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Szeptemberi testületi döntések
Sárbogárd Város Képviselő-testülete szeptember 11.-én tartotta soros ülését. Meg-
választásra került a Pénzügyi Bizottság külső bizottsági tagja Mezei Csaba személyében. Az eskütétel után a képviselők 
sorra vették a napirendi pontokat.
A két ülés közötti fontosabb eseményekről, 
intézkedésekről szóló polgármesteri tájé-
koztatóban elhangzott, hogy informatikai 
eszközök átadására került sor a szociális 
dolgozóknak. Államalapításunk ünnepé-
hez kapcsolódóan kitüntetéseket adomá-
nyoztak, Sáfrány Józsefné szépkorút kö-
szöntötték, fotó pályázati kiállítás nyílt a 
művelődési házban, a 100 éves Schönborn 
Józsefnét köszöntötték, a Nagyhörcsököt 
érintő lehetséges fejlesztésekről volt egyez-
tetés. 
Sajnos kevés a közmunkás, ezért fontos 
a városüzemeltetési feladatok megfelelő 
koordinálása, kollégiumi elhelyezésekről 
született döntés, a Rendelőintézetben hal-
láscentrum nyílt. 
Szóba került a jó színvonalon megrende-
zett RunBogárd, egyeztetések voltak a fog-
orvosi finanszírozásról. Előtérbe került a 
Sárhatvan-i művelődési ház működtetése, 
Sikeres nők címmel tabló kiállítás nyílt, 
63-as felújításával kapcsolatos lakossági 
panaszok kezelése.
Elfogadták a képviselők a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, 
a Zengő Óvoda beszámolóját, illetve a He-
lyi Intézkedési Tervet a Zengő Óvodában a 
járványügyi készenlét idején alkalmazandó 
eljárásrendről – 2020/21-es nevelési évre 
vonatkozóan. Módosult az óvoda Szerve-
zeti és Működési Szabályzata, Pedagógiai 
Programja és Házirendje. 
Döntés született a Sárbogárd város köz-
igazgatási területén bérüzemeltetett, önkor-

mányzati tulajdonban lévő ivóvíz, szenny-
vízelvezető- és szennyvíztisztító víziközmű 
rendszerek 2020-2034. évi Gördülő Fej-
lesztési Terve módosításáról a 2020. évi 
I/60. Sárbogárd vízmű V tervezetet érintő-
en, valamint kiegészítésre került az önkor-
mányzati tulajdonú víziközmű rendszerek 
vagyonértékelése tárgyában korábban meg-
hozott képviselői-testületi döntés. Pályázat 
kiírása szükséges a József Attila Művelődé-
si Központ működtetésére.
Településrendezési eszközök részleges mó-
dosítása iránti kérelem elbírálása volt a kö-
vetkező napirendi pont. Ebben a Kislókon 
lévő, 0522/5 hrsz-ú ingatlan építési övezet 
besorolását érintő döntést hoztak a képvi-
selők. Olyan változtatás szükséges, hogy 
ott állattartó telep létesülhessen. Az átmi-
nősítéssel járó költségeket a kérelmező vál-
lalja. Elhangzott, hogy az ingatlan melletti 
terület Natura 2000-es besorolású, amely 
megnehezítheti a módosítást. Tudható-e, 
hogy mekkora lesz a telep, illetve elfogad-
ják-e ezt a helyiek?
Örök probléma, főleg betakarítások idején 
a Sárbogárd Petőfi – Kossuth – Kisfaludy 
u. forgalmi rendje. Jelenleg a 20 tonnánál 
nagyobb tömegű járművek ki vannak tilt-
va. Ennek betartása nehézséget okoz a me-
zőgazdasággal foglalkozó vállalkozóknak. 
Hosszas, szinte végeláthatatlan vita alakult 
ki a képviselők között a megoldás tekin-
tetében. Végül az a döntés született, hogy 
meghatározott ideig súlykorlátozás nélkül 
behajthatnak a mezőgazdasági szerelvé-

nyek, majd hatásvizsgálatot kell végezni, 
egyeztetve a gazdálkodókkal.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat kiírásáról 
döntöttek a képviselők 2021. évre, illetve 
elfogadták a Violin Alapfokú Művészeti 
Iskola kérelmét a Sárszentmiklóst érintő te-
rem használatra vonatkozóan. Utólagosan 
engedélyezték a polgármester szabadságát, 
majd a bejelentések következtek.
A Tiszti lakótelepen petárdázást jeleztek, 
az, hogy a miklósi kispálya gondozatlan 
nem igaz, a Burgánál nyakig érő gaz van, 
megjelentek a rókák is. A gimnázium sar-
kánál lévő gyalogátkelőhelynél /63-as út/ 
még mindig gond van, javítás alatt. Az 
Árpád lakótelepen élők pályázatíráshoz 
kérnek segítséget, hogy szépíthessék a kör-
nyezetüket. 
A Tury Miklós utcában a vásár idején kére-
tik betartani a parkolási rend. Jó lenne, ha a 
gyorsjáratú autóbuszok a település két vé-
gén is megállnának. Ennek elintézése szin-
te lehetetlen. Szóba kerültek a kátyúzások, 
a Pusztaegrest érintő utak, járdák állapota. 
Még mindig megoldatlan a Nagyhörcsököt 
érintő világítás. Talán napelemes lámpákat 
lehetne kihelyezni. 
A töbörzsöki óvoda előtti parkolással kap-
csolatos terv még nem kész, valamint több 
helyen gond van a csapadékvíz elvezetéssel 
is.

„Sila”

Városháza

A 2020. évi Megyenapon többek között Pajor László a mentős és közösségi sport 
tevékenységéért; Weisz Gábor a gazdasági élet, gazdaságfejlesztés terén kifejtett 
tevékenységéért; Horváth Tibor a sport és az egészséges életmódra nevelés terén 
kifejtett tevékenységéért vehetett át díjat. Gratulálunk a kitüntetetteknek!
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Szent Ágota Általános Iskola Sárszentágota
Sárszentágotán az általános iskola 2020. 09.01-től a Székesfehérvári Egyházme-

gye fenntartásába került. Néhány gondolattal tájékoztatom a lap olvasóit erről az eseményről. 2018-ban, a minden évben 
megrendezendő Szent Ágota nap ünnepségen került szóba az iskola egyházi átvétele, majd a tulajdonos önkormányzat 
jelezte az átadási szándékát az egyházmegye felé. Előzetesen az egyházmegye oktatási munkatársa kíséretében tapasz-
talatszerzés céljából megtekintettük az egyházi fenntartású budaörsi, a móri és a bicskei iskolát. Ezek az intézmények 
egyházi iskolaként kezdték meg működésüket, az épületeik mindegyike valamikor egyházi tulajdon volt, amelyeket felújí-
tottak modernizáltak. Ezen iskolák az országos szintű tanulmányi rangsorban előkelő helyet foglalnak el. Válogathatnak 
a jelentkező diákok között, így a kompetencia mérések és a továbbtanulási mutatók alapján az elitbe tartoznak. Kellemes 
és meggyőző élményekkel, új ismeretekkel zártuk tapasztalatszerző túránkat.
Ezt követően az Egyházmegyei Katolikus 
Iskolai Főhatóság részéről Ugrits Tamás 
irodaigazgató és Szalma István elnök tar-
tott tájékoztatót az iskola alkalmazotti kö-
zösségnek, valamint a szülőknek. 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 Dunaújvárosi 
Tankerület részéről Szilágyiné Németh Sa-
rolta igazgató asszony és Plancon Zádori 
Gyöngyi referens, akik elmondták, hogy 
az iskola továbbra is körzetes iskola marad. 
Aki nem kíván szeptember 1-től a Szent 
Ágota Általános Iskolába járni számukra 
a nagylóki és a sárbogárdi Mészöly iskolát 
jelölték ki.
A hivatalos véleménynyilvánítás során a 
fenntartóváltást a szavazók több mint 90%-
a támogatta: tanulók képviselői, diákön-
kormányzat, pedagógusok, szülők, helyi 
önkormányzati képviselő testület.
A nyár folyamán a felterjesztett szándék-
nyilatkozatokat a minisztérium jóváhagy-
ta, és a kormányhivatal is engedélyezte az 
egyházi fenntartás tényét. Néhány kötelező 
formai, technikai tennivaló után megtörtént 
az iskola működtetésének hivatalos átadása 
a tankerület képviselői és az egyházmegye 
illetékesei között.
Az intézmény dolgozóinak közalkalmazotti 
jogviszonya megszűnt, a jövőben a Munka 
Törvénykönyve rendelkezései alá tartoz-
nak. A fenntartó által biztosított támogatás-
sal önállóan gazdálkodhatunk, teljes körű 
felelősség terhe mellett.
A leendő új igazgatói beosztásra pályázni 
kellett. Maruzsa Zoltán köznevelésért fele-
lős államtitkár egyetértését adta a püspöki 
javaslathoz. Ennek alapján az egyházme-
gyei tanévnyitó értekezleten excellenciás 
és főtisztelendő Spányi Antal püspök atya, 
kedves, biztató szavakkal adta át igazgatói 
kinevezésemet.
A tanév már az új fenntartó elvárásai szerint 
indult. Az iskola dolgozói és tanulói vala-
mint a szülők részvételével 29-én a helyi 
katolikus templomban volt a veni sancte, 
az ünnepélyes tanévnyitó. A szentmise me-
netébe mindenki bekapcsolódott. Bognár 
Károly püspöki biztos tanulóéveiről beszélt 

megható, szívhez szóló szavakkal. Hozzá-
szólt Sebestyén Zoltán polgármester és Ta-
kács Béla a helyi egyházi képviselő testület 
világi elnöke is. Rövid áldást mondott Kiss 
Péter református lelkész. Az alábbiakban 
az én tanévnyitómat közlöm:
Tisztelt Gyülekezet, Kedves Szülők, 
Kedves Pedagógusok, Tanulók!
A Sárszentágotai Általános Iskola 2020. 
szeptember 1-től Szent Ágota Általános Is-
kola néven működik tovább. 
Nagy nap, nagy esemény ez az iskola tör-
ténetében, de kiemelkedik a község életé-
ben is, hiszen az iskolának mindig központi 
szerepe van a kisebb településeken.
Tavasszal kezdődtek a tárgyalások az is-
kolaátvétellel kapcsolatban. Az alapos 
tájékoztatás után a különböző fórumok 
megerősítetek véleményükkel azt, hogy a 
fenntartó a jövőben a Székesfehérvári Egy-
házmegye legyen. Szülők, pedagógusok, 
diákok, a falu vezetése együttesen támogat-
ta az új fenntartásba kerülést. Ez a tény az 
iskolavezetést arra kötelezi, hogy a jövőben 
az eddigi előírt tanórák mellett vallási prog-
ramokat is beépítsünk a mindennapokba. A 
heti két hittanóra, a templomi misék, a hét 
eleji elmélkedés, a Szent Ágota nevével 
fémjelzett ünnep azt jelzi: katolikus iskola 
leszünk. Azt a katolikus, vallási értékren-
det próbáljuk átadni majd, amivel az Isten 
megbízott minket. Ígérhetem, hogy min-
dent megteszünk annak érdekében, hogy ez 
megvalósuljon.
„A köznevelésben a nevelés és oktatás 
feladatát a gyermek szülei, törvényes kép-
viselői megosztják a köznevelési intézmé-
nyekkel és pedagógusokkal. E közös tevé-
kenység alapja a bizalom, az intézmény és 
a pedagógusok szakmai hitele.”
A szülők, tanulók a tanulói jogviszony lét-
rehozásával elfogadják iskolánk pedagógiai 
célkitűzéseit és nevelési céljait, együttmű-
ködnek ezek eredményes megvalósításáért 
az intézménnyel.
A Házirend szabályozza iskolánk katolikus 
jellegéből fakadó sajátos nevelési céljain-
kat, az erkölcsi nevelésből fakadó feladato-
kat és követelményeket, valamint a tanulók 
megjelenésére és viselkedésére vonatkozó 
elvárásokat is. Intézményünk világnéze-
tileg elkötelezett iskola lesz. Ez abban is 
megnyilvánul, hogy nevelésében azokra 
a krisztusi, evangéliumi tanításokra, ala-
pigazságokra támaszkodik, amelyek 2000 
éve állják a folyton változó világ próbáját. 

Különös hangsúlyt kívánunk szentelni an-
nak az alapelvnek, hogy az egyén szabad-
sága addig terjed, amíg mások szabadsá-
gát nem sérti. „Az egyházi intézmények a 
Nemzeti Köznevelési Törvényben foglalt, 
az általánostól eltérő szabályok szerint mű-
ködhetnek, és szervezhetik tevékenységü-
ket.
Intézményünk, világnézeti tekintetben el-
kötelezetten működik. Ennek megfelelően 
a dolgozók, tanulók felvétele során vizsgál-
hatjuk a keresztény vallás elfogadását.
Az iskola legfőbb vezetője és pásztora Jé-
zus Krisztus. Az iskola vezetői, tanárai és 
diákjai elsősorban az ő személyére és sza-
vára figyelve fogják teljesíteni feladatai-
kat. A szentek közül az iskola védőszentje, 
Szent Ágota, különösen fontos számunkra: 
a nevelőink gyakran fogják felhívni tanu-
lóink figyelmét alakjára, életére, munkás-
ságára, tanítással-neveléssel kapcsolatos 
gondolataira, azok fontosságára. Sokszor 
kérjük majd közbenjárását.
Iskolánk a Római Katolikus Egyházhoz, 
Jézus Krisztus nagy családjához tartozik. 
A gyermekeket ide beírató szülők, az itt ta-
nítók és dolgozóknak meg kell ismerni az 
ebből fakadó világnézetet, erkölcsi rendet 
és fegyelmet.
Személyes meggyőződésüket ezeknek 
megfelelően formálják, s igyekeznek majd 
e szerint élni. Az iskola így töltheti be fel-
adatát: a gyerekek keresztény, katolikus 
nevelését és oktatását. A Jézusi lelkület 
az iskolánk életében nemcsak a nevelés-
oktatás témája lesz, hanem megmutatkozik 
a gyakorlatban is: a személyes figyelem-
ben, a gyerekek valódi szükségleteire való 
odafigyelésben, az egymással való érintke-
zés hangvételében, a fölösleges szóbeszéd 
mellőzésében, fegyelmezési módszerek 
alkalmazásában, és főleg a mindennapos 
kiengesztelődésben. Az iskola vezetése 
szorgalmazza, hogy a gyerekek, pedagó-
gusok, szülők együtt, gyakran vegyenek 
részt a szombati szentmiséken. Ezen kívül 
is kiemelném a tanévnyitó a tanévzáró és 
a Szent Ágotáról megemlékező misét, me-
lyen elvárjuk a részvételt. Munkánkban 
Bognár Károly püspöki biztos, valamint 
Hegedűs Angelika hittanár lesz segítsé-
günkre. Református lelkészünk Kiss Pé-
ter. Meggyőződésem, hogy tapasztalatuk, 
elkötelezettségük, szakmai hozzáértésük 
garancia arra, hogy eredményes lesz közös 
munkánk.

Közélet
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KözéletTisztelt Gyülekezet, Kedves Szülők, 
Kollégáim, Diákok! 
Mérföldkő ez a nap iskolánk életében, azt 
szeretnénk, hogy a jövőben meg tudjuk való-
sítani a katolikus iskolától elvárható értékren-
det, színvonalat, intézményünkből kikerülő 
tanulóknak olyan testi, értelmi, erkölcsi tar-
tással rendelkezzenek, melyek alkalmassá te-
szi őket arra, hogy a társadalomban megállják 
helyüket! Gyakran hallani mostanában, hogy 
a keresztény ideológiát vállaló személyeket 
támadás éri. Legyünk a keresztény hit kicsi, 
de annál stabilabb pillére.
Kívánom, hogy az iskola szereplői büszkén, 
elégedettséggel mondják ki a Szent Ágota Ál-
talános Iskola nevét. Ehhez kérem valameny-
nyiünk példás hozzáállását, Isten áldását, és 
Szent Ágota védőszentünk közbenjárását.
Szeptember elsején 8 órakor tartottuk az isko-
la udvarán hagyományos tanévnyitó ünnepsé-
günket. Az ünnepséget követő osztályfőnöki 
órán a pedagógusaink ismertették az új házi-
rendünk néhány fontos új elemét:   
- heti 2 hit és erkölcstan óra
- hét első napján 10 perces elmélkedés 
- ünnepélyes tanévnyitó és tanévzáró a temp-
lomban
- karácsonyi és húsvéti lelki nap 
- Szent Ágota tiszteletére ünnepi szentmise a 
templomban
- étkezés előtti ima 
- ünnepségeken kötelező az ünnepi ruha: fe-
hér felső, sötét nadrág, szoknya, ehhez illő 
cipő, lábbeli
- napi szinten mellőzük a kihívó, hivalkodó 
ruházatot, 
- köszönés: Dicsértessék a Jézus Krisztus; 
viszont köszönés: Mindörökké ámen vagy a 
napszaknak megfelelően
- közízléstől eltérő hajviselet, a fiúknak fül-
bevaló, lányoknak műköröm viselése nem 
támogatott
- tanulóinknak a terembe érkező vagy onnan 
távozó pedagógust, vendéget felállással és 
köszönéssel kell megtisztelniük
- fegyelmi eljárás alá vonható az a tanuló, aki 
a magatartásával a viselkedési szabályokat 
megszegi 
- súlyos fegyelemsértésnek minősül: csúnya 
beszéd, Isten és a szentek, szent dolgok ká-
romlása, társak megalázása, csúfolása, szidal-
mazása, káromkodás
- mindenkitől elvárt kulturált hangvétel
Keresztény értékrendünkre alapozva az isko-
la célja az, hogy harmonikus önmagát és má-
sokat elfogadó személyiségeket neveljen. Ta-
nítással e modern világ szabadságának káros 
hatásait ellensúlyozzuk, a szabadság felelős 
megélését hangsúlyozzuk, kiemelve az igazi 
értékeket. Tudom, hogy ezek a célok szépek, 
talán túl szépek is. Azonban, ha kis lépések-
kel is, minden évben egy kicsit tudunk hoz-
zátenni diákjaink tanulmányi eredményéhez, 
neveltségi szintjéhez; jó úton járunk.

Gerse Ferenc igazgató 
Szent Ágota Általános Iskola Sárszentágota

A Sárbogárdi Család és KarrierPont szervezésében harminc sikeres höl-
gyet, édesanyát mutattak be egy tabló kiállítás formájában, ahol munkájukat, 
egyéni életútjukat követhettük nyomon. A kiállítás 2020. szeptember 30-ig 
megtekinthető a sárbogárdi József Attila Művelődési Központban. 

A dégi Kristály Étterem szakácsot keres éves állásra.
Jelentkezni lehet Önéletrajzzal az alábbi email címen.

kristalyetteremdeg@gmail.com
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10-11. Dr. Pátzay József 7000 Sárbogárd, Asztalos u. 1/a. 30/639-3977 

17-18. Dr. Kellner Péter 7003 Sárbogárd, Rákóczi u. 62. 30/939-8629 

23. Dr. Csele István 2423 Sárosd, Sport u. 30. 30/993-9404 

24-25. Dr. Csele István 2423 Sárosd, Sport u. 30. 30/993-9404 

31-01. Dr. Bögyös Gábor 2435 Nagylók, Ady E. u. 1/a. 30/816-1374 

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezőfalvai Rt. Sárrét, 
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, 
Sárszentágota, Szabadegyháza 
 Dr. Kovács Péter Dr. Szlávik Ferenc 
 járási hivatalvezető osztályvezető 
 nevében és megbízásából: járási főállatorvos 
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KOSSUTH MORZSÁK
Az elmúlt tanév rendhagyó módon zajlott, számos új kihívással, tapasztalattal. Eb-

ben az időszakban az összefogásé volt a főszerep. A tantermen kívüli digitális oktatás nagy erőfeszítést igényelt mind a 
gyerekek, mind a szülők, mind a pedagógusok részéről. Iskolánk közössége ebben a nehéz helyzetben is helytállásáról 
tett tanúbizonyságot. A tanév zárása, végzős tanulóink búcsúztatása eltérő módon zajlott, de meghittségét maradandó 
élményként vihették tovább tanulóink.

Iskolánkban június hónapban Erzsébet tá-
bor keretében 16 tanulónak sikerült mara-
dandó élményeket gyűjtenie. A tábori prog-

ramok tervezése során 
elsődleges célunk volt, 
hogy az élményeken, 
tapasztalatokon keresz-
tül valósuljon meg a 
szociális kompetenciák 
fejlesztése, önismeret 
megerősítése, új isme-
retek, hagyományok 
megismerése tanuló-
ink sajátos igényeinek 
figyelembe vételével. 
A gyerekek számára 
jó lehetőséget biztosí-
tott a közösségépítés-
re, kortárs kapcsola-
tok erősítésére, helyes 
viselkedési normák 
megerősítésére, megfe-
lelő társas interakciók 
kialakítására. Az egészségtudatos életmód 
tudatosítása, a környezettudatosság meg-
erősítése, a művészeteken keresztül törté-
nő önkifejezés, kirándulás szerves részét 
képezték a programsorozatnak. A gyerekek 
sok új ismerettel, tapasztalattal, élménnyel 
és emlékkel gazdagodtak. 
BECSENGETTÜNK! Mindannyian tud-
tuk, hogy a szeptemberi iskolakezdés más 

lesz, mint az eddig 
megszokott…
A hosszú csend után a 
gyerekzsivaj újra be-
töltötte az intézmény 
falait. Mind a gyere-
kek, mind a pedagó-
gusok nagy örömmel 
fogadták egymást, hi-
szen a személyes kap-
csolatot nem pótolhat-
ta a digitális tér. 
A járványügyi hely-

zetben számos új szabály 
lépett életbe, melyhez 
tanulóink, kollégáink fe-

gyelmezetten alkalmazkodtak az iskolai 
élet zavartalan működé-
se érdekében. Az iskolai 
hagyományok őrzése, a 
programok más keretek 
között, de továbbra is fon-
tos részét képezik a neve-
lő-oktató munkának. 
Az elsősök köszöntése 
most sem maradhatott el. 
Az újonnan érkező elsős 
kisdiákok vegyes érzel-
mekkel léptek be az iskola 
kapuján. Számukra egy új 
világ nyílik ki, mely érde-
kes, izgalmas, de ugyan-
akkor ré-
misztő is 
e g y b e n . 
I n t é z -
m é n y v e -

zetőasszony bátorító szavai 
enyhítették a kezdeti szo-
rongást, s hamar felülkere-
kedett a felhőtlen gyermeki 
jókedv, kíváncsiság, tett-
vágy.
A tavalyi tanévhez hason-
lóan a sárkeresztúri diákok 
utaztatását továbbra is a 

Dunaújvárosi Tankerületi 
Központ által biztosított is-
kolabusz látja el.
Sajnos néhány tanórán kí-
vüli foglalkozás megtartása 
jelenleg nem megvalósít-
ható, ugyanakkor az idei 
tanévtől a napközis foglal-
kozások keretében beveze-
tésre kerülnek a Komplex 
Alapprogram egyes elemei, 
melyek hozzájárulnak az 
élményalapú oktatás meg-
alapozásához, s színesebbé, 
érdekesebbé teszik a dél-
utáni foglalkozást. 

Iskolánkban már hagyománnyá vált a nép-
mese napjának megünneplése. 
Az idei évben az 5-8. osztály szervezésé-
ben valósult meg a programsorozat. A kis 
gömböc története elevenedett meg előa-
dásukban, mely minden osztály számára 
digitális formában került bemutatásra. Az 
osztályok jóvoltából az iskola folyosói me-
sés színtérré váltak, a mesékből jól ismert 
szereplőket, varázstárgyakat készítették el 
tanulóink. 
Kívánjuk, hogy a tanév nehézségeinek le-
küzdésében a mesehősök bátorságával és 
elszántságával álljanak helyt tanulóink, pe-
dagógusaink egyaránt. 

Pap Erika

Közélet
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„ Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni,  
hogy annak értéke is van?”  

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint a Család és Gyermekjóléti Köz-
pont dolgozói is nap mint nap e gondolatok jegyében végzik munkájukat.  Erről 
vall szakmai vezetőjük, Ladányi-Mészáros Judit.
A Sárbogárdi Család és Gyermekjóléti Köz-
pont 1997-ben jött létre Sárbogárdon. Ez idő 
alatt megannyi átszervezést megéltünk már. 
2007 óta a Sárbogárdi Egyesített Szociális 
Intézmény egyik szakmai egységeként mű-
ködünk. A jelenlegi szervezeti minta 2016-
ban alakult ki a Gyermekvédelmi Törvény 
jelentős törvénymódosulásának hatására. 
A létszámleépítés sajnos minket is érintett. 
Terület és feladat ellátásunk ennek ellené-
re megsokszorozódott. Példaként említem, 
hogy egyik esetmenedzser kollégámnak 
69 családja van annak ellenére, hogy a tör-
vény szerint maximum 25 családja lehetne. 
A járásban 12 települést látunk el hárman 
és még így sem mi vagyunk a legrosszabb 
helyzetben lévő Központ az országban. Az 
intézményben jelenleg kilencen dolgozunk. 
Minden szupervízión, minden szakmai 
megbeszélésen elhangzik, hogy a munkahe-
lyi nehézségeket a munkahelyen kell hagyni 
munkaidő végeztével. A kollégáim erre nem 
képesek. Sokszor hetekig rágódunk, hogyan 
lehetne még többet segíteni egy-egy család-
nak. 
A Szolgálatok, melyek minden településen 
elérhetők azokkal a családokkal foglalkoz-
nak elsősorban, akiknek problémája nem 
olyan mértékű, hogy rendszeres családlá-
togatás volna szükséges. Vagyis azokkal, 
akikkel a beszélgetés az első interjúval le-
zárható. Ha mégis kell is a rendszeres kap-
csolattartás, akkor sincs súlyos veszélyez-
tetettség, illetve a szülő együttműködése is 
feltételezhető. Veszélyeztetettség: olyan - a 
gyermek vagy más személy által tanúsított 
- magatartás, mulasztás vagy körülmény kö-
vetkeztében kialakult állapot, amely a gyer-
mek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi 
fejlődését gátolja vagy akadályozza. 
Amikor a család együttműködése nem meg-
felelő, vagy a veszélyeztetettség mértéke 
olyan, hogy alapellátás keretein belül nem 
megszüntethető a veszélyeztetettség, akkor 
kerül sor védelembe vételre. A védelem-
be vétel során bevonásra kerül a hatóság, 
Gyámhivatal is. Ennek a gyermekvédelmi 
intézkedésnek eredményeként születik egy 
gondozási-nevelési tervben, amelyben meg-
határozásra kerül, hogy a szülőknek, kisko-
rúnak milyen feladatai vannak a problémák 
megszüntetésére. Innentől a Szolgálat és 
Központ munkatársai közösen gondozzák 
a családot. A protokoll előírása szerint havi 
három alkalommal kell kapcsolatot tartani 
a családdal. Egy év múlva kerül sor felül-
vizsgálatra. Ekkor értékeljük a gondozási 
tervben foglaltakat. 
Amennyiben a családban a problémák oly 
mértékűek, hogy a kiskorúak nem tarthatók 

tovább vér szerinti családjuknál, akkor ke-
rül sor nevelésbe vételre. A nevelésbe vétel 
egy nagyon hosszú eljárásmenet. Nagyjá-
ból 3-4 hónapot vesz igénybe. Ideiglenes 
hatályú elhelyezés (azonnali intézkedés), 
konkrét életveszély esetén lehetséges. A 
szakmai irányelveket tartva, ezek a dönté-
sek egészen egyszerűnek tűnhetnek. Hiszen 
jó esetben minden szükséges dokumentum 
rendelkezésre áll egy döntés meghozatala 
során. Azonban egy ilyen döntést javasolni 
korántsem olyan könnyű, mint ahogy azt 
egy laikus gondolkodná. 
Központunk jogi és pszichológiai, valamint 
gyógypedagógai tanácsadást, 2018 óta óvo-
dai-iskolai szociális szolgáltatást is biztosít 
a járásban. 
A Covid-19 járvány első hullámában kol-
légáink nagyon sok szakmai és lelki nehéz-
séggel találkoztak. Egyrészt nem volt lehe-
tőségünk olyan ütemben családot látogatni, 
ahogy azt korábban tettük. Ezért ügyfele-
inknek nem is tudtunk olyan mértékben se-
gítséget nyújtani, mint korábban. Ráadásul 
átmenetileg a hozzánk érkezett adományok 
mértéke is lecsökkent. Másrészt mi magunk 
is olyan helyzettel találtuk szemben magun-
kat, amire nem nagyon volt meg a megol-
dás. Hogyan legyek elérhető? Mi lesz, ha 
megbetegszem és megfertőzöm a saját el-
látottam? Mi lesz, ha a családom betegszik 
meg, miattam? A járvány időszakában in-
tézményünk ellátta azokat az időseket, akik 
nem mehettek ki otthonaikból vásárolni, 
gyógyszert íratni. Bevásároltunk a hatósági 
házikaranténban lévő személyeknek. 
A Szolgálat adományozási tevékenységét 
nagy mértékben segítik a településen mű-
ködő civil szervezetek. Nélkülük nem is 
tudnánk ilyen mértékben ellátni a rászoruló 
családokat.  Köszönjük ezt nekik!
Aki szociális szakember, az soha nem tudja 
igazán elhagyni ezt a hivatást. Lehetnek ki-
térők az életében, de mindig-mindig vissza-
tér a szociális területre. Miért? Egyszerű a 
válasz, mert segíteni jó! Hálás vagyok azért, 
hogy egy olyan csapatban dolgozom, ahol 
elkötelezett emberek vannak! Olyan embe-
rek, akik a vírus idején is méltóságteljesen 
küzdöttek meg saját félelmeikkel, miköz-
ben nap, mint nap újra indultak dolgozni, 
mert a segíteni akarás felülírt mindent rossz 
érzést, negatív gondolatot bennük a járvány-
nyal kapcsolatban. 
Információ:

Család és Gyermekjóléti Szolgálat,  
valamint Család  

és Gyermekjóléti Központ 
7000 Sárbogárd, József Attila 14. 

Telefonszám: 06-25/508-970, 508-971

Nekrológ
Á G I

A kedvenc évszakod az ősz volt. Sze-
retted, mert szeptemberben kinyitot-
tad hosszú évtizedeken át az iskola 
kapuját, azoknak a gyerekeknek, 
akiknek szebbé, értelmesebbé akartad 
tenni az életét, mert hittél abban, hogy 
lehet másképp élni. Számukra iskolát 
alapítottál, fejlesztettél, működtettél.
Csodáltad az ősz színeit, mert képzele-
tedben minden levél virággá változott és 
olyan szépséggel tündökölt, mintha többé 
nem lenne rá lehetősége. A gyönyörű szí-
norgia mintha azért lenne, hogy felkészít-
sen a téli sötétségre.
Kedvelted, mert érezted, hogy lassan, de 
biztosan közelednek a téli ünnepek.
Az idei őszi napforduló elvette Tőled az 
életet, melyben töretlenül hittél. Egyetlen 
pillanatod sem volt tervek és célok nélküli. 
Az ünnepek, a hétköznapok NÉLKÜLED, 
az emlékeddel folytatódnak.

„Nem éleszthettelek. 
Most hát alszol.

 Aludj. 
Békesség neked. 

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

(Reményik Sándor)
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszerta-

ni Intézmény Alkalmazotti Közössége
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Közélet Közel háromszázan álltak rajthoz
A COVID-19 járvány első hulláma számos rendezvény kényszerű elmaradását, 
vagy elhalasztását okozta. Ezek közé tartozik a Sárbogárdi Napok idejére ter-
vezett III. RunBogárd Futóverseny és családi futónap. A lelkes szervezők nem 
mondtak le az esemény megrendezéséről, annak időpontját szeptember 5-re tűz-
ték ki. A tervezett új időpont előtt is aggódva figyelték a híreket, vajon a beve-
zetésre kerülő szigorítások nem hiúsítják-e meg terveiket? Szerencsére semmi 
ilyen nem volt, így szombat délelőtt közel 300 futó állhatott rajthoz, hogy Sükösd 
Tamás polgármesteri köszöntője, majd a Tóth Szilvia (Szilka) által vezényelt be-
melegítések után az általa választott távot teljesítse.
Legnépesebb és legszínesebb 
indulótábora a mosolyfutam-
nak volt, ahol a nagyobb gye-
rekek mellett többek között 
apukák és anyukák kicsinye-
ikkel ölben, vagy épp baba-
kocsiban tolva az apróságot a 
futam nevéhez illően vidám 
hangulatban teljesítették a 
távot. A versenytávokon in-
dulókat egyszerre indította a 
rendezvény szpíkere Kaufer 
Tamás. A verseny pályája a 
Hősök teréről indult és oda is tért vissza, így 
a versenyzőknek 1, 2, 3, vagy 4 kört kellett 
megtenni a választott táv (5,25; 10,5; 15,75; 
vagy éppen 21 km) teljesítéséhez. A ver-

senyt ezúttal ke-
vesebb érdeklő-
dő kísérte figye-
lemmel, ami a 
járványhelyzet 
miatt érthető is. 
Az ő szórakoz-
tatásukról töb-
bek között Bíró 
Kriszti gondos-
kodott, de volt 
RC modell be-
mutató, terme-
lői mézárusítás, 
LifeCare ter-
mékbemutató és 

vásárlási lehetőség is. Ezúttal sem maradt 
el a rendezvényhez kapcsolódóan a Kos-
suth Zsuzsanna rendelőintézet vezetője és 
munkatársai által biztosított szűrővizsgálati 
lehetőség, melynek helyszíne a művelődési 
ház volt.
A szervezők tevékenységén látszott, hogy 
az előző két alkalommal komoly gyakor-
latot szereztek, így minden gördülékenyen 

ment. A segítők a téren is és a külső frissítő 
ponton folyamatosan biztosították a ver-
senyzőknek az energia utánpótlást.
Néhány versenyző még a pályán volt, ami-
kor elkezdődött az eredményhirdetés. Rész-
letes eredmények helyett annyi, hogy több 
sárbogárdi, illetve környező településen élő 
futó is dobogóra állhatott. Az érdeklődők 
a részletes eredményeket a http://korido.
hu/2020RunBogard_result webcímen te-
kinthetik meg az érdeklődők. Egy ekkora 
rendezvény nem valósulhat meg segítők és 
szponzorok nélkül. A szervezők az alábbi-
akban állították össze a segítők, támogatók 
névsorát:
A versenyzők méréséért a korido.hu felelt. 
Szponzoraink, támogatóink segítsége el-
engedhetetlen a versenyünk megrende-
zéséhez, csakúgy, mint lelkes és önzetlen 
segítőink, akik szabadidejüket áldozták a 
RunBogárd sikeréért. A pályaépítés, fris-
sítés, irányítás, éremosztás, felvezetés stb 
sem működne nélkülük, nekik dupla köszö-
net jár! (Tótokné Gizus, Tótok Zsolt, Márné 
Adri, Deák Nati, Fekete-Tóth Brigitta, Tóth 
Szilvia -Szilka, Csutiné Tóth Katalin, Mar-
sovszki Dóri, Tóth Noémi, Prikkel Ferenc, 
Rehák Sándor és Rehák Tamás, Derner 
Henrik, a Művelődési Ház kollégái: Hor-

váth István, Csajági István, 
Szagri Miklós)
Támogatóink: Sárbogárd 
Város Önkormányzata, 
Fejér Megyei Közgyűlés, 
Keszthelyi Kilométerek 
Egyesület, rundevu.hu, Lé-
gió 2000 Kft., Sárbogárdi 
Polgárőr Egyesület, Márko-
vics Kft., Indekor Kft., Tes-
co, Decathlon, Viki boltja, 
Böczy Fólia, Finomságok 
boltja, Tótok Anett grafikus, 
Fittpharma Kft.          - galsa- 

Csillogó villogó  
veteránok

Bár nem volt különösebb hírverése, 
szeptember 12-én mégis sokan kikí-
váncsiskodtak a Hősök terére, vagy 
épp főutcai lakosként kiálltak a kapu 
elé, hogy megcsodálják a Total Chro-
no Classic veteránautós túrán résztve-
vő autókat. A túra útvonala Székesfe-
hérvár belvárosából indult, s mintegy 
30 településen át, Szekszárdot érintve 
Balatonlelléig tartott, közel 300 km 
hosszban.
Az egyik ellenőrző állomás Sárbogárdon, a 
Hősök terén volt, ahol az érdeklődők több 
mint 100 autót csodálhattak meg a kelle-
mes őszi időben. A klasszikus veteránau-
tók mellett láthattunk néhány egészen fia-
tal autót is a Mercedes-Benz E osztályból, 
akik előfutóként biztosították az útvonalat.
Az autókról készült fotókat az érdeklődők 
lapunk Facebook oldalán böngészhetik.
 - galsa -
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Futballhírek Sárbogárdról (szemezgetés)

SÁRBOGÁRD - DUFK 5-0 (4-0)
Az eltiltását töltő Mayer D. nélkül készült 
a hazai csapat az első győzelem megszer-
zésére az újonc ellen.  Gólszerzők: Roden-
bücher T. (2); Gyuricza K. (2); Krajcsovics 
P. Magabiztos hazai siker a technikailag 
képzett újvárosi fiatalok ellen és végre a 
hazai csapat énekétől volt hangos az öltöző. 
Jók: Gyuricza K., Rodenbücher T., Kókány 
P. ill. Matolcsi L. Szakmai értékelés Pajor 
Lászlótól: Az első félidőben kifejezetten 
jól szórakozhattak a hazai nézők. Sok tá-
madást vezettünk és a helyzetkihasználás 
is megfelelő volt. A másodikban is szépen 
fociztunk, de a befejezéseknél nem kon-
centráltunk eléggé. Összképet tekintve di-
cséretet érdemelnek a srácok, jogosan sze-
reztük meg a három pontot.
ENYING U-19 SÁRBOGÁRD U-19 0-5 
(0-3)
Kitűnő kezdés, nagyszerű folytatás és ma-
gabiztos játék. Gólszerzők: Bíró B.; Gábris 
R. (2); Suplicz B.; Már Z.
SÁRBOGÁRD U-16 -- CECE U-16 5-0 
(2-0)
A második fellépést is sikerült hibátla-
nul teljesíteni a hazai csapatnak. Gólok: 
Csőgör D.; Szabó D.Z.; Sáfrány A. Z. 
(2); Fenyvesi B. A sok hibával tarkított 
mérkőzésen a hazaiak megfelelő helyzetki-
használása és a vendégek gólképtelensége, 
amit az eredmény tükröz. Jók: Horváth M., 
Sáfrány A.Z., Már Z. illetve Boros G., Pa-
jor M.

DUFK U-14 - SÁRBO-
GÁRD U-14 1-7 (0-4)
Kitűnően sikerült a be-
mutatkozás a legifjabbak 
bajnoki rajtján. Gólok: 
Horváth M.B. ill. Zvez-
dovics G.B. (5); Mező 
B.; Papp D. Az edző ifj. 
Pajor László a mérkő-
zés után: Az első játék-
rész kifejezetten öröm-
teli volt edzői szemmel, 
amit elvártam a csapat-
tól. Nagyon jó százalék-
ban meg is valósították, 

de összességében is nagyszerűen teljesített 
a csapat. Gratulálok a játékosoknak! Jó: 
Sárbogárd u-14
ÚT A JÖVŐBE - OTP BANK BOZSIK 
PROGRAM
Vasárnap (szept.13.) került megrendezésre, 
hosszú kihagyást követően a 2020.-2021.
évad első tornája. A Sárbogárd SE az u-11 
korosztálynak Sárszentmiklóson, az u-13 
korosztálynak Sárbogárdon rendezte meg 
a tornát.
Résztvevő csapatok mindkét korcsoportban 
a Cece PSE, a Káloz SE, a Sárosd NKSC 
és a Sárbogárd SE csapatai. A napsütéses, 
kellemes időben zajlott tornán nagyon éles 
mérkőzéseket vívtak a csapatok. A nagy-
szerű hangulat érzékelhető volt pályán 
belül és kívül is. A csapatokból külön dí-
jazásra kerültek a kimagasló teljesítményt 
nyújtó játékosok. A csapatvezetők értékelé-
se alapján külön oklevél és csokoládé díja-
zásban részesültek:

Köszönet és gratuláció minden résztvevő-
nek!
SÁRBOGÁRD N - MEZŐFALVA N 1-0 
(0-0)
Összeállítások: Női Felnőtt Bajnokság 

3.forduló Az első fé-
lidőben kevés mo-
mentum utalt arra, 
hogy itt labdarúgó 
mérkőzés zajlik. A 
szövegelés, a játék-
vezetői ítéletek elleni 
nem éppen sportsze-
rű megnyilvánulások 
után mindkét csapa-
tot magához rendelte 
Szabados G. és figyel-
meztette a játékoso-
kat, hogy nem ma-
radnak következmény 
nélkül a fegyelmezet-

lenségek, a beszólások. Gólszerző: Kiss 
Alexandra A csapat első győzelmét aratta, 
amióta elkezdték ezt a sportot versenysze-
rűen űzni. 
ÚT A JÖVŐBE
OTP BANK BOZSIK FESZTIVÁL
Szeptember 20-án került megrendezésre 
az u-7 és u-9 korosztály részére az l. őszi 
fesztivál. A Sárbogárd SE,a Cece PSE és 
a Sárosd NKSC csapatai jelentek meg. A 
szép napsütéses időben örömjáték volt és jó 
szórakozást nyújtottak a gyerekek az őket 
elkísérőknek (szülőknek, testvéreknek, ro-
konoknak)
A fesztivál díjazottjai:

Szép volt lányok és fiúk!
SÁRBOGÁRD - MÁNY 2-1 (1-1)
A sereghajtó látogatott a bajnokságban az 
eddig eredményeivel nem büszkélkedő Sár-
bogárd otthonába. Mindezt a mérkőzésre 
kilátogató hazai szurkolók száma is alátá-
masztotta. A Sárbogárd az első perctől ma-
gához ragadta a kezdeményezést és állandó 
nyomás alatt tartotta a vendégek kapuját. 
Gólok: Magda M.; Vagyóczki P. ill. Rimele 
D. A mérkőzés krónikájához tartozik a 17. 
évét még novemberben töltő Horváth Bá-
lint debütálása a felnőtt csapatban. Győztes 
mérkőzésen, sikeres bemutatkozás. A hazai 
csapat győzelme a mutatott játék alapján 
teljesen megérdemelt a sportszerű és lelkes 
újonc ellen. Jók: Barabás J., Lajtos A.J., 
Kindl Z., illetve Szabó T., Rimele D.

Tudósító:Szántó Gáspár

Sport

 u-11 u-13 
Sárbogárd SE Dániel Mátyás Ádám Derner Erik 
Cece PSE Demeter Levente Potyondi Gergő 
Káloz SE Kovács Máté Jónás Kevin 
Sárosd NKSC Horváth Márk Juhász László 

  u-7 u-9 
Sárbogárd SE Bokor Bianka Meiszter Iván 
 Izsó Marcell 
Cece PSE Hanák Milán Salamon Krisztofer 
Sárosd NKSC Sztupa Benett Rafael Marcselló 
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Hirdetmények
Tájékoztató

A Sárbogárdi Járási Ügyészség minő-
sített csalás bűntette és más bűncse-
lekmény miatt vádiratot nyújtott be 
azzal a miskolci férfival szemben, aki 
2017. decemberében három sértettet 
azzal a valótlan ígérettel ejtett téve-
désbe, hogy egy nyereményjátékban 
személygépkocsit nyertek. 
A vádirat szerint a terhelt azért nyitott 
bankszámlát, hogy az általa tévedésbe 
ejtett sértettek az általa kért összegeket 
arra utalják. A vádlott telefonon felhívta a 
sértetteket, magát az egyik mobilszolgál-
tató ügyintézőjének adta ki és közölte az 
érintettekkel, hogy nagy értékű személy-
gépkocsit nyertek a mobilszolgáltató által 
szervezett nyereményjátékban, amelyet 
lakóhelyre szállítanak, amennyiben a meg-
jelölt bankszámlaszámra elutalják az általa 
megjelölt 345 000 Ft és 690 000 Ft közötti 
összegeket. Egyik sértett esetében a vád-
lott közjegyzőként is bemutatkozott. Két 
sértett a kért összeget elutalta, akiknek a 
férfi a cselekményével összesen közel 1 
000 000 Ft kárt okozott. A harmadik sértett 
esetében a vádlott cselekménye kísérleti 
szakban maradt, mivel az általa kért ösz-
szeg utalása során a banktisztviselő ész-
lelte, hogy a megadott számlaszám nem a 
mobilszolgáltató bankszámlaszáma, ezért 
a sértett az utalást nem teljesítette. 
Az ügyészség vádiratában a büntetett előé-
letű terhelttel szemben börtönbüntetés 
kiszabását, valamint a sértettek által elő-
terjesztett polgári jogi igények érdemben 
történő elbírálását indítványozta. 
Székesfehérvár, 2020. szeptember 11.

Jászberényiné dr. Király Teodóra 
sajtószóvivő

Szégyenzászlóink, avagy egy ellenzéki vélemény
Sárbogárd városunkra, ha nem is jellemző az idegenforgalom, azért helybeli-
eken kívül is többen megfordulnak a főterünkön. Tudjuk, hogy a zászlók jel-
képek. Olyan jelképek, amik olyan dolgokat, hagyományokat jeleznek, amelyek 
nagyon fontosak, és meghatározóak egy szűkebb közösség - például városunk 
lakosságának -, de egy nemzet múltjára és jelenére, sőt jövőjére nézve is.
Mit is jelent a zászló?
Ezek a zászlók rendkívül fontos szimbólu-
mok, mivel az együvé tartozást, bajtársias-
ságot, azt a közösségi szellemet fejezi ki, 
amely jelképezi, hogy képesek vagyunk egy 
közös cél érdekében felsorakozni, teljesíte-
ni a küldetést, melyre vállalkoztunk.
Sárbogárdon látják zászlóinkat, amelyek 
szégyenlősen lebegnek vagy pironkod-
va, dermedten állnak. Európa közepén az 
ezeréves államot is jelképezve. Hát mit ne 
mondjak.
Tudják a fényév távolság… Aki városunk 
főterén jár, az látja mindhárom szebb napo-
kat látott zászlónkat.
Azt, hogy melyik kinek és minek a jelképe 
már nehezen tudja kivenni.
Nem a kifakult, napégette zászlók az okai 
annak, hogy ott így kell lengedezni, hanem 
városunk vezetői!
A szegény kifakult zászlókról is biztos min-
denkinek ezek a sorok jutnak eszébe? Vagy 
az, hogy az örökös széthúzást, pártoskodást 
csak azért is kiskirályosodást, az én váro-
som az én váramat jelenti. Na, inkább annak 
felelnek meg!  
Mi magyarok vagyunk elsősorban, és csak 
aztán sárbogárdiak, ceceiek, vagy bármely 
település lakosai.
Tehát nagyon is fontosak a városházára ki-
tűzött zászlók, amelyek azt jeleznék: ebben 
a városban lokálpatrióták, és egyben ma-
gyarok élnek.
Sárbogárd város lobogójának azt kellene je-
lezni, hogy ez Sárbogárd, itt a városlakók 
szeretik és tisztelik szűkebb hazájukat is, 
városunkat.
Természetesen hazánk tagja az Európai 
Uniónak, így a polgármesteri hivatal épüle-
tén annak is helye van, ezzel jelezve, hogy 
városunk lakói egyben uniós polgárok is.
Eddig olyan evidenciákat írtam, amelyet a 
nagycsoportos óvodások, vagy kisiskolá-
sok is le tudnak rajzolni, hiszen ismerik a 
magyar zászlót, megfigyelték az uniós 
lobogónkat és egy kis segítséggel a vá-
rosunk zászlóját is lerajzolják.
De Sárbogárdon, mint semmi, ez sincs 
rendben! 
A zászlóink szégyenzászlóinkká alja-
sodtak. Miért kapcarongyok lobognak 
a polgármesteri hivatal épületén?!
Azok a zászlók, több évtizeddel ezelőtt 
lettek valakik által odabiggyesztve.
Azóta a nap színüket kifakította, a szél 
is elvégezte ezeken a pusztítást.
A hivatalos zászlóhasználatot jogsza-
bály rögzíti, amit tisztelt városatyáink 
is tudnak, tudhatnának:
1995. évi LXXXIII. törvény (a továbbiak-

ban: Njt.) 21. §-a (2) bekezdésének a) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a következőket ren-
deli el: 
Az (1) bekezdés szerinti célra készült olyan zász-
ló (lobogó) használható, amelyre az MSZ 1361 
szabvány szerinti követelmények az irányadók.
 (3) A zászlót (lobogót) - tekintélyének megőrzé-
se érdekében - rendszeresen, legalább háromha-
vonta tisztítani kell. 
(4) A zászlót (lobogót) legalább évente cserélni 
kell.
 (5) Ha a zászló (lobogó) az elhasználódása (ko-
pása, rojtosodása, fakulása stb.) folytán jelen-
tősen – szabad szemmel is észlelhetően – eltér 
az e rendeletben említett szabvány követelménye-
itől, a (4) bekezdésben meghatározott időtartam 
letelte előtt is haladéktalanul gondoskodni kell 
a cseréjéről.
Ezek eléggé egyértelmű dolgok.
Olyanok, amelyeket külön rendelkezés nél-
kül is tekintettel a jó ízlésre és rendszeretett-
re, meg kellett volna tenni.
Kérem és felszólítom városunk vezetőit, 
hogy haladéktalanul cseréljék le a zászlókat, 
és a jövőben fordítsanak sokkal nagyobb 
figyelmet erre is!
Én is a város vezetői közé tartozom, de mint 
ellenzéki képviselőnek, az eddigi gyakor-
latnak és tapasztalatnak megfelelően, mint 
minden javaslatunkat, észrevételünket le-
szavaztak és a kukába kerültek.
Sárbogárd nem egy gazdag város, de szeret-
ném, ha büszkék lehetnénk arra, amink van.
Büszkék, hogy tiszta, rendezett és gondo-
zott a környezetünk. Mint a jó gazdáknál 
szokás.
Mi a nyilvánosság erejében és csak abban 
bízhatunk, hogy idővel helyére kerülnek a 
dolgok, mert mint az újság mottója tartja 
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol ott-
hon legyünk benne”
Mi Sárbogárdon szeretnénk otthon lenni, 
ahol a város vezetői ezt a szép érzésünket 
szolgálnák!       Borbély Sándor képviselő
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HirdetményekH I R D E T M É N Y
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató - Helyettesi Szervezet 
Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs Pályalétesítményi Osztálya (7623 Pécs, Szabad-
ság u. 39.) 2020. augusztus 29-én kézhez kapott, elektronikus úton érkezett levelével 
megkereste hivatalomat a Területi Igazgatóság vonalhálózatának vegyszeres gyomirtás 
II. ütemével kapcsolatosan: megkeresésekben foglaltak alapján „a növényvédelmi tevé-
kenységről” szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 6. § (2b) és (5) bekezdésében elő-
írtaknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt lakosságot és a tevékenység 
(méhészet, állattartás) által a hatásterületen érintetteket:
A MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs te-
rületének az igazgatósághoz tartozó állomá-
sokon, megállóhelyeken és vonalszakaszo-
kon, átjárókon, rálátási háromszögeken a 
pályatestek és környékének (állomásokon, 
megállóhelyeken, állomási vágányokon, 
állomások területén, rakterületeken, pero-
nokon, iparvágányokon, vasútvonalakon és 
mindezek környékén) a kezelési feladatok-
kal megbízott útján a MÁV Zrt. vegyszeres 
gyomirtást végez a következők szerint:
A gyomirtás ütemterve szerint Sárbo-
gárd közigazgatási területén:
2020. október 1. (csütörtök): Szarka Sán-
dor munkavezető Tel.: 06-30/723-2505
- Tolna - Mőzs - Rétszilas vonalszakaszon.
2020. október 2. (péntek): Szarka Sándor 
munkavezető Tel.: 06-30/723-2505
- Rétszilas - Dombóvár vonalszakaszon.
Az Unimog permetező gépkocsik és szerel-
vények útvonalterve az időjárási viszonyok 
miatt vagy forgalmi okokból módosulhat.
Amennyiben napközben az időjárás nem 
engedi (szél, eső) a munkavégzést, úgy a 
gyomirtást éjszaka is végzik.
A gyomirtásnál használt vegyszerek mun-
kaegészségügyi várakozási ideje 0 mun-
kanap, ezért a vegyszer felszáradása után 
a permetezéssel érintett területeken munka 
végezhető.

A gyomirtáshoz használt vegyszerkeveré-
kek a vegyszerek különböző összeállításá-
val készülnek, ezért felhívom a méhészek 
és az állattartók figyelmét, hogy a kaptá-
rok, a méhcsaládok kihelyezésénél, kitele-
pítésénél, az állatok legeltetésénél vegyék 
figyelembe a vegyszeres gyomirtással járó 
veszélyeket, korlátozásokat.
A kijuttatásra kerülő vegyszerek neveiről és 
hatóanyagairól a MÁV Zrt. által rendelke-
zésre bocsátott leírás munkaidő alatt megte-
kinthető a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal 
(7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.) Műszaki 
Osztályán Bencze Istvánnál, az emelet 7. 
számú irodahelyiségében (amennyiben azt 
a vírushelyzet megengedi), egyébként tájé-
koztatás kérhető a 06-25/520-260 telefon-
számon, a leírás megtekinthető továbbá Sár-
bogárd város honlapján: www.sarbogard.hu
Felhívom a méhészettel és állattartással 
foglalkozók figyelmét, hogy a fentiekben 
részletesen ismertetett, kezelt területeken 
fokozott figyelemmel járjanak el. A vegy-
szeres gyomirtással érintett területeken le-
geltetni és az onnan származó takarmánnyal 
a megjelölt időponttól (néhány nap eltoló-
dással) számított 14 napon belül etetni tilos!
A munkavégzés egyéb részleteiről a munka-
vezetőktől a megadott telefonszámon lehet 
tájékoztatást kérni.
A vegyszeres gyomirtás káros hatásainak 
elkerülése érdekében teendő szíves együtt-
működésüket és megértésüket előre is meg-
köszönöm. 

Dr. Venicz Anita jegyző

Tisztelt Lakosság!
A koronavírus járvány miatt jelentősen 
megnőtt a betegforgalom a Fejér Megyei 
Szent György Egyetemi Oktató Kórház 
sürgősségi osztályán. A legnagyobb kö-
rültekintéssel, elkülönítetten fogadjuk a 
koronavírusra utaló tünetekkel rendelke-
ző betegeket, s külön azokat, akik egyéb 
panaszaikkal jönnek a sürgősségi osz-
tályra. Tekintettel a járvány terjedésére, 
a más személyekkel való találkozás mi-
att fennálló esetleges megfertőződés ve-
szélyére, tisztelettel kérjük a lakosságot, 
hogy csak kifejezetten indokolt esetben 
jelenjenek meg sürgősségi osztályunkon.
A kórház sürgősségi osztályára valameny-
nyi betérő betegnek maszkot kell viselnie. 
Az osztályon a betegek ellátása nem érke-
zési sorrendben, hanem az érkezést követő 
állapotfelmérés alapján történik.
Tekintettel arra, hogy a koronavírussal 
megfertőzött betegek jelentős százalé-
kánál tünetmentesen zajlik a betegség, 
előfordulhat, hogy a nem koronavírusos 
panaszokkal érkező és kezelt betegeink is 
fertőzhetnek, még ha ők maguk tünetmen-
tesek is .Figyelemmel arra, hogy a kevésbé 
súlyos betegeinknek várakoznia kell más 
betegekkel egy légtérben, a várakozás so-
rán az esetleges megfertőződés kockázata 
jelentős is lehet. Erre tekintettel kérjük, 
hogy a nem akut, azonnali beavatkozást 
nem igénylő tünetek esetén rendelési idő-
ben keressék fel háziorvosukat, rendelési 
időn túl a háziorvosi ügyeletet.
Megértésüket és szíves együttműködésü-
ket köszönjük.
Vigyázzanak egészségükre, vigyázzunk 
egymásra!
Tisztelettel!

Fejér Megyei Szent György Egyetemi 
Oktató Kórház vezetősége

Tájékoztató
A Dunaújvárosi Járási Ügyészség jelentős kárt okozó csalás bűntette és más bűn-
cselekmény miatt vádiratot nyújtott be azzal a dunaújvárosi férfival szemben, aki 
valótlan számlák engedményezésével tévedésbe ejtett egy céget, amellyel közel  
6 000 000 Ft kárt okozott.
A vádirat szerint a vádlott annak a cégnek a képviselőjeként, amely földszállításra szerződést 
kötött egy másik céggel, a cég által kiállított és az általa képviselt cég által befogadott számlá-
kat arra való valótlan hivatkozással nem egyenlítette ki, hogy az ő szerződéses partnerei sem 
tettek eleget fizetési kötelezettségüknek. A vádlott 2017 áprilisában két olyan számlát enged-
ményezett az általa képviselt céggel szerződő másik cégre, amelyről valótlanul azt állította, 
hogy azokat már benyújtotta egy másik cégnek, azonban annak a kifizetése még nem történt 
meg. A vádlott olyan számlákon alapuló tartozásokat engedményezett a vele szerződő cégre, 
amely számlák az általa állított cég részére nem lettek benyújtva, és ezzel a vele szerződő 
céget tévedésbe ejtette, amellyel közel 6 000 000 Ft meg nem térülő kárt okozott.
Az ügyészség vádiratában a terhelttel szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett bör-
tönbüntetés kiszabását indítványozta.
Székesfehérvár, 2020. szeptember 9.          Jászberényiné dr. Király Teodóra sajtószóvivő
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SÍC - hírek, eredmények!
Egy Bajnok napja

Előző cikkünkben még kerestük a bajnokot és reménykedtünk OB bajnoki cím iránt, de most vasárnap valóság lett. 
Fekete Zétény gyermek versenyzőnk élete első Országos Bajnoki címét szerezte 20 m-es távon! Ez a Sárréti Íjász 
Club számára a 101-ik elhódított bajnoki címet jelenti. Az idei íjász OB-k sorában az utolsó napon a gyerekek és serdülő 
versenyzők kerültek megmérettetésre. Egyetlen versenyzővel indult egyesületünk, mivel Lénárt Roland serdülőnket be-
tegsége ágyba kényszerítette.
Hajnali ébresztő és 100 kilométeres utazás után 
kezdődött meg Fekete Zétény sporttársunk ver-
senynapja. A versenyen szinte a teljes korosz-
tályos mezőny részt vett, így az összes top ver-
senyző jelen volt.
A rangsoroló versenyben Zétény egyéni és egye-
sületi csúccsal (611 kör) a második helyen vég-
zett. Ezt követő rövid pihenő után kezdődött az 
„igazi” verseny, a kieséses szakasz. A negyed-
döntő simábbra sikerült, mint gondoltuk, ám 
az elődöntő már komolyabb kihívás volt. Miu-
tán ezt is sikerrel vette csak a döntő volt hátra. 
Zétény a döntőben egy pillanatra sem hagyott 
esélyt ellenfelének, így második országos bajno-
ki döntőjét követően már Ő állhatott a dobogó 
legmagasabb fokára.
A kupa és az aranyérem magában még nem je-
lent sok mindent, de mi, akik tudjuk mennyi 
erőfeszítést, testi és lelki erőt igényel ez a sport 
tudjuk, hogy mit jelent ezeket az ereklyéket bir-
tokolni. Egy hosszú út és egy tö-
kéletesen kiegyensúlyozott nap 
eredménye, egy 10 éves sportoló 
előadásában.
Gratulálunk ehhez a szép siker-
hez, az első országos bajnoki 
címhez!
Olimpiai íjász egyesületünkbe 
változatlanul várjuk az íjászat 
iránt érdeklődő „öregeket” és 
ifjakat, hölgyeket és férfiakat. 
Olimpiai reflexíj felszerelést 
biztosítunk.
(Saját történelmi, longbow, va-
dász, számszeríj, csigás és olim-
piai íjjal rendelkezők jelentkezé-
sét is várjuk.)

Sárréti Íjász Club Sárbogárd
Egyesületünk elérhető: katona-
alex920912@gmail.com, laszlo.
teglas@gmail.com, lgilicze@
tolna.net levelezési címen.

Sport

Köszönetnyilvánítás
Köszönetemet fejezem ki édesanyám - Kovács Istvánné Ró-
zsika - ápolásával, segítésével kapcsolatban Berta Jánosné Ka-
ticának, Nagy Gabriellának.
Köszönetet mondok szomszédainak is a sok-sok segítségért.
Köszönetet mondok azoknak, akik édesanyám temetésén 
résztvettek, sírjára koszorút, virágot hoztak.
Köszönetemet fejezem ki továbbá a Szentlélek Temetkezés 
dolgozóinak is.

Lánya Rózsika
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Haláleset miatt eladó kombinált szekrény, szekrény-
sor, konyhabútor, hűtő, hűtőláda, franciaágy, vaskályha, 
mosógép, terménydaráló, stb. Árak megegyezés szerint. 
Érd.: 06(30)6966954
Elektromos masszázsfotel lábtartóval eladó, megegye-
zés szerint. Irányár: 100 000 Ft. Érd.: 06(25)464552, 
06(20)3925609
Szobafestést, mázolást és kőműves munkát és külső szi-
getelést vállalunk. Tel.: 06(30)2803436
Költözés miatt Sárbogárdon eladók feleslegessé vált 
bútorok. Gabi gyermekheverő 2 db 5 000 Ft/db. Fran-
ciaágy 2 fotellel 50 000 Ft, nagy szőnyeg 3x4 m-es, 15 
000 Ft, világos műbőr székek 9 000 Ft/db, étkező asztal, 
tölgy 6 személyes 30 000 Ft, kihúzható rekamié 35 000 
Ft, kanapé, kinyitható 50 000 Ft. Szekrénysor, politúro-
zott 90 000 Ft, Réka szekrénysor 90 000 Ft. Érdeklődni: 
06(20)2917866
Lakást vásárolnék Sárbogárd központjában, készpénz-
zel fizetek. Hitel átvállalással is. Telefon: 06(30)5809634
VÁSÁROLNÉK! Régi kredencet, vas lavórtartót! 
06(70)3372868
Sárbogárd, Kossuth utca 60. szám alatti kertes csa-
ládi ház eladó. Kívül-belül felújítva, 130 m2-es, 3 
szoba, konyha, fürdő, 12 m2 fedett terasz. 1500 m2-es 
kerttel, melléképülettel. Irányár: 18 millió Ft. Telefon: 
06(30)364-9408
Folyamatos munkára kőművest keresek Telefon: 
06(30)3649408
Sárbogárd területén zártkerti, művelés alól kivett szőlő/
szántó 1747 m2 területű, szoba, konyha+pince sürgősen 
eladó. Érd.: 06(70)6261555
Elektromos maszírozó fotel, lábtartós 100 000 Ft, 
elektromos állítható ágy /speciális/ 100 000 Ft, akku-
mulátoros moped 100 000 Ft eladó. Érd.: 06(25)462408, 
06(70)2695181
Sárbogárd központjában családi háznál külön bejáratú, 
központi fűtéses, fürdő, konyha, hálófülkés kis lakrész 
kiadó bútorozottan. Közös udvarral. Tel.: 06(70)6261555
Angol nyelvből korrepetálást, nyelvizsgára felkészítést 
vállalok. Tel.: 06(70)5568468
Sárbogárd, Bercsényi utca 5. szám alatti családi ház 
sürgősen eladó. Irányár: 9 millió Ft. Tel.: +36/30/2803436
Női élettársat keresek Sárbogárd környékéről, 40-45 
éves korig. Tel.: 06/30/7141576
Építési telek eladó Sárbogárd, Deák Ferenc utca 48. 
Irányár: 700 000 Ft. Tel.: 06(30)7152730
Jó állapotú, lehetőleg új építésű családi házat vásárolnék 
Sárbogárd területén. Azonnali készpénzfizetéssel. Telefon: 
06(20)4247728
Eladó 3 szobás családi ház, 140 m2+50m2 melléképü-
lettel Cecén. Tel.: 06(20)2139018
Sárbogárd (Töbörzsökön) közművesített telek eladó. 
Érd:06(20)3749280 vagy 06(70)3263962
Sárbogárd központjában családi ház (kb. 120m2) sür-
gősen eladó. Csere is - panellakás - érdekel.  
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 06(30)2803436

XXV. évfolyam 10. szám 2020. október 1.
Alapította: Sárbogárd Város Képviselő-testülete.
Kiadja: AZITOP Bt.Sárbogárd, Szent István út 56/a,  
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