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Információk, aktualitások a vírushelyzetrõl
Tisztelt Sárbogárdiak!

Továbbra is fontos, hogy mindenki õrizze
meg a nyugalmát és a méltóságát.

Jelenleg nincs elrendelt veszélyhelyzet, de
úgy gondolom, mindenki számára nyilván-

való, hogy a koronavírus-fertõzés második
hulláma elérte hazánkat és lakóhelyünket,
Sárbogárdot is. Kérek mindenkit, hogy
tartsa be az érvényes magatartási szabályo-
kat, különösen a maszk viselésére, a távol-
ságtartásra vonatkozóakat.
Városunkban ismereteink szerint jelenleg
négy személy van hatósági házi karantén-
ban, közülük egy személy COVID-19
tesztje pozitív. További két sárbogárdi sze-
mély szintén fertõzött, õk jelenleg kórházi
kezelés alatt állnak.
Többen még az elvégzett tesztelés ered-
ményére várnak.
A továbbiakban – a rendelkezésünkre álló
adatok alapján – folyamatosan tájékozta-
tom a lakosságot a helyzetrõl.
Kérem, hogy a tavaszihoz hasonlóan min-
denki jogkövetõ állampolgárként tartsa be
a szabályokat és mûködjünk együtt a hely-
zet kezelése során! Köszönöm!

Tisztelettel: dr. Sükösd Tamás polgármester

Megyei kitüntetett bogárdiak
Szeptember 17-én, az Etyeken tartott Me-
gyenap keretében három aktív sárbogárdi
állampolgár is elismerésben részesült.
Horváth Tibor részére Terstyánszky
Ödön-díjat ítéltek oda Fejér megye és Sár-
bogárd hírnevét öregbítõ sporttevékeny-
sége, a mozgást és az egészséges életmódot
népszerûsítõ érdemeiért.

Pajor László tevékenységét Dr. Pauliko-
vics Elemér-díjjal jutalmazták a mentés és
betegszállítás területén mentõszakápoló-
ként, valamint a közösségi sportban vég-
zett példaértékû munkájáért.

Weisz Gábor Széchenyi Viktor-díjat vehe-
tett át a Gázmodul–Weisz Kft., mint pél-
damutató családi vállalkozás ügyvezetõje-
ként végzett sikeres munkájáért, mellyel
hozzájárult Fejér megye gazdasági ered-
ményeinek és foglalkoztatási helyzetének
javításához.
Gratulálunk a kitüntetetteknek!

HKV

Igazolt COVID-19 fertõzöttek száma
megyénként 2020. szeptember 23-án

LÉGY KREATÍV ÉS KÉSZÍTSD EL A MASZKODAT!
A fenti címet viselõ pályázati kiírás befogadó intézményei: Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium, Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola Szakiskola Készségfej-
lesztõ Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Mészöly Géza Általános Iskola, Sárszentmiklósi Általános Iskola.
Kedves Szülõk és Tanulók! Október 15-étõl szavazhattok az elkészült munkákra, melyeket egy virtuális kiállítás keretében tekinthettek meg a mûvelõdési
ház facebook-oldalán: facebook.com/muvhaz.sarbogard/ Horváth István, a mûvelõdési ház igazgatója követi a beérkezõ szavazatokat. A szavazásnál ve-
gyétek figyelembe a kiírásban szereplõ elvárásokat, melyek a facebook-oldalamon és az iskolákban megtalálhatók. Arra is gondoljatok, hogy melyik maszkot
viselnétek a legszívesebben!
Kérem a vállalkozókat, magánszemélyeket, hogy tárgyi felajánlásaikkal támogassák a tanulók produktumait (az adományok átadásához szükséges teljes
cég-, vagy személynév stb.), mert munkájukkal példát mutatnak, hozzájárulnak a COVID-19 elleni védekezéshez! A felajánlásokat a következõ számon szíves-
kedjenek jelezni: 06 (70) 775 0026 Köszönjük!

Dr. Prágerné Topp Erika önkormányzati képviselõ
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„Boldog ember vagyok”
A nemrég díszpolgári címmel kitüntetett DR. NEMES MÁRIA háziorvos 80 évesen is töretlenül fogadja több mint
ezerkétszáz páciensét. Az ügyeletet leszámítva ugyanúgy dolgozik, mint 30 évesen. Teheti, hiszen jó egészségnek
örvend, nem szed semmiféle gyógyszert, és nem utolsósorban szívesen végzi a munkáját.
Pályáját Balassagyarmaton kezdte a kórház bõrgyógyászatán szakorvosként. Onnan a belgyógyászatra vezette az ér-
deklõdése, ahol öt évig dolgozott. Egy évet még a fertõzõosztályon kellett volna töltenie, hogy meglegyen e területen is
a szakvizsgája, de az élet közbeszólt: várandós lett, elõször Imrével, majd Gyurival.

– Gyuri születése után úgy döntöttünk, ha-
zaköltözünk, Mezõszilasra.
– Mária mezõszilasi lány?
– Cecei vagyok.
– Balassagyarmatra hogyan vezetett az
útja?
– A mi idõnkben oda mentünk, ahova he-
lyeztek. Szerettem Balassagyarmaton,
mert kedves emberek laknak ott. Azért
jöttünk haza Mezõszilasra, mert ott sok a
rokonság, be tudtak segíteni a gyerekvi-
gyázásban, én pedig munkába álltam mint
körzeti orvos. Amikor a férjem – Márton
Imre jogász –Sárbogárdon kapott munka-
helyet és lakást, ide költöztünk. Azóta
dolgozom itt háziorvosként.
– Ügyelt is régen.
– Igen, de ahogy több férfi körzeti orvos is
lett, és elértem azt az életkort, amikortól
nem kötelezõ ügyelni, már nem vállaltam
ezt a feladatot. Az ember idegrendszerét
megviselik azok a súlyos esetek, amikkel az
ügyeletben találkozik, fõleg, ha kisgyerme-
kekrõl van szó.
– Hogyan érintették a halálesetek orvos-
ként vagy az, hogy rossz hírt kell közölnie?
– Az ember fölvértezi magát és már nem az
elhunyttal foglalkozik, hanem az ottma-
radottakat próbálja vigasztalni. Fõleg az
olyan hozzátartozókat sajnálom, akiknek
váratlanul távozik el a szerettük, akit
egészségesnek tudtak. Az az egy a meg-
nyugtató, hogy bizonyos idõ múlva feldol-
gozzák az esetet, és hogy egyszer mi is meg-
halunk, mert ez az élet rendje.
– Mária néninek saját szomorú megta-
pasztalása volt megélni kisebbik fia, majd
férje elvesztését.
– Gyuri 33 éves volt, amikor motorbalese-
tet szenvedett. Õ volt az élet a családban.
Mindenhez értett, segített a házimunká-
ban, jószívû volt, és sok barát vette körül.
Rá majd tíz évre halt meg a férjem rákban.
Õt különösen megviselte a fiunk halála,
onnantól kezdve állandóan templomba
járt.
– Vigaszt talán az jelentett, hogy itt ma-
radt Imi, és neki született egy gyermeke.
– Az unokám, Angelika Miklósra jár isko-
lába. Izgõ-mozgó, okos, aranyos, vidám
kislány.
– Miért döntött úgy, hogy orvos lesz?
– Negyedikes korom óta orvos akartam
lenni. Édesapánk meghalt, amikor picik
voltunk. Édesanyám egyedül nevelt hár-
munkat: két nõvéremet és engem. Hívõ
szellemben cseperedtünk fel, mindig ott
voltunk a templomban. A református

templom mögött volt a lakásunk és a kocs-
mánk. Mivel kuláknak számítottunk, min-
denünket elszedték a háború után és be-
csukatták a kocsmát. Mivel anyámék he-
ten voltak testvérek, az igari rokonok segí-
tettek bennünket. Mindent hoztak nekünk
a burgonyától a lisztig, húsig, és ruháztak

bennünket. Mi pedig a testvéreimmel (10
éves koromtól kezdve) mentünk Igarra
aratni, kapálni, szõlõt kötözni. Nem vol-
tunk gazdagok, de semmiben nem szen-
vedtünk hiányt. A minisztériumban dolgo-
zott anyám testvérének a fia, aki üzent,
amikor listára kerültünk. Egy pelyvásban
rejtettek el minket Igaron, így megúsztuk a
kitelepítést. Amikor már gimnazista vol-
tam, az iskola is vigyázott ránk, és bújtat-
tak, amikor kellett.
– Kulákként hogyan jutott be az orvosira?
– A minisztériumi rokonunk egyengette az
utamat.
– Budapesten végezte az egyetemet?
– Igen, és a székesfehérvári kórházban vol-
tam gyakorlaton.
Hihetetlen segítõkészséget tapasztaltam
meg az emberek részérõl egész életemben.
Az emberekben nagyon sok szeretet van.
Belõlem sok hasznuk nem volt, mégis segí-
tettek. Ha visszatekintek az életemre, a há-
zasságomra, tisztességben nevelkedett
gyermekeimre, akkor csak azt tudom mon-
dani, hogy boldog ember vagyok.
– Meddig szeretne dolgozni még házior-
vosként?
– Ameddig az egészségem engedi. Ha úgy
alakul, akár 100 éves koromig!

Hargitai–Kiss Virág
A festmény Mária nénit ábrázolja,

egy híres mûvész munkája
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Dezsõ, a nyughatatlan
Nagy Dezsõt mindenki ismeri, nemcsak Sárbogárdon, hanem az egész
környéken. Mégis föltárulhat most Önök elõtt egy eddig ismeretlen, érdekes
oldala ennek az örökmozgó, jó értelemben megszállott, 78 éves kertésznek,
aki munkásságával kiérdemelte a város elismerését.
Dezsõ Sárszentmiklóson látta meg a napvilágot a fõutcán álló szülõi házban,
bába segítségével, öt közül a második gyermekként.

– Volt egy nõvérem, két öcsém, és egy hú-
gom – sajnos egyedül már csak õ él rajtam
kívül. Az egyik öcsém pincér–szakács–cuk-
rász szakmát tanult, a másik autószerelõ
volt, a húgom élelmiszeripari technikumot
végezett Budapesten, a nõvérem pedig a
KTSZ-nél dolgozott a pénzügyön, akár-
csak fõkönyvelõ édesapám.
– A szüleitek irányítottak benneteket a
különbözõ pályákra?
– Abban az idõben nem lehetett annyira
válogatni. Majdnem minden iskolához
kollégiumi helyre is szükség volt, mert ke-
vés volt az utazási lehetõség. Szerettem a
kertészetet már gyermekkoromban is, de
az élet elõször másfelé vitt. A keresztapám
Selmeczi-Kovács István pék volt Sárszent-
miklóson. 12 éves koromban nekem kellett
befûteni a kemencét üzékszárral, hogy mi-
re õ jött hajnali 4 órakor a szeneskosarakat
berakni, a szár leégjen a tûzön. Én hord-
tam ki triciklivel a megsült kenyereket is a
boltokba.
– Kaptál ezért némi zsebpénzt is?
– Igen, meg a családnak így volt kenyere.
Akkoriban ugyanis a kenyérért sorba kel-
lett állni, ahogy a húsért is. Az is az én fel-
adatom volt, mivel én voltam a legidõsebb
fiú, hogy Becker hentesnél, vagy Kovács
hentesnél megvegyem a húst a családnak.
Nekem nem volt probléma, hogy hajnal-
ban kellett kelnem. Amikor elértem a 14.
életévemet, sikerült a kertészeti techni-
kumba beiratkozni Székesfehérváron, de
helyszûke miatt (és mert apámnak nem
voltak olyan kapcsolatai) nem jutottam be
a kollégiumba, így ebbõl nem lett semmi.
– Miért nem péknek tanultál?
– Tetszett az a szakma is, de a kertészet
még jobban. Apámnak almafái voltak,
mindig ott sertepertéltem körülötte, fi-
gyeltem, hogyan csinálja az oltást, szem-
zést.
– Mennyire voltál rakoncátlan gyermek?
– Ha most nekiállnának vékát fonni a
vesszõkbõl, amik el lettek törve rajtam, ak-
kor lenne pár véka. De nem volt gond,
hogy kaptunk. Öten ötfelé szaladtunk, ka-
pu, kerítés híján, nem volt olyan egyszerû a
szüleimnek ennyi gyerekkel. Mentünk a
kastélykertbe (a mai óvodához), a geszte-
nyefa tetejére másztunk. Anyám nem mert
szólni, nehogy azért essünk le. Nagy csíny-
tevéseket azért nem csináltunk.
– Jártál óvodába is?
– Igen, Mariska nénihez. A nyolc osztályt is
Miklóson végeztem. Miután nem jött
össze a kertészeti technikum, Várpalotára

kerültem, méghozzá úgy, hogy egy toborzó
járta az utcát, vájártanulókat keresett, an-
nál jelentkeztem. A bányáról akkor sem-
mit nem tudtam. Elvégeztem a három ipa-
rit, de már a második évben dolgoztunk.
Aki nem volt bányában, az elképzelni sem
tudja, milyen! 360 méter mélyen végeztem
a frontfejtést: haladtam elõre, fejtettem ki
a szenet csákánnyal, magam mögött meg
ácsoltam, nehogy rám szakadjon a járat.
Ács, kõmûves, lakatos, villanyszerelõ vol-
tam egyszerre. A levegõ légvágatokon és
ventillátorokon keresztül jutott le a bányá-
ba, de olyan meleg volt odalent, hogy két-
szer ki kellett önteni a csizmából az izzad-

ságot. Hat és fél
évig dolgoztam a
föld alatt. Közben
elvégeztem a sofõr-
iskolát mindenféle
autóra Fehérvá-
ron. 1962 novem-
berében bevonul-
tam katonának Er-
csibe. Több mint
két évig szolgál-
tam, mert az újon-

cokat is ki kellett képeznünk. A katonaság-
nál gépjármûraktáros voltam, mindenki
hozzám jött alkatrészért, aztán bejárató-
sofõr lettem, így sokszor haza tudtam jön-
ni. 1965 márciusában szereltem le. A
KTSZ-hez hívtak sofõrnek, ott dolgoztam
1970-ig. 1969-ben vettem azt a telket, ahol
most lakunk, és elkezdtem gyûjtögetni a
házépítéshez az anyagokat. Megvettem a
régi miklósi KTSZ egész telepérõl az
építõanyagnak való épületeket. 37 ezer
forintot fizettem! Bontott anyagból lett
majdnem az egész ház, barátokkal, isme-
rõsökkel kalákában. 1970-ben úgy gondol-
tam, itt az ideje, hogy megnõsüljek.
– A feleséged helyi lány volt?
– Sárbogárdi, pusztaegresi születésû. A
KTSZ-nél ismertem meg. Egy hónapba és
tíz napba bele kellett férnie az udvarlási
idõnek, lakodalomnak, nászútnak.

– Nem vagy romantikus alkat.
– Céltudatos vagyok. De jól döntöttem,
idén október 10-én lesz az 50. házassági év-
fordulónk.
– Mikor fogtál neki kertészkedni?
– 1970-ben otthagytam a KTSZ-t és el-
mentem Sáregresre sofõrnek, személyau-
tóra, a téeszhez. Nem voltam ott egy évnél
tovább, mert nekiálltam zöldséget termel-
ni. Amikor összevonták a cecei, sáregresi,
vajtai téeszt, hívtak zöldségfelvásárlónak,
rám bízták a fóliát, a szabadföldi kertésze-
tet, az áruértékesítést. Ezt csináltam
1980-ig, reggel négytõl este tízig. A téli idõ-
szakokban kertészeti tanfolyamokra jár-
tam, autodidakta módon sajátítottam el a
szakmát, késõbb mégis több fõiskolai hall-
gatónak segítettem fölkészülni az állam-
vizsgára. 1980-ban aztán megnyitottuk a
feleségemmel a vetõmagüzletünket a há-
zunk alagsorában. Elõször a vetõmagválla-
lat mintaboltjaként üzemeltünk, Magyar-
ország nyolcadik legjobban ellátott vetõ-
magboltjaként. Lehetett nálunk kapni ker-
tészeti eszközöket, növényvédõ szereket
is.
– Mikor emelted az udvarotokon az elsõ
fóliasátrat?
– 1969-ben építettem az elsõ kis sátramat.
Ahogy jártam teherautóval az Alföldre,
láttam, hogy ott mennyi fólia van, ezért el-
kezdtem kísérletezni. Vágtam mogyoró-
ágakat, leböktem, villanydróttal összete-
kertem, meghajlítottam, ráhúztam a fóliát
és gerendával fogattam le, gondolván: biz-
tos nem viszi el a szél. Mégis a szomszéd fa
tetején kötött ki a fólia. Ez megtörtént két-
szer, akkor újra elmentem az Alföldre és
láttam, hogy ott leföldelik a fóliát, úgyhogy
én is így tettem. Akkor már nem fogott ki
rajtam a szél.
– Mit kezdtél elõször termelni?
– Paprikát. Még a téeszben paprikamagot
is termeltünk a kecskeméti kutatóintézet-
nek, 9 mázsát egy évben. A nemesítésbe is
beleláttam egy kicsit. Dr. Zatykó Lajos,
Európa legnagyobb paprikanemesítõje,
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Audiológia nyílt
Sárbogárdon

Audiológiai rendelést nyitott az OTONET Kft. a sárbogárdi rendelõintézetben mind-
azon helyi és környékbeli hallássérült páciensek számára, akiknek eddig távolabbra
kellett utazniuk, hogy megfelelõ szakellátáshoz jussanak.

– Nagyszerû szakorvos és tapasztalt, beteg-
centrikus audiológus kolléga vizsgálja a
betegeket, a terápia területén pedig több
gyártó hallókészülékeit ajánljuk TB-tá-
mogatással (pl. Philips, Beltone, Oticon),
illetve forgalmazunk szemüvegszárba és
fejpántba épített speciális hallókészüléket
is. Közgyógyellátásra jogosult ügyfelek
esetén díjfizetés nélkül van lehetõség hal-
lókészüléket kapni – mutatta be röviden a
vállalkozás profilját a cég képviselõje la-
punknak.

– Mely településeken vannak jelen?
– Kapcsolatban állunk fülzúgáskezelõ köz-
pontokkal, így az alapellátást helyben,
komplex ellátás esetén Veszprémben,
vagy Budapesten mûködõ speciális szakel-
látó központba irányítjuk a minket megke-
resõket.
– Szeptembertõl Sárbogárdon a rendelõ-
intézetben is fogadnak pácienseket. Mié-
rt, hogyan esett a választásuk városunk-
ra?
– Mivel sok ügyfél keresett korábban min-
ket a sárbogárdi körzetbõl más egysége-
inkben és jogosan panaszkodtak a kényel-
metlen, nehézkes bejutásra akár Székesfe-
hérvárra, vagy Dunaújvárosba, így döntöt-
tünk arról, hogy a minõségi ellátást inkább
helybe hozzuk. Ebben partner volt a me-
gyei kórház vezetése és a sárbogárdi ren-
delõintézet vezetése is. Örülünk, hogy a je-
lenlegi két szakember – dr. Kukely Ildikó

és Jakab Tímea – elvállalta, hogy minden
héten csütörtökön Sárbogárdon fogadja a
minket megkeresõ pácienseket. Legyen
szó már meglévõ hallókészülékesrõl, vagy
aki úgy érzi, a hallása már nem a régi, hoz-
zánk bármikor fordulhat segítségért.
– Kérem, pár szóban mutassák be azt a
szakembert, aki a betegekkel foglalkozik
majd!

– Jakab Tímea audiológus kollégánk
1998-ban kezdett el dolgozni a MÁV Ren-
delõintézetben mint egészségügyi asszisz-
tens, és ott egybõl az audiológiára került.
„Annyira megtetszett ez a szakág, illetve
az audiológusok is látták, hogy érdekel,
hogy sokat magyaráztak, tanítottak. Itt el is
dõlt, mit szeretnék csinálni. Egy évvel ké-
sõbb már a képzésen ültem.” 1999 óta dol-
gozik magánegészségügyben mint audio-
lógus. „Szeretem a kihívásokat, az idõsek-
kel hamar megtalálom a közös hangot, ki-
tartó vagyok. Volt olyan ügyfelem, akivel
másfél évig tartott, mire elfogadta a készü-
lékét és hogy rosszul hall, de nem adtam
fel; azóta már a készülék aktuális cseréje is
megtörtént. Arra törekszem, hogy elfo-
gadja az ügyfél az állapotát, ne tragédia-
ként élje meg, és a készülékviselés olyan
természetes legyen, mint például szem-
üveget viselni.” Kolléganõnk szeret oktat-
ni, régebben sok elõadást tartott például
idõsotthonokban. Ezek a találkozások jók,
kicsit jobban megismerik az emberek,
amitõl alaptalanul, de félnek.
– Mikor fogadják a pácienseket Sárbogár-
don? A rendelõintézeten belül pontosan
hol találhatók meg?

– A sárbogárdi rendelõintézet második
emeletén várjuk kedves ügyfeleinket min-
den héten csütörtökön 8.30–14.00 óráig.
Az elõjegyzés elõzetes telefonos idõpont-
egyeztetés alapján történik, így ügyfeleink-
nek várakozni sem kell. Telefonszámunk:
+36 30 405 3180.

Hargitai–Kiss Virág

Csilléry Gábor növénybiológus körül nyü-
zsögtem, sokat tanultam tõlük. Paprika-
mag-termeléssel többször is próbálkoz-
tam, de nem érte meg, mert sok munka
volt vele, és nem hozta vissza a befektetett
pénzt, energiát. Viszont van egy saját ne-
mesítésû paprikám, ami Sobor névre hall-
gat, egyedül ez nem bántja az epét. Vilá-
goszöld, csípõs, nagy paprika.
– A vetõmagbolt meddig mûködött?
– 26 évig. A rendszerváltáskor a vetõmag-
vállalat megszûnt, átvett minket egy kis-
szövetkezet, ami mindennel foglalkozott;
akkoriban a nõi fehérnemûtõl a szivattyúig
mindent lehetett nálunk kapni. A szövet-
kezet révén Nagydorogra kerültem, a ke-
reskedelmi részre. A feleségem itt maradt
a boltban. A privatizáció idején aztán meg-
váltottuk a boltot, amit továbbra is a fele-
ségem vitt, én pedig fölfejlesztettem a
zöldség- és virágkertészetet. Nyolc évig or-
szágos bemutatókat is tartottunk a három-
hajós fóliablokkban holland cégek ubor-
káiból, paprikáiból, paradicsomjaiból.
Volt, hogy 700 látogató is megfordult itt
egy nap, az ország minden részérbõl, és jöt-
tek kiállítók is. Aztán a kecskeméti ubor-
kamag-nemesítõ csapat kérte, hogy segít-
sek nekik terjeszteni háromfajta uborkát
az országban – nem mondtam nemet. Két
évig Romániába is rendszeresen jártam
mint kereskedõ, a tamási szövetkezet ré-
vén.
– A közmunkaprogramban szinte egyér-
telmû volt, hogy téged kértek föl a kör-
nyékbeli települések a kertészeteik kiala-
kításához, beindításához. Hány település-
sel voltál kapcsolatban?
– Tolna megyében, Udvariban kezdtem,
mely ma már savanyítóüzemmel, bemuta-
tóteremmel büszkélkedhet. Az ottani pol-
gármestert úgy ismertem meg, hogy Tar
Jani barátommal jártunk fõzni több hely-
re.
– A fõzés mióta szenvedélyed?
– 15-17 éve. De csak nagyban mûvelem,
otthon nem fõzök. Jani barátom és Farkas
Pityu mellett segédkeztem, ellestem tõlük
a fortélyokat.
– Hány településen bábáskodtál a ker-
tészetek születésénél?
– Hantos, Nagylók, Alsószentiván, Alap,
Sáregres, Mezõszilas, Káloz, Csõsz, Sár-
keresztúr, Sárszentágota, Sárbogárd. Más
megyékbe is hívtak, de nem mentem, mert
szintén a közmunkaprogram keretében
gyakorlati tanfolyami oktatást is tartot-
tam. Ahány helyen dolgoztam, annyi he-
lyen építettem fóliát, öntözõrendszert.
Nemcsak tanácsadóként mûködtem köz-
re, a két kezem munkája is benne volt.
– Melyik településen vagy ma is aktívan je-
len?
– Sárkeresztúron és Mezõszilason.
– Van kedves virágod?
– Igen, a Dipladenia.
– Mi az egészséged, kifogyhatatlan ener-
giád titka?
– A munka. Dolgozni, nem megállni! A
kertészet számomra egyszerre hivatás és
hobbi.

Hargitai–Kiss Virág
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Szent Ágota Általános Iskola
Sárszentágota

Sárszentágotán az általános iskola 2020.
szeptember 1-jétõl a Székesfehérvári Egy-
házmegye fenntartásába került. Néhány
gondolattal tájékoztatom a lap olvasóit er-
rõl az eseményrõl.
2018-ban a minden évben megrendezendõ
Szent Ágota-nap ünnepségen került szóba
az iskola egyházi átvétele, majd a tulajdo-
nos önkormányzat jelezte az átadási szán-
dékát az egyházmegye felé. Elõzetesen az
egyházmegye oktatási munkatársa kísére-
tében tapasztalatszerzés céljából megte-
kintettük az egyházi fenntartású budaörsi,
móri és bicskei iskolát. Ezek az intézmé-
nyek egyházi iskolaként kezdték meg mû-
ködésüket, az épületeik mindegyike vala-
mikor egyházi tulajdon volt, amelyeket fel-
újítottak, modernizáltak. Ezen iskolák az
országos szintû tanulmányi rangsorban
elõkelõ helyet foglalnak el. Válogathatnak
a jelentkezõ diákok között, így a kompe-
tencia-mérések és a továbbtanulási muta-
tók alapján az elitbe tartoznak. Kellemes
és meggyõzõ élményekkel, új ismeretekkel
zártuk tapasztalatszerzõ túránkat.
Ezt követõen az Egyházmegyei Katolikus
Iskolai Fõhatóság részérõl Ugrits Tamás
irodaigazgató és Szalma István elnök tar-
tott tájékoztatót az iskola alkalmazotti kö-
zösségnek valamint a szülõknek. Elmond-
ták, hogy több mint húsz általános iskola,
gimnázium és óvoda tartozik körzetükbe,
4500 tanulóval. Szeretnék, hogy a katoli-
kus iskolába járó tanulók örömmel és ne
félve járjanak az intézményükbe, fogadják
el iskolatársaikat, legyenek barátaik, gyak-
ran legyen sikerélményük, tiszteljék a pe-
dagógusokat.
Szintén tájékoztatót tartott a Dunaújváro-
si Tankerület részérõl Szilágyiné Németh
Sarolta igazgató asszony és Plancon Zá-
dori Gyöngyi referens, akik elmondták,
hogy az iskola továbbra is körzetes iskola
marad. Aki nem kíván szeptember 1-jétõl
a Szent Ágota Általános Iskolába járni,
számukra a nagylóki és a sárbogárdi Mé-
szöly iskolát jelölték ki. A hivatalos véle-
ménynyilvánítás során a fenntartóváltást a
szavazók több mint 90 %-a támogatta: ta-
nulók képviselõi, diákönkormányzat, pe-
dagógusok, szülõk, helyi önkormányzati
képviselõ-testület.
A nyár folyamán a felterjesztett szándék-
nyilatkozatokat a minisztérium jóváhagy-
ta, és a kormányhivatal is engedélyezte az
egyházi fenntartás tényét. Néhány kötele-
zõ formai, technikai tennivaló után meg-
történt az iskola mûködtetésének hivata-
los átadása a tankerület képviselõi és az
egyházmegye illetékesei között.
Az intézmény dolgozóinak közalkalma-
zotti jogviszonya megszûnt, a jövõben a
Munka Törvénykönyve rendelkezései alá
tartoznak. A fenntartó által biztosított tá-

mogatással önállóan gazdálkodhatunk,
teljes körû felelõsség terhe mellett. A leen-
dõ új igazgatói beosztásra pályázni kellett.
Maruzsa Zoltán köznevelésért felelõs ál-
lamtitkár egyetértését adta a püspöki ja-
vaslathoz. Ennek alapján az egyházmegyei
tanévnyitó értekezleten excellenciás és fõ-
tisztelendõ Spányi Antal püspök atya ked-
ves, biztató szavakkal adta át igazgatói ki-
nevezésemet. A tanév már az új fenntartó
elvárásai szerint indult. Az iskola dolgozói
és tanulói valamint a szülõk részvételével

29-én a helyi katolikus templomban volt a
veni sancte, az ünnepélyes tanévnyitó. A
szentmise menetébe mindenki bekapcso-
lódott. Bognár Károly püspöki biztos tanu-
lóéveirõl beszélt megható, szívhez szóló
szavakkal. Hozzászólt Sebestyén Zoltán
polgármester és Takács Béla a helyi egyhá-
zi képviselõ-testület világi elnöke is. Rövid
áldást mondott Kiss Péter református lel-
kész.

Az alábbiakban az én tanévnyitómat köz-
löm:
„Tisztelt Gyülekezet, Kedves Szülõk, Ked-
ves Pedagógusok, Tanulók!
A Sárszentágotai Általános Iskola 2020.
szeptember 1-jétõl Szent Ágota Általános
Iskola néven mûködik tovább.
Nagy nap, nagy esemény ez az iskola törté-
netében, de kiemelkedik a község életében
is, hiszen az iskolának mindig központi
szerepe van a kisebb településeken.
Tavasszal kezdõdtek a tárgyalások az isko-
laátvétellel kapcsolatban. Az alapos tájé-
koztatás után a különbözõ fórumok meg-
erõsítették véleményükkel azt, hogy a
fenntartó a jövõben a Székesfehérvári
Egyházmegye legyen. Szülõk, pedagógu-
sok, diákok, a falu vezetése együttesen tá-
mogatta az új fenntartásba kerülést. Ez a
tény az iskolavezetést arra kötelezi, hogy a
jövõben az eddigi elõírt tanórák mellett
vallási programokat is beépítsünk a min-
dennapokba. A heti két hittanóra, a temp-
lomi misék, a hét eleji elmélkedés, a Szent
Ágota nevével fémjelzett ünnep azt jelzi:
katolikus iskola leszünk. Azt a katolikus,
vallási értékrendet próbáljuk átadni majd,
amivel az Isten megbízott minket. Ígérhe-
tem, hogy mindent megteszünk annak ér-
dekében, hogy ez megvalósuljon.
„A köznevelésben a nevelés és oktatás fela-
datát a gyermek szülei, törvényes képviselõi
megosztják a köznevelési intézményekkel és
pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja
a bizalom, az intézmény és a pedagógusok
szakmai hitele.”
A szülõk, tanulók a tanulói jogviszony lét-
rehozásával elfogadják iskolánk pedagógi-
ai célkitûzéseit és nevelési céljait, együtt-
mûködnek ezek eredményes megvalósítá-
sáért az intézménnyel. A házirend szabá-
lyozza iskolánk katolikus jellegébõl fakadó
sajátos nevelési céljainkat, az erkölcsi ne-
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MIT
UTÁLUNK?

Én elég kevés dolgot utálok. Néhány ételt, például a
fokhagymaszószt, az iszapszagú halféleségeket.
Utálom az ökölvívást, a durva amerikai focit, bizo-
nyos tömegzenéket, ordibálásokat. És az utóbbi év-
tizedekben nagyon megutáltam a politikát.
Az úgynevezett szocialista idõkben az egyénnek vol-
taképpen nem is állt rendelkezésére a politikai cse-
lekvés lehetõsége. Az emberekben nem alakulhatott
ki ilyen jellegû indíték. Politikán akkor üres szöve-
gek tartalmatlan hangoztatását értették sok Le-
nin-idézettel megtûzdelve. Majd 1956-ban néhány
napra szinte mindenkiben nagyon határozott véle-
mény robbant be, de aztán a szovjet tankok, sortü-
zek, gyalázkodások, Kádár János kacsingatása, a pu-
hulás jótékony vattaréteggel borította be jó vastagon
ezt a véleményt. Úgy a nyolcvanas évek második fe-
lében izgalomba jött nálunk a nép egy része. Kide-
rült, hogy lehet véleményünk. Az 1990-es év aztán
nyakon öntött bennünket a politikával. Eleinte él-
veztem, bevallom. De lassacskán nagyon elegem lett
belõle. Miért van – kérdezem magamtól újra meg
újra –, miért van, hogy az életnek ez a területe na-
gyon sok emberbõl a leggonoszabb indulatokat hívja
elõ?
Burjánozni kezd például a gyûlölet. Ez az emberi lé-
lek egy titokzatos terméke. Az egyik ember meg tud-
ná ölni a másik embert. A lélek tudományos kutatói
érdekes dologra jöttek rá. A gyûlöletnek voltaképp
nincs valódi oka. Kezdetben van a gyûlölet, s csak ké-
sõbb találunk okot hozzá. Mi ez? Elnézem a kutyá-
kat. Megyek egy ismeretlen utcán, és a kapu mögött
vadul ugatni kezdenek rám, holott akkor láttak elõ-
ször. Õk ugyanis ragadozók. Ha az oroszlán nem
gyûlölné az õzikét, nem tépné szét. De éhen is dögle-
ne! Az ember legalább fele részben ragadozó. Gyû-
lölni jó. Millió éves ösztönök mûködnek itt. Állítólag
Goebbels, Hitler fõ propagandistája mondta, hogy
dobj oda a népnek valakit, akit gyûlölni lehet, és a
markodban vannak.
Sokkal érthetõbb érzés a hatalomvágy. Sok ember
szeret parancsolgatni, utasításokat adni, de utálja,
ha neki parancsolnak. Ámde talán fontosabb az
anyagi oldal. Hatalomban lenni jó: ingyen autót, szõ-
nyeges irodát, engedelmes személyzetet, karcsú tit-
kárnõ által tálalt feketét, italokat, jó fizetést, állami-
lag fizetett külföldi utakat, az alattvalók hajbókolá-
sát jelenti. S mindezt elérhetem, ha jó a dumám. „Ha
másnak jár, nekem miért ne járna?” Ennek folyomá-
nya a versengés, a másik ember letaposásának a vá-
gya. Derüljön ki, hogy én vagyok a különb! Számos
ember szeret fölényeskedni, másokat kioktatni. Ez jó
a lelkének. Õk a mérce, a mindentudás.
A parlamenti ülésteremben ezeknek a gyermeteg in-
dulatoknak a tobzódása valóban undorító. Kelle-
metlen tudni, hogy ezeknek a hölgyeknek és urak-
nak a kezében van az életünk. Mintát kellene adniuk
az emberségbõl, de õk inkább az embertelenségbõl
adnak példát. Az emberség azt jelenti, hogy tiszte-
lem az embertársamat. Jó messze vannak. Ott az
ülésteremben néha föl-fölcsillant valami emberség,
mint aranyszemcse az iszap között, emiatt nem ve-
szíti el az ember az emberiségbe vetett hitét. De mi
lesz itt a kampány hajrájában! Ömlik majd a mocsok
vödörszámra. Szorongok. Nem elég a vírus, tûrni
kell ezt is.

L. A.

velésbõl fakadó feladatokat és köve-
telményeket, valamint a tanulók meg-
jelenésére és viselkedésére vonatko-
zó elvárásokat is. Intézményünk vi-
lágnézetileg elkötelezett iskola lesz.
Ez abban is megnyilvánul, hogy neve-
lésében azokra a krisztusi, evangéliu-
mi tanításokra, alapigazságokra tá-
maszkodik, amelyek 2000 éve állják a
folyton változó világ próbáját. Külö-
nös hangsúlyt kívánunk szentelni an-
nak az alapelvnek, hogy az egyén sza-
badsága addig terjed, amíg mások
szabadságát nem sérti. „Az egyházi
intézmények a Nemzeti Köznevelési
Törvényben foglalt, az általánostól el-
térõ szabályok szerint mûködhetnek,
és szervezhetik tevékenységüket. In-
tézményünk, világnézeti tekintetben
elkötelezetten mûködik. Ennek meg-
felelõen a dolgozók, tanulók felvétele
során vizsgálhatjuk a keresztény val-
lás elfogadását. Az iskola legfõbb ve-
zetõje és pásztora Jézus Krisztus. Az
iskola vezetõi, tanárai és diákjai elsõ-
sorban az õ személyére és szavára fi-
gyelve fogják teljesíteni feladataikat.
A szentek közül az iskola védõszentje,
Szent Ágota, különösen fontos szá-
munkra: a nevelõink gyakran fogják
felhívni tanulóink figyelmét alakjára,
életére, munkásságára, tanítással, ne-
veléssel kapcsolatos gondolataira,
azok fontosságára. Sokszor kérjük
majd közbenjárását. Iskolánk a Ró-
mai Katolikus Egyházhoz, Jézus
Krisztus nagy családjához tartozik. A
gyermekeket ide beírató szülõk, az itt
tanítók és dolgozóknak meg kell is-
merni az ebbõl fakadó világnézetet,
erkölcsi rendet és fegyelmet. Szemé-
lyes meggyõzõdésüket ezeknek meg-
felelõen formálják, s igyekeznek majd
e szerint élni. Az iskola így töltheti be
feladatát: a gyerekek keresztény, ka-
tolikus nevelését és oktatását. A jézu-
si lelkület az iskolánk életében nem-
csak a nevelés–oktatás témája lesz,
hanem megmutatkozik a gyakorlat-
ban is: a személyes figyelemben, a
gyerekek valódi szükségleteire való
odafigyelésben, az egymással való
érintkezés hangvételében, a fölösle-
ges szóbeszéd mellõzésében, fegyel-
mezési módszerek alkalmazásában,
és fõleg a mindennapos kiengesztelõ-
désben. Az iskola vezetése szorgal-
mazza, hogy a gyerekek, pedagógu-
sok, szülõk együtt, gyakran vegyenek
részt a szombati szentmiséken. Ezen
kívül is kiemelném a tanévnyitó a tan-
évzáró és a Szent Ágotáról megemlé-
kezõ misét, melyen elvárjuk a részvé-
telt. Munkánkban Bognár Károly
püspöki biztos, valamint Hegedûs
Angelika hittanár lesz segítségünkre.
Református lelkészünk Kiss Péter.
Meggyõzõdésem, hogy tapasztalatuk,
elkötelezettségük, szakmai hozzáér-
tésük garancia arra, hogy eredményes
lesz közös munkánk.

Tisztelt Gyülekezet, Kedves Szülõk,
Kollégáim, Diákok!
Mérföldkõ ez a nap iskolánk életé-
ben, azt szeretnénk, hogy a jövõben
meg tudjuk valósítani a katolikus is-
kolától elvárható értékrendet, színvo-
nalat, az intézményünkbõl kikerülõ
tanulók olyan testi, értelmi, erkölcsi
tartással rendelkezzenek, melyek al-
kalmassá teszik õket arra, hogy a tár-
sadalomban megállják helyüket.
Gyakran hallani mostanában, hogy a
keresztény ideológiát vállaló szemé-
lyeket támadás éri. Legyünk a keresz-
tény hit kicsi, de annál stabilabb pillé-
re!
Kívánom, hogy az iskola szereplõi
büszkén, elégedettséggel mondják ki
a Szent Ágota Általános Iskola nevét.
Ehhez kérem valamennyiünk példás
hozzáállását, Isten áldását, és Szent
Ágota védõszentünk közbenjárását.”
Szeptember elsején 8 órakor tartot-
tuk az iskola udvarán hagyományos
tanévnyitó ünnepségünket. Az ün-
nepséget követõ osztályfõnöki órán a
pedagógusaink ismertették az új házi-
rendünk néhány fontos új elemét: he-
ti 2 hit- és erkölcstanóra; a hét elsõ
napján 10 perces elmélkedés; ünne-
pélyes tanévnyitó és tanévzáró a
templomban; karácsonyi és húsvéti
lelki nap; Szent Ágota tiszteletére ün-
nepi szentmise a templomban; étke-
zés elõtti ima; ünnepségeken kötele-
zõ az ünnepi ruha: fehér felsõ, sötét
nadrág, szoknya, ehhez illõ cipõ, láb-
beli; napi szinten mellõzzük a kihívó,
hivalkodó ruházatot; köszönés: Di-
csértessék a Jézus Krisztus, viszonzá-
sa: Mindörökké ámen, vagy a nap-
szaknak megfelelõen; közízléstõl el-
térõ hajviselet, a fiúknak fülbevaló,
lányoknak mûköröm viselése nem tá-
mogatott; tanulóinknak a terembe ér-
kezõ, vagy onnan távozó pedagógust,
vendéget felállással és köszönéssel
kell megtisztelniük. Fegyelmi eljárás
alá vonható az a tanuló, aki a maga-
tartásával a viselkedési szabályokat
megszegi. Súlyos fegyelemsértésnek
minõsül: a csúnya beszéd, Isten és a
szentek, szent dolgok káromlása, tár-
sak megalázása, csúfolása, szidalma-
zása, káromkodás. Mindenkitõl el-
várt a kulturált hangvétel.
Keresztény értékrendünkre alapozva
az iskola célja az, hogy harmonikus,
önmagát és másokat elfogadó szemé-
lyiségeket neveljen. Tanítással e mo-
dern világ szabadságának káros hatá-
sait ellensúlyozzuk, a szabadság fele-
lõs megélését hangsúlyozzuk, kiemel-
ve az igazi értékeket. Tudom, hogy
ezek a célok szépek, talán túl szépek
is. Azonban ha kis lépésekkel is, de
minden évben egy kicsit tudunk hoz-
zátenni diákjaink tanulmányi ered-
ményéhez, neveltségi szintjéhez, ak-
kor jó úton járunk.

Gerse Ferenc igazgató,
Szent Ágota Általános Iskola,

Sárszentágota
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HARMÓNIA 2.
DÉG–FEHÉRVÁRCSURGÓ

A harmónia fogalma összerendezettséget
és összehangolódást jelent. Ez egy olyan
állapot, amelyben minden a helyén van. Ez
kicsit filozofikusan hangzik, mégis egysze-
rûen megtapasztalható. Az elmúlt napok-
ban a dégi kastély parkjában jártunk barát-
nõmmel. A dégi Festetics-kastély a hoz-
zánk legközelebbi angolparkkal rendelke-
zõ hely. A park hatalmas területen fogja
körbe a kastély épületét. A kastély re-
konstrukció alatt áll, de már most látszik,
hogy milyen letisztult, nemes kisugárzással
rendelkezik. A kastély elõtt van egy monu-
mentális tölgyfa, amelynek lehajló, vastag
ága a földbe mélyed és így él tovább. E fa
elõtt állva megtapasztalható, hogy össze-
rendezõdik bennünk minden és teljes lesz
a belsõ világunk. A dégi park nagy zöld te-
rületével, különleges fáival, és vízfelületé-
vel a harmóniát árasztja. Ebbe a tájba szé-
pen belesimul a holland házi, amely kis szi-
geten áll. A finoman ívelt hidak hívnak
bennünket, hogy keljünk át a másik oldal-
ra. A sétány kellemes sétára invitál, a pa-
dokon megpihenve gyönyörködhetünk a
víztükörben. Van, aki a napsütést kedveli,
van, aki az árnyékos fákat – mindkét igény
kielégíthetõ ebben a parkban. A kastélyon
kívül a rózsalugas, a vízköpõ, a hõsi honvé-
dek emlékhelye, valamint a szépen feltárt
temetõ az épített rész ezen a helyen. A dégi
kastélypark vonzerejét a természetes kör-
nyezet adja. Nemcsak a sétára, vagy akár
kerékpározásra vágyók kapcsolódhatnak
itt ki, de horgászok is várhatnak a kapásra.
Ezen a helyen sétálva úgy éreztük, hogy
egy másik világba érkeztünk meg. A nagy
terület zöldje lenyugtatja a szívet, kitisztít-
ja a tüdõt, az érzékszerveink is tisztábban

mûködnek. A dégi park harmóniát áraszt a
világba, és tõlünk függ, megfürdünk-e
ebben a kiáradásban.
A fehérvárcsurgói kastélyparkba négyen
látogattunk el. Én már többször jártam itt,
de nem tudok betelni vele. Barátnõimmel
most a kastélylátogatás programjában is
részt vettünk, a járványügyi szabályoknak
megfelelõen maszkban léphettünk be a
zárt térbe, az idegenvezetõnk pedig plexi
álarc mögül beszélt hozzánk a körséta so-
rán. Én már voltam egy ilyen belsõ sétán,
akkor még szabadon érintkezhettünk egy-

mással. Most a gyönyörû belsõ terek elle-
nére is valami ridegséget éreztem, már
nem volt meg a meghittség, melegség. A
kastélypark azonban ugyanúgy lenyûgö-
zött, mint elõzõ látogatásomkor. A hatal-
mas fák, gyönyörû zöld gyep, a tó, partján a
gloriettával, amely egy kis kör alakú hely,
csodálatos látványt nyújtott. Megfigyel-
tem, hogy gloriettából egyenes a rálátás a
csipketeraszra, amely a Károlyi-kastély fõ
látványossága. A fehérvárcsurgói kastélyt
mind a mai napig a grófi család még élõ
tagjai gondozzák. Erre a helyre ingyen lá-
togathatunk el. A dégi kastély területére
csekély belépõdíj fejében léphetünk be
ugyan, de én szívesen megfizetem ezt az
árat a csodálatos nyugalomért cserébe. A
dégi és a fehérvárcsurgói kastély között
kapcsolat van. A dégi Festetics család egy
hölgy tagjának a kezét egy fehérvárcsurgói
Károlyi gróf kérte meg. Kicsi a világ – szok-
ták mondani; a szálak mindig összeérnek.

Szûkebb hazánkban is számtalan felfedez-
nivaló vár ránk. Egy harmonikus szép vi-
lág. A harmónia megtapasztalása csak egy
karnyújtásnyira van tõlünk, éljünk ezzel a
lehetõséggel!

Horváth Katalin
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Dodi emlékére, avagy elment
Palaticzky József, a Palóc

Majd’ negyed évszázada ismertem meg, mikor oda-
költözésemmel társasházi lakótársak lettünk. Ná-
lam idõsebb, jó kötésû és nagy hangú ember volt,
akivel két beszélgetés után megtaláltuk a közös té-
mát, s ezzel a közös hangot is. Nógrád, a hegyek volt
ez a közös téma, ahonnan a becenevét is kapta: Pa-
lóc – mindenki így ismerte. Rengeteget mesélt, em-
lékezett itt, a Sárvíz menti sík vidéken a szülõföldjé-
rõl, a nógrádi hegyekrõl. Magam elé tudtam képzel-
ni mindent, ahogy csillogó szemmel mesélt. Ismert
szinte minden ösvényt, tudta, hol kanyarodik jobb-
ra, vagy balra a turistajelzés, merre milyen látnivaló
van. S nemcsak bemutatta az igazi otthonát, hanem
sztorizott is. Vicces és szomorú történetek váltogat-

ták egymást a gyerekkoráról, az elmúlt évtizedek történelmérõl, családról, becsület-
rõl, tisztességrõl. Sokszor mondta, menjek el, bemutatja nekem az igazi Palócföldet.
Nem került rá sor, valami mindig közbejött. De nélküle így sem ismerném annyira
ezt a különös tájat, különös vidéket.

S hogy mikor beszélgettünk? Bármikor, ha valami villanyszerelési, vagy egyéb mun-
ka volt a házban, mert Dodi ott volt azonnal: gyorsan, egyszerûen megoldott minden
problémát, s persze ingyen, hiszen baráttól soha nem kért semmit cserébe. Többször
felmehettem hozzá a lakásukba, ahol mindig patyolattiszta rend fogadott, meg jófé-
le kisüsti. Szerette, ha együtt kóstoltuk a fõzetét. Ilyenkor könyveket cseréltünk, ol-
vasnivalót adtunk egymásnak, s ezzel újabb és újabb témákat beszélgetéseinknek.
Már nyugdíjas volt, de nem látszott rajta. Mindig tettre kész, fitt volt, szeretett ker-
tészkedni, a szabad levegõn lenni.

Néhány éve eltört benne valami. Imádott párja hosszú betegség után magára hagyta.
Emiatt ritkábban találkoztunk, rövidebben beszélgettünk, de ha az utcán, bárhol
összefutottunk, már messzirõl harsant erõs hangja, kérdezte, mi újság, papa jól van?
(Pedig édesapámmal csak futólag ismerték egymást.) Jókat politizáltunk, szidtuk az
ellenlábast, kritizáltuk a sajátjainkat. De az alapok nem változtak. Rá mindig lehe-
tett számítani. Mindenben.

Most már csak magamban hallhatom mély hangját, láthatom arcát, alakját.

De nem feledem, mert jó ember volt Dodi, a Palóc!

(NKZs)

„Mint az érett gyümölcs az élet fájáról:

Hull a fáradt ember, midõn órája szól

De aki ennyit élt, sir el nem temeti,

Sirját a hála szent kezekkel öleli.”

(Vörösmarty)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

KUMMER FERENC
kertészmérnök, a sárbogárdi Kossuth TSZ volt fõágazatvezetõje

2020. szeptember 12-én, életének 87. évében
örökre eltávozott közülünk.

Temetése 2020. szeptember 26-án, 11 órakor lesz
a töbörzsöki temetõben.

Emlékét szeretettel õrzi a gyászoló család.

ÁGI

A kedvenc évszakod az õsz volt. Sze-
retted, mert szeptemberben kinyitot-
tad hosszú évtizedeken át az iskola ka-
puját, azoknak a gyerekeknek, akik-
nek szebbé, értelmesebbé akartad
tenni az életét, mert hittél abban, hogy
lehet másképp élni. Számukra iskolát
alapítottál, fejlesztettél, mûködtettél.
Csodáltad az õsz színeit, mert képze-
letedben minden levél virággá válto-
zott és olyan szépséggel tündökölt,
mintha többé nem lenne rá lehetõsé-
ge. A gyönyörû színorgia mintha azért
lenne, hogy felkészítsen a téli sötét-
ségre.
Kedvelted, mert érezted, hogy lassan,
de biztosan közelednek a téli ünne-
pek.
Az idei õszi napforduló elvette Tõled
az életet, melyben töretlenül hittél.
Egyetlen pillanatod sem volt tervek és
célok nélküli.
Az ünnepek, a hétköznapok NÉLKÜ-
LED, az emlékeddel folytatódnak.

„Nem éleszthettelek.
Most hát alszol.

Aludj.
Békesség neked.

Takarjon be a diadalmas õsz,
A csend, a nesztelenül hulló levelek.”

(Reményik Sándor)

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola,
Szakiskola, Készségfejlesztõ Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézmény Alkalmazotti Közös-
sége
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KEVÉS ÖRÖM A HÉTVÉGÉN
MOL MAGYAR KUPA

Sárbogárd–Kolorcity
Kazincbarcika SC 0-3 (0-1)

Sárbogárd SE: Farkas Zoltán – Kindl Za-
lán, Kókány Péter, Mayer Dávid, Luczek
Roland, Rodenbücher Tibor, Magda Má-
té, Gráczer Gergõ, Gyuricza Kornél, Laj-
tos András János, Gráczer Bence
Cserék: Horváth Zsombor, Krajcsovics Pé-
ter, Nagy Ármin, Németh Kristóf, Barabás
József
Kolorcity Kazincbarcika SC: Szemerédi
Norbert – Fótyik Dominik, Dávid Zoltán
Gergõ, Németh Tamás, Oldal Tibor, Mit-
ruscsák Leonardo Norbert, Toma György,
Bereczki Dániel, Farkas András, Borbély
Bálint, Iszák Dominik
Cserék: Horváth László, Majzik Adrián,
Tóth László, Oltean Sergiu Adrián, Mikló
Roland, Kelemen Marko
Vezetõ edzõ: Vitelki Zoltán
A mérkõzés elõtt kedves és megható ün-
nepség keretében a hazaiak köszöntötték
a csapat masszõrét, Jakab Ferencet, Putyi
bát 70. születésnapja alkalmából. A szüli-
napos kezdõrúgásával indult útjára a lab-
da.

Várakozással készült a hazai csapat az NB
II-es barcikai csapat ellen. Az elsõ percek-
ben mindkét oldalon volt egy-egy kecseg-
tetõ helyzet. A negyedóra végére fölénybe
kerültek a vendégek és Farkas a 18 m-rõl
leadott lövést a bal felsõ sarokból tolta
szögletre, majd egy 24 m-rõl kapura kül-
dött lövés csattan a felsõ lécen. A 19. perc-
ben megszerezte a Kazincbarcika a veze-
tést. Toma Gy. végzett el szabadrúgást a
bal oldalról és a kapu elé ívelt labdát Be-
reczki D. a védõk között felugorva vállal

továbbította a kapu bal oldalába, 0-1. A ve-
zetés megnyugtatta a vendégeket és a me-
zõnyben adogatva teltek a percek. A 35.
percben Kókány P. felezõvonaltól elvég-
zett szabadrúgását a védõ kézzel hárította
és a 17 m-rõl megítélt szabadrúgáshoz is-
mét Kókány P. állt. Laposan, a felugró sor-
fal alatt ellõtt labda a bal kapufa mellett
hagyta el a játékteret. A szünet után a ha-
zaiak elõtt adódott gólszerzési lehetõség.
A 46. percben Rodenbücher T. a jobb ol-
dalon Mayer D. elé tálalt, aki kilépett a vé-
dõk mellett, és közeli lövését Szemerédi N.
J. bravúrral hárította. Felélénkültek a bar-
cikai támadások, és az 53. percben Toma
Gy. kapu elé lõtt szabadrúgását Oldal T. 10
m-rõl csúsztatta a bal alsó sarokba, 0-2. A
hazaiak szórványos ellentámadásait a ven-
dégek védelme már csírájában elfojtotta.
A 63. percben a hazai védõ eladott labdájá-
val Oldal T. tört kapura és a bal alsó sarok-
ba helyezte az ajándékba kapott labdát,
0-3. A továbbjutást már a hazaiak nem
veszélyeztették és a két pontrúgás után, az
egyéni hibát kihasználva szerzett találattal
a vendégek sikere megérdemelt. A hazaia-
kat dicséret illeti az akarásért és a kupában
az eddig elért sikerekért.
A szakmai igazgató, Pajor László így látta: –
NB II-es ellenfelünk jelentõs fizikai fölény-
ben volt, amit lelkesedéssel és fegyelmezett
játékkal próbáltunk kompenzálni. Sajnos
pontrúgásból kettõ elkerülhetõ gólt kaptunk.
A jövõre nézve biztató, hogy játékban nem
vallottunk szégyent, több szépen felépített,
gyors támadást is vezettünk. A Magyar Ku-
pában sok sikert kívánunk a szimpatikus
Kazincbarcikának.

KO VASÁRNAP
DÉLELÕTT

Enying U16–
Sárbogárd U16 10-2 (3-1)

Enying: Kiss Koppány Ivó – Király Patrik,
Rudniczai Tamás, Pfuhl Barnabás, Szil-
veszter Viktor Claudiu, Mandurics Kris-
tóf, Tringli Máté, Németh Dávid, Kizlin-
ger Zalán, Tóth Márkó László, Elek
Zsombor
Cserék: Szaller Zsombor, Tringli Gergõ, Ko-
vács Zétény
Sárbogárd: Horváth Máté – Fenyvesi Bá-
lint, Hollósi Bence, Sáfrány Alen Zoltán,
Már Zétény, Szabó Dominik Zoltán, Csõ-
gör Dávid, Gereny Marcell, Örkényi Ben-
jámin, Kiss Csaba András, Baráth Barna-
bás
A csapat fegyelmezetten küzdött és a tu-
dásbeli különbséget az enyingi fiatalok jól
használták ki.
Góllövõk: Kizlinger Z. (13., 18., 31. p.),
Szilveszter V. C. (43., 83., 87. p.), Tringli
M. (48., 60. p.), Király P. (56. p.), Tringli G.

(74. p.), illetve Már Z. (44. p.), Sáfrány A.
Z. (54. p.).
Kovács Attila edzõ a mérkõzésrõl: – Egész
héten létszámproblémákkal küzdöttünk.
Több betegünk is volt a héten és a csapatot a
fiatalabb korosztályból sem tudtuk feltölteni,
mivel õk is aznap játszottak. Így nehéz egy
fontos mérkõzésre elutazni. Sajnos a srácok
is érezték ezt és látszott is rajtuk, hogy csak le-
gyen vége az egésznek. Sajnálom, hogy így
alakult. Ez egy nagy pofon mindenkinek és el
kell gondolkodni, hogy ez így jó-e. Próbálunk
felpörögni a hétvégi mérkõzésre. Remélem, a
betegek is felgyógyulnak, és teljes erõvel ké-
szülhetünk.

NAGY KRISTÓF
MESTERHÁRMASÁVAL

Sárbogárd U14–
Baracs U14 4-3 (0-2)

Sárbogárd: Szücs Marcell László – Simon
Lóránt István, Tóth Márk, Németh Nagy
Gábor, Papp Dániel, Zvezdovics Gábor
Bence, Mezõ Brendon, Nagy Kristóf, Csõ-
gör Dániel
Cserék: Németh Levente, Derner Erik, Ju-
hász Ferenc Dominik, Takács Bence, Klán
Dávid
Baracs: Laza Gellért Álmos, Kenyér Sza-
bolcs, Gadanecz Brendon, Varga Bende-
gúz Jácint, Czakó Balázs, Szurma Marcell,
Sebestyén Szabolcs Tamás, Szurma Zalán,
Makó Nándor László
Csere: Safárik Alex
Vasárnap ebédidõben játszottak a csapa-
tok és mindkét együttes gyõzelemre éhe-
sen készült. Az 5. percben hidegzuhany a
hazaiaknál. A védõvonalban eladott lab-
dát Makó N. L. 12 m-rõl a bal alsó sarokba
lõtte, 0-1. Még nem volt vége a megpróbál-
tatásoknak, mert a 8. percben a védõ rossz
passzát megszerezve Szurma Z. 6 m-rõl ta-
lált Szûcs M. L. kapujába, 0-2. A baracsi
csapat kellõen ráijesztett a hazaiakra és a
szünetig nem sikerült a hátrányból ledol-
gozni.
A pihenõ után újult erõvel támadott a Sár-
bogárd és a 40. percben sikerült a szépítés.
Zvezdovics G. B. beadását a berobbanó
Nagy K. 3 m-rõl lõtte a léc alá, 1-2. A kez-
dés után megszerzett labdával a 44. perc-
ben Mezõ B. a jobb oldalon meglódult és a
középre emelt beadásra érkezõ Nagy K. 6
m-rõl a bal alsó sarokba helyezett, 2-2. A
nézõtéren „elszabadultak az indulatok” és
mindkét csapatot heves szurkolással biz-
tatták a szurkolók. A hazaiak továbbra is
nagy tempót diktáltak és az 51. percben
már sikerült elõnyt szerezni. Mezõ B. a
jobb oldalról végzett el szabadrúgást és a
kapu elõtti kavarodásban Zvezdovics G. B.
laposan lõtt a jobb alsó sarokba, 3-2. Kissé
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megnyugtatta a hazaiakat a vezetés tudata
és a vendégek az 57. percben egyenlítettek.
A kontratámadás végén az elmélázó hazai
védõk között a balról visszapasszolt labdát
Szurma Z. értékesítette, 3-3. Újabb hazai
támadások és a 61. percben ismét Mezõ B.
és Nagy K. fõszereplésével megszületett a
hazaiak vezetõ gólja. Mezõ B. jobb oldal-
ról beívelt szögletét Nagy K. 4 m-rõl fejelte
a jobb alsó sarokba, 4-3. Ha nem is a
klasszikus, de ez akkor is mesterhármas. A
mérkõzés hajrájában már nem született
gól és a hazaiak gyõzni akarása a megérde-
melt sikerhez vezetett.
Az edzõ, ifj. Pajor László a mérkõzés után: –
Edzõi szemmel ez a mérkõzés valószínûleg
okozott pár õsz hajszálat, az elsõ félidõben
adtunk két gólpasszt az ellenfélnek és renge-
teg helyzetet kihagytunk. A második félidõre
labdabirtoklásban sokkal koncentráltabb
játékot mutattunk és csak az volta kérdés,
mikor fogjuk az elsõ gólunkat lõni. Mivel ez
idõben megtörtént, gyõzelmünk az eredmény
szorossága ellenére magabiztos volt. Gratu-
lálok a fiúknak!
Jók: Mindkét csapat és a szurkolótáborok.

MONDD, MINEK
NEVEZZELEK?

Sárbogárd N–
Mezõfalva N 1-0 (0-0)

Sárbogárd: Aranyos Lilla – Kiss Anita, Pé-
csi Petra Rebeka, Kiss Alexandra, Ara-
nyos Nelli, Sebestyén Réka, Farkas Dóra,
Buzsik Regina, Tóth Virág Leila
Cserék: Hir Orsolya, Kilinkó Kíra Kata
Mezõfalva: Horgosi Zsuzsanna – Tóbiás
Fanni Dorina, Majer Felícia, Rafael Laura
Tünde, Papp Alexandra, Horváth Erzsé-
bet, Meister Xénia, Bagi Csilla, Horváth
Ildikó
Cserék: Jóni Afrodité, Török Klaudia Kata-
lin
Vezetõ edzõ: Südi László
Az elsõ félidõben kevés momentum utalt
arra, hogy itt labdarúgó-mérkõzés zajlik. A
szövegelés, a játékvezetõi ítéletek elleni
nem éppen sportszerû megnyilvánulások
után mindkét csapatot magához rendelte
Szabados G. és figyelmeztette a játékoso-
kat, hogy nem maradnak következmény
nélkül a fegyelmezetlenségek, a beszólá-
sok. Az indulatok nem csitultak és a 25.
percben egy szabálytalanság után hajba
kaptak a lányok, az eredmény: mindkét ol-
dalon villant a piros. Ezek után megnyu-
godtak a kedélyek és próbáltak a labdával
foglalkoznia csapatok. A félidõben a kapu-
sok bizonyították tudásukat és jól õrizték a
hálókat. A második játékrészben a hazaiak
kezdeményezései sorra elakadtak és a lö-
vések célt tévesztettek, a gólszerzési lehe-
tõségek sorra kimaradtak. A félidõ köze-
pén a vendégek kapusának felszabadítása
Farkas Dórát arcon találta és a labdával
történõ találkozás enyhe agyrázkódást
okozott. A mérkõzés ideig-óráig csendben
folytatódott és az 58. percben Sebestyén

Réka bal oldalról elvégzett szögletét Kiss
Alexandra a kapu bal oldalába fejelte, 1-0.
A mérkõzés hajrájában a hazai védõ szere-
lése után a vendégek csatára a földön ma-
radt és ezt a Mezõfalva edzõje sérelmezte
a játékvezetõnél, aminek az eredménye
kiállítás lett. A befejezés sem a sportszerû-
ségrõl szólt, de ez nem csökkenti a hazai
gyõzelem értékét.
A látottakról Kovács Attila edzõ: – Egy igazi
rangadó volt. Mindkét csapat feszülten ját-
szott. Sajnos felvettük az ellenfél által nyúj-
tott kesztyût és a folyamatos dumálás káoszt
eredményezett. Fegyelmezetlen viselkedés
miatt lett a kiállítás is. A csapat elsõ gyõ-
zelmét aratta, amióta elkezdték ezt a sportot
versenyszerûen ûzni. Ennek nagyon örü-
lünk, megyünk tovább elõre és dolgozunk.
Sérültjeinknek mielõbbi gyógyulást. Gra-
tulálok a gyõzelemhez!

PONT, PONT,
PONTOCSKA

Sárbogárd Öregfiúk–
Szabadbattyán Öregfiúk

4-4 (3-2)

Sárbogárd: Deák Miklós – Kiss János, Pa-
lotás Péter, Borza István, Csendes István,
Tórizs Attila, Németh Ferenc Zsolt, Sala-
mon József, Csizmadia Krisztián, Szabó
András, Derecskei József
Cserék: Lakatos György, Kelemen Béla, Kiss
Gábor

Szabadbattyán: Kiss Norbert, Szalai Csa-
ba, Oláh Miklós, Klézli István, Pintér Má-
riusz, Berkei Balázs, Kovács Tamás, Tor-
ma István, Juhász Gyula, Balla Károly,
Baráth Balázs
Cserék: Kálmán László, Beke Tibor, Tóth
Viktor

Az elsõ félidõben a hazai támadások sike-
rének eredménye, hogy egygólos sárbo-
gárdi vezetéssel vonultak pihenõre a csa-
patok. A 8. percben Tórizs A. góljára (1-0)
a 10. percben Pintér M. (1-1), a 16. percben
Szalai Cs. válaszolt (2-1). Két perc múlva
Borza I. egyenlített, 2-2. A szünet elõtt a
39. percben ismét hazai találat, szerzõje
Szabó A., 3-2. A második félidõben ki-
egyenlített játék és a vendégek 46. percben
Klézli I. góljával egyenlítettek, 3-3. Az 58.
percben az újabb battyáni gól szerzõje
Klézli I. és ott az elõny, 3-4. A 80. percben
Oláh M. „besegített” a pontszerzésbe és
öngóljával 4-4.

A HÉTVÉGE
SPORTMÛSORA

2020. szeptember 26. (szombat)

15.00 óra: SÁRBOGÁRD–MÁNY (me-
gyei I. o., felnõtt, Sárszentmiklós)

15.00 óra: Polgárdi Öregfiúk–Sárbogárd
Öregfiúk (Déli csoport, Polgárdi)

2020. szeptember 27. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–TÓVILL-Ká-
polnásnyék U16 (Déli csoport, Sárbogárd)

12.00 óra: Sárbogárd N–Csákvár N (Nõi
bajnokság, Sárbogárd)

15.00 óra: OTP Bank Bozsik-program

U11-es korosztály Sárszentmiklós, U13-as
korosztály Sárbogárd

2020. szeptember 28. (hétfõ)

15.00 óra: Ercsi Kinizsi U14–Sárbogárd
U14 (Déli csoport, Ercsi)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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ÜDVÖZLENDÕ FELÚJÍTÁSOK
A város két szép, régi emlékeket hordozó intézménye újul meg,
melyeket már nagyon megevett az idõ vasfoga. Igazán rájuk fért
már, hogy az enyészet helyett a jövõbe mentsék át õket.

A pedagógiai szakszolgálat – egykor tornyos – épülete a József
Attila utcában eredetileg járásbíróság volt az 1900-as évek elején,
aztán a csendõrség költözött oda pár évre, ezt követõen pedig az
oktatás szolgálatába állt: polgári iskolaként, majd általános isko-
laként mûködött, az 1970-es években napközis konyha, tanuló-
szobák voltak ott, az 1980-as évektõl óvoda lett, 1983-ban egy
szárnya zeneiskola, az ezredforduló környékétõl pedig a pedagó-
giai szakszolgálat rendezkedett be a helyiségeiben. Tisztességes
felújítást ki tudja, mikor látott az épület, amit megsínylett: ez év
februárjának végén megadta magát és leszakadt a mennyezet,
életveszélyessé vált az intézmény. A tetõszerkezet bontása, reno-
válása a napokban vette kezdetét. A munkálatok ideje alatt a
gimnázium volt kollégiumának emeletén fogadják a gyermekeket
a szakszolgálat munkatársai.
A bíróság körül is állványt emeltek az elmúlt hét folyamán. Kér-
désünkre a Székesfehérvári Törvényszék azt a tájékoztatást adta,
hogy az Országos Bírósági Hivatal támogatásával kezdõdött meg
a Sárbogárdi Járásbíróság épület-felújításának elsõ üteme, mely-
nek keretében a bírósági épület jellegének megõrzése mellett a
tetõ cseréje és a hozzá kapcsolódó bádogos munkák zajlanak. A
beruházás várhatóan év végén fejezõdik be. A Törvényszék bízik
abban, hogy a felújítás 2021-ben is folytatódhat, és a város
fõterének méltó éke lehet ismét a bíróság.

Hargitai–Kiss Virág

ÚT A JÖVÕBE
OTP BANK BOZSIK-FESZTIVÁL

Szeptember 20-án került megrendezésre az U7-es és az U9-es kor-
osztály részére az elsõ õszi fesztivál. A Sárbogárd SE, a Cece PSE
és a Sárosd NKSC csapatai jelentek meg. A szép, napsütéses idõ-
ben örömjáték volt, és jó szórakozást nyújtottak a gyerekek az õket
elkísérõknek (szülõknek, testvéreknek, rokonoknak).
A fesztivál díjazottjai:

U7 U9
Sárbogárd SE Bokor Bianka Meiszter Iván

Izsó Marcell
Cece PSE Hanák Milán Salamon Krisztofer
Sárosd NKSC Sztupa Benett Rafael Marcselló

Szép volt lányok és fiúk!
Szántó Gáspár
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Szigorúbb
maszkhasználat

Szeptember 21-étõl
tovább szigorítják

a maszkhasználatot

A szeptember 18-án megjelent kormányrendelet
értelmében szeptember 21-étõl a maszk használa-
ta már nemcsak a közösségi közlekedési eszközö-
kön, hanem azon állomási és megállóhelyi helyi-
ségekben is kötelezõ lesz, ahol az utas a felszállás
elõtt vagy után tartózkodik. A rendelet a hatodik
életévét be nem töltött kiskorú kivételével min-
denkire vonatkozik. A vasúttársaság és a Volán-
busz minden olyan utasát kizárja az utazásból, aki
nem a rendeletben elõírt módon viseli az orrot és
a szájat eltakaró maszkot.
A koronavírus-járvány terjedésének megakadá-
lyozása érdekében szeptember 21-ei hatállyal szi-
gorúbb intézkedések lépnek életbe.
Hatéves kor felett a közösségi közlekedési eszkö-
zökön, így a vonatokon és buszokon a korábbiak-
hoz hasonlóan továbbra is kötelezõ a száj és az orr
eltakarása, viszont ehhez a sál, vagy kendõ már
nem megfelelõ.
Az orrot és szájat folyamatosan eltakaró orvosi
maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil-,
vagy más anyagból készült maszkot kötelezõen
hordani kell az utazás során. Szintén hétfõtõl már
nemcsak a jármûveken, hanem minden olyan he-
lyiségben, amelyben vonatra vagy buszra várakoz-
nak az utasok, kötelezõen viselni kell a maszkot.
A szabályszegõ utasra, amennyiben a felszólítás
ellenére sem hajlandó együttmûködni, pótdíjat
szabhatnak ki, illetve ki is zárhatják az utazásból,
további ellenszegülés esetén pedig a személyzet
rendõri segítséget kérhet, hogy a renitens utassal
szemben intézkedjen és feljelenést tegyen.
A vasúttársaság és a Volánbusz továbbra is arra
kéri utasait, hogy tartsák be a közegészségügyi
elõírásokat, és lázzal, vagy meghûléses tünetekkel
járó betegség esetén ne vegyék igénybe a közössé-
gi közlekedési eszközöket. A sorban állás és sze-
mélyes érintkezések csökkentése érdekében jegy-
és bérletvásárláskor részesítsék elõnyben az
elektronikus jegyvásárlási lehetõségeket, például
a MÁV-applikáció használatát. Mindkét közleke-
dési társaság szeptember 15-e óta ellenõrzi szigo-
rúbban a maszkhasználatot.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete az önkormányzat
közmûvelõdési feladatairól szóló önkormányzati rendelete szerint pályáza-
tot hirdet közmûvelõdési feladatellátás átadására az önkormányzati fenn-
tartású József Attila Mûvelõdési Központ közmûvelõdési megállapodással
történõ további üzemeltetésére.
A pályázat célja:
Az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló önkormányzati rende-
let értelmében a közmûvelõdési feladat ellátása az alábbiak szerint:
A József Attila Mûvelõdési Központnak helyet adó ingatlan (7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 3.) az önkormányzat tulajdonában van. Az önkormányzat
az 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában meghatározott közmûvelõdési felada-
tait ugyanezen tv. 79. §-a, illetve az önkormányzati rendelet értelmében a
mûvelõdési központ üzemeltetésére, a rendeletben megfogalmazott köz-
mûvelõdési feladatok megvalósítására a nyertes pályázóval közmûvelõdési
megállapodást köt.
A megállapodást a mûvelõdési központ mûködtetése, az önkormányzat kö-
telezõ közmûvelõdési feladatainak ellátása érdekében kötik.
Az önkormányzat 2020. évre 13.545.000 Ft támogatást biztosít a közmûve-
lõdési feladatok ellátásáért, megszervezéséért, a mûvelõdési központ üze-
meltetéséért. A támogatás összege a mindenkori költségvetés készítésekor
külön tárgyalás alapját képezi, azonban nem lehet alacsonyabb a 2020. évi
támogatásnál. A támogatási hozzájárulást havi bontásban, minden hónap
28. napjáig utalja át az önkormányzat a nyertes pályázó számlájára.
A nyertes pályázó köteles a támogatásról elsõdlegesen a havi közüzemi
számlák és a fizetés teljesítését igazoló átutalás, csekk másolata, kulturális
rendezvény számlájának másolata (amelyiknél jegyértékesítésbõl bevétel
nem keletkezett), bérjellegû kiadások benyújtásával elszámolni minden hó-
nap 15-éig a polgármesteri hivatal szervezési csoportjának igazgatási
ügyintézõje felé.
A fent említett támogatás ellenében a nyertes pályázó gondoskodik a pályá-
zati kiírásban részletezett feladatok ellátásáról.
A mûvelõdési központ közmûvelõdési szolgáltatásait a házszabályok betar-
tásával minden sárbogárdi lakos igénybe veheti.
A mûvelõdési központ nyitva tartása a megállapodás megkötésekor érvény-
ben lévõ rend szerint: hétfõtõl péntekig 13–21 óráig, szombaton 16–21 órá-
ig, vasárnap igény szerint. A nyitvatartási idõt a nyertes pályázó a rendezvé-
nyeknek megfelelõen módosíthatja, azonban az intézmény heti nyitvatartá-
si idejét nem csökkentheti.
További részletek a pályázati kiírásban!
A mûvelõdési központot az önkormányzat 2020. november 1-jétõl 2025. ok-
tóber 31-éig adja át mûködtetésbe.
A pályázók köre: jogi, vagy természetes személy.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a feladatellátásra vonatkozó szakmai ter-
vet; minimum 5 éves szakmai tapasztalat, referenciák, eddigi közmûvelõdé-
si tevékenység bemutatását; a közmûvelõdési feladatellátására vonatkozó
jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok másolatát (nonprofit szer-
vezetek esetén bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolata, az alap-
szabály hiteles, illetve alapító okirat hiteles másolata; gazdasági társaság
esetén cégbírósági bejegyzés, társasági szerzõdés, vagy vállalkozói igazol-
vány hiteles másolata); nyilatkozatot a pályázati kiírásban szereplõ felada-
tok elvégzésének vállalásáról, az adott feltételek elfogadásáról. Felsõfokú
szakirányú képesítéssel rendelkezõ szakember megléte szükséges!
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékleteket nem tartalmazó
pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.
A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzata címére (polgármesteri
hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. október 15.
A nyertes pályázóval az önkormányzat közmûvelõdési megállapodást köt.
A feladatellátás kezdete: 2020. november 1.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk
2020. október 22-éig.
Bõvebb információt kérhetnek a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban
Tóth Teréz Márta szervezési csoportvezetõtõl (7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2. fsz. 11.)
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Kamion borult fel Sárbogárdnál

Oldalára borult egy napraforgómagot szállító nyerges vontató szeptember 18-án délután Sárbogárd és Mezõfalva között. A rakomány
nagy része az árokba ömlött. A kamiont a sárbogárdi és a székesfehérvári hivatásos tûzoltók daru csörlõjével állították vissza a
kerekeire.

Autóval ütközött egy
motoros a 61-es fõúton

Frontálisan ütközött egy
motor és egy személy-
gépkocsi szeptember
16-án délután a 61-es fõ-
úton, Alsószentivánon.
A sárbogárdi hivatásos
tûzoltók áramtalanítot-
ták a jármûveket, majd
homokkal szórták fel a
burkolatra folyt hûtõfo-
lyadékot és olajat. A mo-
tor vezetõjét a mentõk
kórházba szállították.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó százados

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
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Hidegfront vet véget a
szeptemberi nyárnak

Csütörtökön napközben érkezhet meg északnyugat felõl a le-
hûlést hozó hidegfront helyenként záporokkal, zivatarokkal,
feltámadó északias széllel. Nyugaton, északnyugaton már ek-
kor visszaesik a hõmérséklet, de fõként az Alföldön még 30 fok
körül alakulnak a maximumok. Délen a szél csak estére támad-
hat föl.
Péntekre mindenhová megérkezik a lehûlés, viszont ismét
napsütéses idõre van kilátás. 6-14 fokos minimumokra, 18-23
fokos maximumokra számíthatunk. Élénk, erõs lesz az északi-
as szél.
Hétvégén sok napsütésre, kevés felhõre számíthatunk, csapa-
dék nem valószínû. Helyenként még élénk lehet az észa-
ki-északkeleti szél. A hajnalok már meglehetõsen hûvösek
lesznek. Szombaton 19-23, vasárnap 21-25 fok között alakul-
hatnak a maximumok.
Forrás: idopont.hu

REDÕNYÖS
06 30 966 8446

KOSARAS AUTÓ BÉRELHETÕ
16 méteres magasságig.

06 20 437 4869

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA.
06 20 437 4869

ALBÉRLETET KERESEK
hosszú távra Sárbogárdon

06 70 431 9925

ÁLLÁSLEHETÕSÉGEK
Sárbogárd–Sárhatvanban,
mezõgazdasági üzemben:

TRAKTOROS és SZERELÕ.
Nettó órabér: 1500–2200 Ft.

Telefon: 06 30 938 1681,
e-mail: iroda@zichyfarm.hu

SÁRBOGÁRDON LAKÁS ELADÓ!
06 30 432 7605

ALBÉRLETET KERESÜNK
06 30 311 1921

OTELLÓ SZÕLÕ ELADÓ
06 20 595 2542

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!

BOCSÁNATKÉRÉS
Strausz Péter sírkövestõl, mert a szóbeszédbõl hallott, õt ter-
helõ híreszteléseket kellõ meggyõzõdés nélkül másoknak
továbbadtam.

Heiland János temetõgondnok

HÁZASSÁGKÖTÉS

A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sár-
bogárdon 2020. szeptember 19-én:

SZLOBODA ÉVA
sárbogárdi lakos és

ROSTÁS TAMÁS sárbogárdi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzá-
járulásával tettük közzé.

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a ne-
hézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség
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