõdés a játszóházak, va-
lamint a korai életszakaszban történõ fej-
lesztõ-foglalkozások iránt. A kisgyermekes
szülõk bizalommal fordulnak hozzánk ta-
nácsért, szükség esetén terápiás ellátásért.
Ezúton is köszönjük a védõnõi hálózat és a
gyermekorvosok közremûködését, akik
hozzánk irányítják az érintett családokat.

Takácsné Koncz Zsuzsanna igazgató
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KOSSUTH-
MORZSÁK

A február a gyermekek, szülõk, pedagógusok számára mindig a
félévi munka értékelését jelenti. Az idei évben azonban az ünnep-
lés is fontos szerepet kapott ebben a hónapban. Az intézmény
fennállásának 35. évfordulójáról emlékeztünk meg egy
rendezvényorozat keretében, melynek fókuszában a gyermek-
programok álltak. Az esemény keretét névadónk, Kossuth Zsu-
zsanna élete, munkássága ihlette.
Február 13-án tanulóink egy szabadulószobában válhattak nyo-
mozóvá, s fedhették fel Kossuth Zsuzsanna életének fontos for-
dulópontjait. Logikai feladványok, interaktív feladatok láncola-
tán keresztül jutottak el a kulcsot rejtõ lakat számkombinációjá-
hoz. A program nemcsak szórakoztató volt, de sok új ismerettel
gazdagította tanulóink tudástárát. A szabadulószoba olyan kö-
zösségi élményt nyújtott a gyerekeknek, ahol fontos szerepet ka-
pott az egymásra figyelés, az együttmûködés, közös gondolkodás.
Február 14-én Valentin-napi diszkóban a jó hangulatot ismét DJ
Jámbor (Jámbor Bálint István) biztosította, akinek ezúton is kö-
szönjük a közremûködést. Itt került sor a Valentin-napi
kézmûvespályázat eredményhirdetésére is. Minden tanulócso-
port készült valamilyen alkotással. Egyéni és csapatmunkák egy-
aránt születtek. A pályázók jutalomban részesültek. A szebbnél
szebb alkotásokból kiállítást rendeztünk az iskola folyosóján.
A február 17-ei héten iskolánk tanulói csapatokra bontva vettek
részt a délutáni programokon. Több helyszínen, forgórendszer-
ben, változatos feladatok szórakoztatták a gyerekeket. Hétfõn
gyümölcsökbõl készítettek figurákat, amit utána jóízûen elfo-
gyaszthattak. A másik helyszínen a nyelvi fejtörõk kapták a fõsze-
repet. A játékos vetélkedõben tanulóink megmutathatták,
mennyire jártasak a szólások és közmondások világában. A har-
madik helyszínen Zümi, a kis padlórobot versenyeztette a csapa-
tokat, feltérképezve az egészségmegõrzésrõl szerzett korábbi is-
mereteiket. A hangok és mozgás világába vezette el tanulóinkat a
negyedik állomás. Ismét remek példát kaptak a gyerekek arra,
hogy a muzsika mennyire csodás, s tulajdonképpen egy papírlap
segítségével is életre kelthetõ a zene. A hozzá társuló mozgások-
kal pedig nemcsak hallhatóvá, de láthatóvá is vált a ritmus. A gye-
rekek önfeledten adták át magukat az élménynek.
Kedden a Sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Rendelõintézet mun-
katársai tartottak érdekes, interaktív elõadást és bemutatót az el-
sõsegélynyújtás alapjairól, melyet ezúton is szeretnénk megkö-
szönni. A gyerekek sok hasznos, a mindennapi életben is haszno-
sítható ismerettel gazdagodtak.
Szerdán táncház keretében a közösségformálásé volt a fõszerep,
melyen tanulóink és kollégáink egyaránt részt vettek. Remek
hangulatú délután kerekedett, mely lehetõséget teremtett arra,
hogy kötetlenebb formában töltsük együtt az idõt.
Csütörtökön az alsó tagozatos tanulók aktív szereplõi voltak a kü-
lönbözõ elsõsegély-nyújtási technikák bemutatásának. A felsõs és
szakiskolás tanulóknak dr. Árvai Edina, az Országos Rendõr-fõ-
kapitányság Kommunikációs Fõosztályának kiemelt fõelõadója,
sajtóügyeletes munkatársa tartott motivációs elõadást, melynek
keretében a rendõri hivatásba kaptak betekintést a fiatalok.
Nemcsak érdeklõdve hallgatták a bemutatót, de aktív részeseivé
is váltak a beszélgetésnek. Aa motiváció sikerességét mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy több diákunk megfogalmazta,
szívesen választaná ezt a hivatást.
A hét Kéri Zoltánné intézményvezetõ asszony köszöntõjével zá-
rult. Emléklappal és egy szál virággal köszöntötte azokat a kollé-
gákat, akik több mint 15 éve lelkiismeretes munkájukkal hozzájá-
rulnak az intézményben folyó színvonalas nevelõ–oktató munka
megvalósulásához. A jubileumi hét zárásaként nem maradhatott
el a születésnapi torta, melyen a gyertyát az iskola legifjabb és leg-
régebbi tanulója fújhatta el. Ezután az iskolai közösség vala-

mennyi tagja örömmel fogyasztotta el az ünnepi desszertet. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni a Fõtéri Cukrászda hozzájárulá-
sát, hogy mindenki számára emlékezetessé tehettük ezt a fontos
eseményt.

A hét élményekben, programokban, érzelmekben gazdagon telt,
hûen tükrözve a 35 éves múltra visszatekintõ intézmény hétköz-
napjait, nevelõ–oktató munkáját.
Mivel az idõjárás nem kedvezett a havas programok szervezésé-
nek, ezért hóemberkészítõ-pályázatot hirdettünk, melynek kere-
tében bármilyen technikával készíthettek tanulóink alkotásokat.
Kreatív ötletek, változatos technikák segítségével igazi téli han-
gulatot varázsoltak iskolánk falai közé a kis hóemberek. Minden
alkotó jutalomban részesült.
Február az utolsó téli hónap, így természetesen nem maradhatott
el a téltemetõ farsangi mulatozás sem. Számos népi hagyományt
felidéztünk, hiszen ezek életben tartása hozzájárul ahhoz, hogy
múltunk értékeit továbbörökítsük. Február 27-én az alsós tanu-
lók, február 28-án a felsõs tanulók jelmezes felvonulása, humoros
produkcióik csempésztek vidámságot az épület falai közé. Az osz-
tályokban büfé várta a gyerekeket, melyhez köszönjük a szülõk
hozzájárulásait. Nem maradhattak el a játékos feladatok, s a tánc
sem, melyek garantálták a felhõtlen jókedvet minden résztvevõ
számára.
Iskolánk az idei évben ismét bejutott a 8 intézmény közé, akik
részt vehetnek az Iskolamosdó Felújítási Program keretében
meghirdetett pályázaton. Kérjük, hogy szavazatukkal támo-
gassák intézményünket, hogy mi lehessünk a négy közül az egyik
szerencsés iskola, akinek a mosdója felújításra kerül. Pályázati
anyagunkat megtekinthetik és szavazhatnak az alábbi linken:
https://www.domestos.com/hu/mosdofelujitasi-program-2020/sa
rbogard-kossuth-zsuzsanna-altalanos-iskola-egymi.html

Pap Erika
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Tájékoztatás a 2020. január 1. napjától a települési önkormányzat
jegyzõjének feladat- és hatáskörébe került gyámhatósági ügyekrõl

2020. január 1. napjától az alábbi – korábban a gyermekvédelmi és gyámügyi
feladatkörében eljáró járási hivatal hatáskörébe tartozó – ügykörök kerültek át
a települési önkormányzat jegyzõjének hatáskörébe a gyermekvédelmi és
gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szerve-
zetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a további-
akban: Gyár.) és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyám-
ügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.)
rendelkezései alapján:
– Családvédelmi koordináció (Gyár. 1/A. §)
– Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozat felvétele
(Gyár. 3. § (1) bekezdés a) pontja)
– A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi és
utónevének megállapítása (Gyár. 3. § (1) bekezdés b) pontja)
– Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az
anya pertársaként való részvételéhez (Gyár. 3. § (1) bekezdés j) pontja)

– Az ismeretlen szülõktõl származó gyermek és a képzelt szülõk adatainak
megállapítása (Gyár. 3. § (1) bekezdés k) pontja)
– A szülõ gyámnevezésrõl és a gyámságból való kizárásról tett nyilatkozatának
felvétele (Gyer. 26/C. §)
– Tájékoztatás a családi jogállás rendezésérõl (Gyer. 54. § (1) bekezdés)
A felsorolt ügykörökben az ügyintézés a Sárbogárd Polgármesteri Hivatal
hatósági osztályán történik, az ügyintézõ Rauf Éva hatósági ügyintézõ,
Sárbogárd, Hõsök tere 2. fszt. 13. számú iroda, telefon: 06 25 510 960,
elektronikus levélcím: hatosag@sarbogard.hu.
Az ügyfélfogadás ügyintézõnél: hétfõn 8.00–11.30-ig, szerdán 8.00–
11.30-ig és 12.30–15.30-ig, továbbá telefonos idõpont-egyeztetés alap-
ján.
Az ügyfélszolgálaton hétfõtõl csütörtökig 8.00–11.30-ig és 12.30– 15.30-
ig, pénteken 8.00–12.30-ig.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Tájékoztatás a 2020. március 1. napjától a települési önkormányzat
jegyzõjének feladat- és hatáskörébõl a kormányhivatal hatáskörébe

került építésügyi hatósági ügyekrõl
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési fel-
tételeirõl szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1)-(7) bekezdés, 3. §
(1)-(2) bekezdés, módosításával 2020. március 01. napjától a kormány általá-
nos építésügyi hatóságként az építmények, építési tevékenységek tekinteté-
ben a fõvárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: építésügyi ható-
ság) jelöli ki.
A jogszabályváltozás miatt a járásszékhely települések jegyzõinek általános
építésügyi hatásköre megszûnik, és az építésügyi hatósági feladatokat a kor-
mányhivatalok fogják ellátni.
Azokban az elsõfokú ügyekben, amelyekben az általános építésügyi hatóságok
2020. február végéig nem döntenek, a döntést már a kormányhivatalok hozzák
meg. A folyamatban lévõ ügyekben a 2020. március 1-je elõtt végzett eljárási
cselekmények hatályát és a megkezdett határidõket azonban nem érinti, hogy
az eljárás lefolytatása más szerv feladat- és hatáskörébe kerül.
Fontos változás még, hogy 2020 márciusától egyfokú lesz minden hatósági el-
járás, így az építésügyi hatósági döntések ellen sem lehet majd fellebbezni. A
kormányhivatalok döntéseivel szemben közvetlenül a bírósághoz kell majd for-
dulni.
Az egyszerû bejelentések esetében – tekintettel arra, hogy ezek változatlanul
nem minõsülnek hatósági eljárásnak – az építtetõn kívül továbbra sincs más
ügyfél az építési folyamatban.
A kérelmek, egyszerû bejelentések elektronikus rendszerbe történõ feltöltését
az ügyfélkapus regisztrációval rendelkezõ építtetõknek az ügyfélkapu ÉTDR al-
kalmazásán keresztül saját maguknak kell elvégezni. Akinek nincs ilyen re-
gisztrációja, vagy van ugyan, de nem szívesen bajlódik a feltöltéssel, kérheti
ebben a kormányablak, mint integrált, vagyis országos illetékességû ügyfél-
szolgálat munkatársainak segítségét (Sárbogárdi Járási Hivatal Kormányablak
Osztály, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Az építésügyi hatósági feladatellátás helye: Fejér Megyei Kormány-
hivatal Sárbogárdi Járási Hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2. I. emelet
14. számú iroda. Tel.: 06 25 508 984.
Illetékességi területe: Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar, Mezõszilas,
Nagylók, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Vajta.
Sárbogárd város jegyzõje 2020. március 1. napját követõen kizárólag Sárbo-
gárd közigazgatási területére illetékességgel továbbiakban is ellátja a polgár-
mesteri hivatal mûszaki osztályán eddig ellátott egyéb hatósági ügyeket. (Te-
lepülésképi bejelentések, tájékoztatás az építésügyi jogszabályokról, elõzetes
szakhatósági hozzájárulások kiadása telekalakítási eljáráshoz, közterület-fog-
lalás bejelentése, kérelmezése, kutak létesítésének, üzembe helyezésének,
fennmaradásának engedélyezése, bejelentése, másolatok kiadása az építés-
ügyi irattárból, igazolás kiadása lakcímváltozásról, 3,5 tonna megengedett leg-
nagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármû, vontató, pótkocsi és autó-
busz tárolása települési cím szerinti ingatlanon és annak alkalmasságának
igazolása.)
A felsorolt ügykörökben az ügyintézés a sárbogárdi polgármesteri hivatal mû-
szaki osztályán történik, az ügyintézõk: Békési József, Németh Zoltán és
Dobrádi Gábor (Sárbogárd, Hõsök tere 2. I. em. 5. számú iroda, telefon: 06
25 510 965, elektronikus levélcím: jegyzo@sarbogard.hu, muszak@sarbo-
gard.hu.
Az ügyfélfogadás ügyintézõnél: hétfõn 8.00–11.30-ig, szerdán 8.00–
11.30-ig és 12.30–15.30-ig, továbbá telefonos idõpont-egyeztetés alap-
ján.
Az ügyfélszolgálaton hétfõtõl csütörtökig 8.00–11.30-ig és 12.30–15.30-
ig, pénteken 8.00–12. 30-ig.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2020. február 14-ei ülésén elfogadta:
– a 3/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának 2020. évi költségvetésérõl;
– a 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának 2019. évi költségvetésérõl szóló 7/2019.(II. 11.) önkormány-
zati rendelet módosításáról;
– az 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat tulajdoná-
ról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és
értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgár-
mesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

FRONTOK JÖNNEK SZÉLLEL,
CSAPADÉKKAL

Csütörtökön nem várható említésre méltó csapadék, hosszabb-rövidebb
idõre mindenütt kisüt majd a nap. Nyugaton erõs lehet a délies szél. Hajnal-
ban kelet kivételével többfelé fagyhat, pára- és ködfoltok képzõdhetnek
(északon és az Alföldön). A csúcshõmérséklet 7 és 13 fok között alakul.
Pénteken egy újabb mediterrán ciklon okozhat sokfelé esõt, záporokat, a
Bükkben és a Mátrában akár havas esõ, hó is elõfordulhat. A délies szelet
élénk lökések kísérhetik. Napközben 4-12 fok valószínû.
Szombaton felhõs marad az ég, további csapadék nagyobb valószínûséggel
az ország keleti felén fordulhat elõ. A szél északira-északnyugatira fordul, a
Dunántúlon megerõsödik, helyenként viharossá fokozódik. A maximumok
7 és 12 fok között alakulhatnak.
Forrás: idokep.hu
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Ünnepség a nemzetközi polgári védelmi napon
Állománygyûlésen emlékezett meg a polgári védelem munkájáról a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság március másodi-
kán Székesfehérváron. Az ünnepségen a polgári védelmi területen hosszú idõn át nyújtott kiemelkedõ tevékenységükért többen a Fej-
ér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának elismerését vehették át.

A nemzetközi polgári védelmi nap alkalmából Rabóczki Zsolt
tûzoltó százados mondott ünnepi köszöntõt, amelyben felidézte
az elmúlt hónapokban Ausztráliát sújtó tûzvészt, majd a heves
esõzést követõ áradást. Beszédében a nemzetközi összefogásra, a
hivatásos szervek együttmûködésének és az önkéntesek szerep-
vállalásának fontosságára hívta fel a figyelmet, amely mind-mind
elengedhetetlen egy-egy hasonló természeti katasztrófa kezelé-
séhez, a helyreállításhoz, mely feladatokban a polgári védelemi
szervezetrendszernek is kulcsszerepe van. A múltba visszatekint-
ve a százados kiemelte: a Nemzetközi Polgári Védelmi Világszer-
vezet 1972. március 1-jén alakult meg. Erre emlékezve 1992-ben
határoztak a polgári védelem világnapjának megrendezésérõl.
Mint fogalmazott: hazánkat az elmúlt hónapokban szerencsére
elkerülték a jelentõsebb természeti csapások, ipari katasztrófák,
ami részben az ország földrajzi elhelyezkedésének, részben a tu-
datos megelõzési tevékenységnek tulajdonítható. Ez az idõszak
lehetõséget biztosított a szakterületek, többek között a polgári
védelem részére is a felkészülésre, a rendelkezésre álló adatok
pontosítására, a mozgósítható erõk, eszközök felmérésére és a
tervdokumentációk naprakészen tartására. Társadalmi együtt-
mûködés nélkül azonban nehéz hosszú távú eredményeket elérni,
a megelõzés terén kiemelten fontos az állampolgárok tudatos fe-
lelõsségvállalása.
A nemzetközi polgári védelmi nap alkalmából dr. Góra Zoltán
tûzoltó vezérõrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztró-
favédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója a katasztrófavédelem
munkájának segítése, támogatása érdekében kifejtett kiemelke-
dõ tevékenysége elismeréseként ajándéktárgyat adományozott
Rimán Bélának, a Fejér Önkéntes Mentõcsoport egészségügyi
komponensvezetõjének, aki az elismerést az országos ünnepsé-
gen vette át március 2-án Budapesten.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ünnepi állo-
mánygyûlésén a nemzetközi polgári védelmi nap alkalmából
Magosi Lajos tûzoltó ezredes, igazgató a polgári védelem terüle-

tén hosszú idõn át nyújtott kiemelkedõ tevékenységéért elisme-
résben részesítette Becze Gábor nagyvenyimi pedagógust, Berki
Józsefné kislángi igazgatási elõadót, Buda Gabriellát, Marton-
vásár közbiztonsági referensét, Dosztály Csabát, Zámoly jegyzõ-
jét, Farkas-Bozsik Annamáriát, Csákvár közbiztonsági referen-
sét, Jakab Imrét, Felcsút közbiztonsági referensét, Kovács Ritát,
Kajászó közbiztonsági referensét, Lingliné Hadlaczki Lillát,
Sukoró közbiztonsági referensét, Pogány Sándornét, Sáregres
közbiztonsági referensét, Rontóné Pálfi Andreát, Magyaralmás
közbiztonsági referensét, Salpauerné Varga Éva dunaújvárosi

polgárõrt, Szabóné Morva Évát, Cece közbiztonsági referensét,
Szalmási Korinát, Iszkaszentgyörgy közbiztonsági referensét,
Varga Eleonórát, Magyaralmás leköszönt polgármesterét és
Vida Krisztina székesfehérvári igazgatási szakügyintézõt.
Fotó: katasztrófavédelem

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Vízbõl mentési
gyakorlaton
a tûzoltók

A vízbõl mentés technikáját és az eszközös
életmentés alapjait sajátították el Fejér
megye hivatásos tûzoltói februárban. A
Belügyminisztérium által minõsített to-
vábbképzésen ötvenöt hivatásos tûzoltó
vett részt.
A tréning elméleti oktatással indult a szé-
kesfehérvári, a dunaújvárosi és a sárbogár-

di hivatásos tûzoltó-parancsnokságon. A
Szegedi Vízimentõ és Tûzoltó Szakszolgá-
lat részérõl Seller András elnök és Rétfalvi
Róbert elsõ lépésben az úszás és az ön-
mentés technikáját mutatta be, rajzokon
és karmozdulatokkal illusztrálták a helyes
gyors-, mell- és hátúszást, majd az eszkö-
zös társmentés alapjait részletezték. A raj-
zokon és képeken ábrázolt mentõeszközö-
ket a Velencei-tónál, a Duna-parton, illet-
ve a sáregres-rétimajori halastónál tartott
gyakorlati képzéseken is bemutatták. A
tûzoltók kipróbálták a speciálisan jégrõl és

vízbõl mentéshez tervezett mentõcsóna-
kot, valamint a mentõtutajt. Mindkét esz-
köz a tûzoltók sûrített levegõs palackjáról
rövid idõ alatt felfújható, készenlétbe he-
lyezhetõ. A tutaj három, egyenként öt mé-
ter hosszú elembõl áll, ezek külön-külön és
összekapcsolva is bevethetõk, biztonságo-
san alkalmazhatók jégen, vízen, ingová-
nyos, homokos, sáros területen.
Fotó: Szegedi Vízimentõ és Tûzoltó Szak-
szolgálat

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Helytálltak az ifjú kosarasok
A Sárbogárdi Kosárlabda Club kis darazsai (U9-es korosztálya) február 29-én az Alba Fehérvár meghívására részt vettek a „Farsangi
Kupán”. Az esemény az MB1-es férfi bajnokság helyszínének is helyet adó csarnokban került megrendezésre. Az elsõ meccsünket a
házigazdák ellen vívtuk, ahol a harmadik negyed végéig vezettünk. A 4. negyed utolsó 5 percében a túlerõben lévõ fehérváriaknak sike-
rült megfordítani a mérkõzést. De mi így is nagyon büszkék voltunk az elért szoros eredményre. A bronzmeccset a várpalotai csapat el-
len játszottuk, amit meggyõzõ fölénnyel, magabiztos játékkal
nyertünk meg. Ugyanezzel a korosztállyal, ugyanezen a helyszínen
a „Karácsony Kupán” is részt vettünk a tavalyi év végén, ahol a
mostanihoz hasonló bronzérmet szereztünk.
Az U11-es korosztályunk február elején Dunaújvárosban a „Süni
Kupán” vett részt, ahol a nagyobb létszámú csapatok ellen tisztes-
séges helytállással értük el a 6. helyezést.
Eredményes szerepléseink miatt meghívást kaptunk az Alba Fe-
hérvár Kosárlabda Club által megrendezett tavaszi „Nyuszi Kupá-
ra”, ahová már Téged is várunk, ha kedvet érzel magadban, hogy
megtanuld ezt a csodálatos labdajátékot!
Jelentkezni lehet hétfõn, szerdán, pénteken 17–19 óráig a Mészöly
Géza Általános Iskola tornacsarnokában az edzések ideje alatt.

Sárbogárdi Kosárlabda Club

VÁLOGATÁS A SÁRBOGÁRDI POLGÁRÕRSÉG FEBRUÁR 22-EI
ÉVÉRTÉKELÕ GYÛLÉSÉN KÉSZÜLT FELVÉTELEKBÕL.

A GYÛLÉSRÕL MÚLT HÉTEN KÖZÖLTÜNK TUDÓSÍTÁST.
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Hátrányból fordítva sikerült
gyõzelemmel kezdeni a tavaszt

Velencei SE–VAX KE Sárbogárd 18-19 (12-8)
Fejér–Komárom–Esztergom Megyei Férfi Felnõtt Kézilab-
da-bajnokság 10. forduló. Vezette: Nerhaft B. – Szûcs A.
Velence: Sütõ, Pécsi (kapusok) – Láposi 3, Repcsik 2, Egervári,
Gyebnár, Saibán 1, Varga, Almási 1, Gyõrffy 2, Róth, Pintér 1,
Németh, Szabó 8. Edzõ: Gyõrffy Gergely
Sárbogárd: Németh I. (kapus) – Goldberger, Aranyos 1, Rehák 7,
Szabó J. Zs., Kaló 4, Németh II. 3, Bodoki 3, Kovács, Holló,
Zádori, Pluhár 1, Várady-Szabó, Suplicz. Edzõ: Suplicz István
Kiállítások: 8, illetve 4 perc. Hétméteresek: 6/5, illetve 4/0.
Az elmúlt hétvégén végre kezdetét vette a Fejér–Komárom–Esz-
tergom Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság tavaszi szezonja. Csa-
patunk számára rögtön egy nehéznek ígérkezõ találkozóval foly-
tatódott a pontvadászat a Velence csapata ellen. Volt miért visz-
szavágni a riválisunknak, hiszen õsszel az 1. fordulóban hazai
pályán könnyedén legyõztek minket.
Hiába mi szereztük az elsõ gólt a találkozón, utána elakadt a gé-
pezet. A velenceiek kihasználva hibáinkat 10 perc játék után 6-2-
re vezettek. Támadásban helyzeteket hibáztunk, hétmétereseket
hagytunk ki, ami megbosszulta magát. 8-3-as hazai vezetésnél, a
félidõ derekánál kénytelen volt idõt kérni Suplicz István. A szüne-
tig jelentõs változás nem következett be játékunkban, az elsõ 30
perc után Sütõ bravúrjainak is köszönhetõen megérdemelten ve-
zetett 4 góllal a Velence csapata.
A fordulás után egy jóval szívósabb VAX Sárbogárd jött ki a pá-
lyára. Védekezésben Suplicz beállásával sikerült rendezni a soro-
kat, és a 37. percre fel is jöttünk egyetlen találatra. A hazaiak
kezdtek egyre idegesebbé válni, Németh Tomi a kapuban pedig
elkezdte hozni a tõle már megszokott védéseket. A 46. percben
Kaló Péter találataival már nálunk volt az elõny. Annyira sikerült
elkapni a fonalat, hogy 10 perccel a vége elõtt megléptünk 3 talá-
lattal, így a mi kezünkbe került a hajrára a mérkõzés. A végére ki-
csit elfáradtunk, fel is jött az ellenfél 1 gólra. Az utolsó másodper-
cekben még lett volna lehetõségük gólt szerezni, azonban a jó
visszarendezõdésünk elvette elõlük az egyenlítés lehetõségét.
Borzasztóan fontos két pontot szereztünk a tavaszi szezon elsõ ta-
lálkozóján, ami a legfontosabb volt. Játékunkban még nagyon sok
hiba volt, látszik, hogy nagyon kevés edzésen vagyunk túl. Azon-
ban a csapat szíve a helyén volt, komolyabb hátrányból is képesek
voltunk felállni és fordítani. Megyünk tovább és gyûjtjük szorgal-
masan a pontokat! Az elõttünk álló hétvégén a Komárom csapata
érkezik hozzánk. Futós csapatról van szó, de hazai pályán nem
szeretnénk egyetlen pontot sem elhullajtani!
Március 8. (vasárnap) 17.30 óra, Simontornya Városi Sportcsar-
nok, VAX KE Sárbogárd–Komárom VSE II.

A 10. forduló további eredményei:

Cunder Kézisuli–Esztergom-Baj 48-23, Rácalmás–Komárom
45-25, Mór–Martonvásár 31-30, Bicske–Kisbér 20-38

A bajnokság állása:

1. Kisbér KC 10 7 1 2 341 271 70 15
2. Móri KSC 10 7 1 2 315 280 35 15
3. VAX KE Sárbogárd 10 7 1 2 283 254 29 15
4. Cunder TU Kézisuli VK 10 6 1 3 306 264 42 13
5. Martonvásári KSE 10 6 1 3 331 293 38 13
6. Rácalmás SE 10 6 1 3 313 279 34 13
7. Velencei SE 10 4 0 6 273 269 4 8
8. Bicskei TC 10 3 0 7 218 283 -65 6
9. Komárom VSE II. 11 1 1 9 281 329 -48 3
10. Esztergom–Baj 11 0 1 10 266 405 -139 1

AZ UTÁNPÓTLÁSCSAPATAINK IS
MEGKEZDTÉK A TAVASZT

U11-ES FIÚK FELEMÁS TELJESÍTMÉNYE

Az U11-es csapatunk az elmúlt hétvégén Komlón szerepelt a
Gyermekbajnokság keretei között. Az elsõ mérkõzésen Pécs el-
len a rengeteg elpuskázott helyzet és a gyenge védekezés súlyos
vereséghez vezetett. A második találkozó már sokkal jobban sike-
rült. A srácok felszívták magukat és idõnként jól is játszottak. A
meccsen végig vezettünk, a végére picit elfáradtunk, de a gyõze-
lem nem forgott veszélyben.

Fontos tapasztalatokkal gazdagodtunk ismét!

PSN Zrt.–VAX KE Sárbogárd 22-8, VAX KE Sárbogárd–Gézen-
gúz UKC 16-14

AZ U12-ESEKNÉL IS EGY GYÕZELEM,
EGY VERESÉG

Az U12-es fiúk Simontornyán kezdték meg a szezont február
utolsó elõtti szombatján. Az elsõ mérkõzésen a házigazda csapat
ellen mérkõztünk. 4-4-es állásig úgy nézett ki, hogy egy kiélezett
mérkõzést tudunk játszani a jó erõkbõl álló Simontornya ellen.
Azonban nem így történt, az erõnk elszállt érthetetlen módon és
simán kikaptunk.

A második mérkõzésen a Balatonboglár ellen nem volt kérdés egy
pillanatig sem, hogy gyõztesen hagyjuk el a pályát. Az elsõ meccs
miatt nagy kár, a második viszont arra jó volt, hogy egy picit kelle-
mesebb szájízzel hagyjuk el a csarnokot.

Simontornyai KK–VAX KE Sárbogárd 21-7, VAX KE Sárbo-
gárd–BBSC Balatonboglár 40-6

Az elõttünk álló hétvégén, vasárnap az U12-esek Csurgóra láto-
gatnak, ahol a Dunaújváros és a Somogytarnóca ellen mutathat-
ják meg tudásukat.

FELHÍVÁS
A VAX KE Sárbogárd 7 és 12 éves kor közötti (2008. január 1-je
és 2012. május 31-e között született), sportolni vágyó fiúgyerme-
kek jelentkezését várja kézilabdázni.

Az edzések helye: Sárbogárd, Mészöly Géza Ált. Isk., tornaterem
(kedd és csütörtök délután)

Sárbogárd, Sárszentmiklósi Ált. Isk., tornaterem (hétfõ)

Céljaink:

– A gyermekek testmozgásra való tudatos nevelése.

– A sport megszerettetése.

– A kézilabda alapjainak megismertetése és tanítása.

– A gyermekek versenyeztetése eredménykényszer nélkül.

– Hosszabb távú cél a sárbogárdi kézilabda-utánpótlás felépítése.

További információk:

Rehák Sándor (06 30 851 8409) VAX KE Sárbogárd, elnök

Rehák Tamás (06 30 484 1289) utánpótlásért felelõs (edzõ)

Rehák Tamás
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HÁZIORVOS

A családorvosi szolgálat az egészségügyi rendszer egyik fontos
tartópillérje. A családorvos sokoldalú megelõzõ–gyógyító mun-
kát végez, hozzá bizalommal fordulhat egészségügyi kérdéseivel.
Feladatait hosszasan lehetne sorolni: receptírás, beutalás szak-
rendelésekre, szûrések szervezése, halottvizsgálat stb.
Napok, hetek, hónapok óta tartó panaszok esetén érdemes felke-
resni családorvosát. Itt kezdõdik meg panaszainak kivizsgálása,
melynek célja, hogy az Ön számára legmegfelelõbb gyógykezelést
kapja meg. Szükség esetén családorvosa tovább irányítja szakren-
delésekre, vagy akár a sürgõsségi osztályra.
Figyeljen oda, hogy gyógyszerfelírási szándékával családorvosát
idõben keresse fel, mielõtt vényköteles gyógyszerei elfogynak,
mert más ellátó (pl. orvosi ügyelet, vagy sürgõsségi osztály) ezek
felírására nem kötelezhetõ.
Fölösleges a családorvosi rendelõben várakoznia a következõ
esetekben:
– egyszerû, otthon is megoldható problémák esetén (lásd: öngyó-
gyítás),
– recept nélküli gyógyszerekkel kezelhetõ panaszok esetén (lásd:
gyógyszertár),
– a beutaló nélküli szakrendelésekhez tartozó problémákkal
(lásd: szakrendelés),
– hirtelen kialakuló, súlyos, életveszélyes panaszokkal (lásd: men-
tõszolgálat).

ORVOSI ÜGYELET

Bár az orvosi ügyelet a családorvosi szolgálat rendelési idején kí-
vül mûködik, mégsem tekinthetõ a folytatásának, mert teljesen
más a feladata, mint a családorvosi rendelésnek. Az orvosi ügyelet
feladata az egészségkárosodás veszélyével járó és nem halasztha-
tó állapotok ellátása. Halasztható problémákkal jelentkezzen
családorvosa rendelésén.
Az orvosi ügyeletet fel is lehet hívni telefonon. Ilyenkor az ügyelet
telefonon keresztül segítséget tud nyújtani, szükség esetén behív-
ja Önt az ügyeletre, vagy ha indokoltnak tartja, az ügyeletes orvos
megy ki a helyszínre.
Az orvosi ügyeletnek nem feladata a régóta fennálló panaszok ki-
vizsgálása, a rendszeresen szedett gyógyszerek felírása, vagy az
egészségkárosodás veszélyével nem járó, ismert betegségek ellá-
tása.
Ismert krónikus betegségek (pl. magas vérnyomás, asztma, vese-
kövesség, epekövesség) rosszabbodása, vagy „fellángolása” ese-
tén, amennyiben azokat gyógyszerekkel nem sikerül kezelni, biza-
lommal forduljunk az orvosi ügyelethez. Életveszélyben a mentõ-
szolgálatot hívjuk a 112-es segélyhívószámon!
Nem indokolt az orvosi ügyelethez fordulni a következõ esetek-
ben:
– egyszerû, otthon is megoldható problémák esetén (lásd: öngyó-
gyítás),
– recept nélküli gyógyszerekkel kezelhetõ panaszok esetén (lásd:
gyógyszertár),
– halasztható, a családorvoshoz tartozó problémákkal (lásd: csa-
ládorvos),
– halasztható, a szakrendelésekhez tartozó panaszokkal (lásd:
szakrendelés),
– hirtelen kialakuló, súlyos, életveszélyes panaszokkal (lásd: men-
tõszolgálat).

MENTÕSZOLGÁLAT

A mentõszolgálat ingyenesen hívható telefonszáma a 112, mely
akkor is hívható, ha nincs pénz a kártyáján, vagy nincs SIM-kártya

a készülékben. Mentõhívás esetén a következõ kérdések szerint
tegyük meg a bejelentést: Hol történt? Mi történt? Hány sérült
vagy beteg van? Milyen sérülés, panasz vagy tünet észlelhetõ? Mi
a bejelentõ neve és telefonszáma? Végül várja meg a mentésirá-
nyító kérdéseit, és csak ezután tegye le a telefont.
Nem indokolt a mentõszolgálatot hívni a következõ esetekben:
– egyszerû, otthon is megoldható problémák esetén (lásd: öngyó-
gyítás),
– recept nélküli gyógyszerekkel kezelhetõ panaszok esetén (lásd:
gyógyszertár),
– a családorvoshoz tartozó problémákkal (lásd: családorvos),
– a beutaló nélküli szakrendelésekhez tartozó panaszokkal (lásd:
szakrendelés),
– az orvosi ügyelethez tartozó problémákkal (lásd: orvosi ügye-
let).

GYÓGYSZERTÁR
A gyógyszertárban recept nélkül is számos betegség gyógyszer-
éhez juthat hozzá. Itt nem kell idõpontot kérnie, vagy hosszasan
várakoznia, mint más ellátóhelyeken. Emellett a gyógyszerészhez
bizalommal fordulhat egészségügyi tanácsokért is. A gyógysze-
rész jól képzett egészségügyi szakember, aki rengeteg gyógymó-
dot ismer, és segítséget tud adni a tudományosan igazolt, bizton-
ságos öngyógyításban.
Gyógyszerekért és egészségügyi tanácsokért nyitvatartási idõn
belül menjen a gyógyszertárba (otthoni készleteit mindig töltse
fel, még nappal, munkaidõben). A nyitvatartási idõn túl már
gyógyszertári ügyeletek mûködnek, amelyek rendeltetésszerû
célja a „sürgõsségi gyógyszerelés”. Tehát éjszaka csak indokolt
esetben keresse fel az ügyeleti gyógyszertárat. Indokolatlan
igénybevétel esetén ügyeleti díjat számítanak fel.
Néhány példa arra, hogy recept nélküli gyógyszerek segítségével
milyen problémák oldhatók meg: megfázás, nátha, egyszerû (ba-
nális) szúnyogcsípés, egyszerû köhögés, egyszerû hõemelkedés,
láz, egyszerû székrekedés, egyszerû hasmenés, egyszerû izomrán-
dulás, izomláz, egyszerû torokfájás, egyszerû fogfájás.

ÖNGYÓGYÍTÁS
Az egészségügyi önellátás (más néven öngyógyítás) a legjobb vá-
lasztás egyszerû betegségekben és balesetekben. Nem kell haszta-
lanul várótermekben várakozni vagy fölöslegesen orvoshoz for-
dulni. Ezek a problémák önerõbõl is megoldhatók.
„Az öngyógyításban mindent lehet, de nem minden használ.” Az
interneten számos bizonytalan hatású módszer lelhetõ fel ezen a
területen. Mi a bizonyított, tudományosan is alátámasztott mód-
szerekben bízunk, és ezekhez kívánunk segítséget nyújtani.
Ha a panaszai tartósan fennállnak, az öngyógyításra nem szûnnek
meg, vagy súlyosbodnak, kérjen segítséget a megfelelõ egészség-
ügyi ellátótól (pl. a családorvosától). Életveszélyben a mentõszol-
gálatot hívja a 112-es segélyhívószámon!

SÜRGÕSSÉGI BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY
A sürgõsségi osztály feladata a súlyos betegek és kritikus sérültek
ellátása. Erre az ellátóhelyre jellemzõ, hogy a sürgõsségi ellátás
nem érkezési, hanem súlyossági sorrendben történik.
Ezen az osztályon a súlyos betegségek (például agyvérzés, fulla-
dás, szívroham) ellátása elsõdleges. A nem súlyos betegséggel ér-
kezõknek nagy betegforgalom esetén várakozniuk kell az ellátás-
ra. Ilyen esetben elõfordulhat, hogy Önt átirányítják olyan ellá-
tóhelyre (gyógyszertárba, családorvoshoz, szakrendelésre, orvosi
ügyeletre), ahol gyorsabban ellátáshoz jut.
A sürgõsségi osztályra érkeznek az Országos Mentõszolgálat által
kórházba szállított betegek és sérültek is. Mentõautó, vagy men-

Az alábbi tájékoztató a Szegedi Tudomány Egyetem ajánlása.
A betegek az alábbi lehetõségekkel tudnak élni,

amennyiben egészségügyi problémájuk van:



Bogárd és Vidéke 2020. március 5. KÖZÉRDEKÛ 13

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

tõhelikopter szállítja a súlyos, kritikus állapotú betegeket erre az
osztályra, ahol elhárítják az életveszélyt, és (amennyiben indo-
kolt) megszervezik a kórházi felvételt a beteg számára legkedve-
zõbb osztályon a további kivizsgálás és gyógykezelés céljából.
Nem indokolt a sürgõsségi osztályhoz fordulni a következõ ese-
tekben:
– egyszerû, otthon is megoldható problémák esetén (lásd: öngyó-
gyítás),
– recept nélküli gyógyszerekkel kezelhetõ panaszok esetén (lásd:
gyógyszertár),
– a családorvoshoz tartozó problémákkal (lásd: családorvos),
– a beutaló nélküli szakrendelésekhez tartozó panaszokkal (lásd:
szakrendelés),
– az orvosi ügyelethez tartozó problémákkal (lásd: orvosi
ügyelet).

HÁZIORVOS TELEFONSZÁMOK:

1. számú háziorvosi körzet – Dr. Somogyvári Katalin háziorvos
Sárbogárd, Tompa M. u. 2., tel.: 06 (25) 460 013
2. számú háziorvosi körzet – Dr. Csanádi József háziorvos
Sárbogárd, Ady E. út 79. (rendelõintézet), tel.: 06 (25) 462 641
3. számú háziorvosi körzet – Dr. Ollmann Anasztázia háziorvos
Sárbogárd, István u. 96., tel.: 06 (25) 466 597
4. számú háziorvosi körzet – Dr. Nemes Mária háziorvos (helyet-
tesítõ háziorvos)
Sárbogárd, Köztársaság út 151., tel.: 06 (25) 467 339
5. számú háziorvosi körzet – Dr. Oroszlány László háziorvos
Sárbogárd, Ady E. út 79. (rendelõintézet), tel.: 06 (25) 460 165
6. számú háziorvosi körzet – Dr. Práger Péter Andor háziorvos
Pusztaegres, Köztársaság tér 10.,tel.: 06 (25) 470 007
Dr. Nemes Mária háziorvos (területi ellátási kötelezettség nél-
kül)
Sárbogárd, Ady E. út 79. (rendelõintézet), tel.: 06 (25) 461 742
Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
Sárbogárd, Tompa M. u. 2., tel.: 06 (25) 463 489; Töbörzsök, Szent
István út 96., tel.: 06 (25) 465 080
Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151., tel.: 06 (25) 468 214; Sárbogárd,
Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220
Mikor forduljunk hozzá?
Napok, hetek, hónapok óta tartó panaszok esetén, receptírásért,
beutalóért szakrendelésekre, táppénzbe vételért.

ORVOSI ÜGYELET TELEFONSZÁMA: 06 (70) 370 3104

Mikor forduljunk hozzá?
Ismert krónikus betegségek rosszabbodása, vagy fellángolása
esetén.

MENTÕSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMA: 112

Mikor forduljunk hozzá?
Közvetett életveszély áll fenn, a beteg nagy mennyiségû vért ve-
szít, nem kap levegõt, eszméletvesztés után nem tér magához, bal-
eset, súlyosabb sérülés érte, nem lehet vele kommunikálni, ön-,
illetve közveszélyes.

GYÓGYSZERTÁRAK:

PatikaPlus Gyógyszertár (Tesco), Sárbogárd, Ady E. út 19., tele-
fon: 06 (25) 508 815;
Benu Gyógyszertár (Korona Gyógyszertár), Sárbogárd, Ady E. út
127., telefon: 06 (25) 460 520;
Kulcs Patikák (Rézkígyó Gyógyszertár), Sárbogárd, Ady E. út 147.,
telefon: 06 (25) 508 230;
Miklósi gyógyszertár, Sárbogárd, Köztársaság út 179., telefon: 06
(25) 460 194.
Mikor forduljunk hozzá?
Gyógyszerekért, egészségügyi tanácsokért.

SÜRGÕSSÉGI BETEGELLÁTÓ OSZTÁLY:
06 (22) 535 500/13-91, 13-75, AMBULANCIA:

betegfelvétel: 06 (22) 535 500/13-75-ös mellék, triage: 13-62-es,
11-35-ös mellék, vizsgálók: 25-87-es, 13-85-ös, 11-89-es, 12-32-es
mellék, fektetõ részleg: 13-83 mellék, intenzív részleg: 13-91-es
mellék, adminisztráció: 16-45-ös mellék (forrás: fmkorhaz.hu)
Mikor forduljunk hozzá?
Súlyos betegségek, például agyvérzés, fulladás, szívroham.

KIEGÉSZÍTÉS

MI SZÁMÍT LÁZNAK?

Hónaljban mért értékek alapján:
36-37 °C normális testhõmérséklet, 37-38 °C hõemelkedés, 38-39
°C mérsékelt láz, 39-40,5 °C magas láz, 40,5 °C felett igen magas
láz
Láz esetén nem kell feltétlenül azonnal orvoshoz rohanni. Láz-
csillapítás tartós, magas láz és rossz közérzet esetén szükséges.
Nem az a cél, hogy 37 fokosra hûtsük a beteget, hanem hogy
jobban érezze magát.

ÉLETMENTÕ MOBILALKALMAZÁS

Az Országos Mentõszolgálat ingyenesen letölthetõ, „Életmentõ”
elnevezésû mobilalkalmazásával könnyen elérhetõ a mentõszol-
gálat olyan helyzetekben, amikor a leginkább szükségünk van rá.
Továbbítja a pontos tartózkodási helyünket és a mentéshez szük-
séges egyéb gyakorlati információkat. Magyarországon, Ausztri-
ában, Csehországban és a szlovák hegyvidéken mûködik. Hasz-
nálható:
SEGÉLYKÉRÉSRE – A segélyhívó piros Mentõk gomb megnyo-
másával a mentõszolgálat segélyhívó vonalára kapcsolódhatunk.
Ezzel egyidõben az alkalmazás elküldi a segélyhívó pontos tartóz-
kodási helyét és fõbb egészségügyi adatait.
HELYZETMEGHATÁROZÁSRA – A „lokátor” funkció meg-
mutatja a pontos GPS-koordinátáinkat, valamint a legközelebbi
automata defibrillátort, sürgõsségi ambulanciát, fogorvost vagy
gyógyszertárat. Az alkalmazás jól átlátható formában jeleníti meg
a környéken elérhetõ fontosabb szolgáltatásokat, és kérésre a
felhasználót gyorsan oda is navigálja.
ELSÕSEGÉLYRE – A mentõszolgálat kiérkezése elõtt nyújtott
elsõsegély nagyban megnöveli a túlélés esélyét. Az Életmentõ
mobilalkalmazás interaktív útmutatójával segítséget és támoga-
tást nyújt. Az útmutató egyszerû, intuitív módon vezeti végig a
felhasználót a legfontosabb lépéseken.
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SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK
KLUBJA

A klubfoglalkozások célja:
– segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ legjobb életminõség ki-
alakításában;
– információ nyújtása a betegségrõl, kezelésrõl, szövõdmé-
nyekrõl;
– pszichés támogatás nyújtása a betegségtudattal való megküz-
désben;
– egészségügyi szakemberrel történõ kommunikáció haté-
konyságának a javítása;
– tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.

A klubfoglalkozás témája:
* Mit tehetünk, hogy a veseszövõdményeket

megelõzzük? *Diéta

Elõadó: dr. Rácz Lajos, dr. Mányoki Lídia

Idõpont: 2020. március 25. 17.00–18.30 óra
Helyszíne: Sárbogárd, mûvelõdési ház (Hõsök tere 3.)

Telefon: 06 (25) 460 161

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.
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REDÕNYÖS 06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig.

06 20 437 4869

RAKTÁROST KERESÜNK
CECE ÉS KÖZVETLEN KÖRNYÉKÉRÕL.

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

vagy hívjanak: 06 70 363 6325

LAKOSSÁGI ÁRUSZÁLLÍTÁST VÁLLALOK
PLATÓS KISTEHERAUTÓVAL:

költöztetés, tûzifa-, építõanyag-, áruszállítás stb.,
valamint LÓSZÁLLÍTÁST LÓSZÁLLÍTÓ UTÁNFUTÓVAL.

06 30 3398 958

KERTÉSZETI KISEGÍTÕT KERESÜNK
részmunkaidõben.

GAZDABOLT KERTCENTRUM,
Sárbogárd, Ady E. út 224.

06 30 636 2053

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett férjem, édesapánk,

BOGNÁR JÓZSEF
BOGIC

életének 47. évében
váratlanul elhunyt.

Temetése 2020. március 7-én,
szombaton, 14 órakor lesz

a Varga-temetõben.

Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett férjem, édesapánk,

nagyapánk,

SÜKÖSD GEDEON
életének 73. évében elhunyt.

Búcsúztatása – végakarata szerint –
szûk családi körben történik.

Gyászoló család

HIRDETMÉNY
A 07404050 kódszámú vadászterület tu-
lajdonosi közössége tájékoztatja a terü-
letén lévõ földtulajdonosokat, hogy
bérleti díjat fizet.

A területén lévõ tulajdonosok jogosult-
ságuk bemutatása után a részükre meg-
állapított összeget egyeztetés után (te-
lefonszám: +36 /30/ 2890 217) átvehe-
tik.

Kovásznai Szász Béla,
a földtulajdonosi közösség képviselõje

A BOGÁRD-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZAT

nyitva tartása: recepció, táp- és
gyógyszerforgalmazás

H–P 14–19 óráig,
RENDELÉSI IDÕ
H–P 16–19 óráig,

szombaton elõzetes
bejelentkezés alapján.

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

SOS-vonal:
+36 (30) 287 4652
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CIRKUSZI JEGYEKET SORSOLUNK KI
a Circo Massimo sárbogárdi elõadására azok között

az Olvasóink között, akik 2020. március 17-én (kedden)
16.00 óráig a lapunkban megjelenõ cirkuszi hirdetést

kivágva eljuttatják szerkesztõségünkbe egy borítékban,
feltüntetve nevüket, telefonszámukat és azt,

hogy hány fõvel szeretnének cirkuszba menni.


