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Októberi testületi ülés
A sárbogárdi képviselő-testület 2020-as soros ülése 1 perces néma felállással kez-
dődött. Elhunyt Majláth László a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese. Az ülésen a koronavírus miatt ki-
alakult helyzetnek megfelelően a képviselők és az ülésen résztvevők maszkot viseltek. Az ülés a megszokott forgatókönyv 
szerint zajlott.
Dr. Sükösd Tamás polgármester tájékoz-
tatta a megjelenteket a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről, intézkedésekről, 
az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 
Egyeztetések voltak a hulladékgazdálko-
dással kapcsolatos önkormányzati felada-
tokról, újabb hulladéktároló/szemétgyűjtő 
edények kihelyezéséről. Előtérbe került a 
Huszár temető bővítése, a közétkeztetésről 
is történt egyeztetés. Az idei Megye nap 
Etyeken volt, ahol kitüntetések átadására is 
sor került. Fejér Megye Díszpolgára kitün-
tető címet többek között Dr. Müller Cecília 
tisztifőorvos kapta. Egyeztetések voltak a 
felszíni csapadékvíz elvezetéssel, az Árpád 
lakótelep jobbító szándékú „csapatával” az 
esetleges pályázattal kapcsolatban, az M8-
as tervezőivel a 63-as négysávósításáról. 
Ebben a témában konstruktív beszélgetést 
folytattak. – mondat a polgármester.
Elfogadták a képviselők a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló jelenté-
seket. 
A következő napirendi pont a közművelő-
dési, kulturális intézményekben végzett te-
vékenységekről szólt. Idetartozik a József 
Attila Művelődési Ház, a Rétszilasi Klub, 
a Sárszentmiklósi Klub/Közösségiház, va-
lamint a Madarász József Városi Könyvtár 
működtetése. A beszámolók elkészültek, 
amelyeket a képviselő-testület közművelő-
déssel foglalkozó bizottsága véleményezett 
és ezeket a képviselők elfogadtak. A könyv-
tár beszámolóját korábban a polgármester 
fogadta el. Időközben lejárt a Művelődési 
házzal kapcsolatos megállapodás, erre pá-

lyázat került kiírásra, melyre egy pályázat 
érkezett. A Művelődési házat továbbra is 
Horváth István üzemelteti/vezeti.
Véleményezték és természetesen elfogad-
ták a képviselők a Sárbogárdi Zengő Óvo-
da 2020/2021-es nevelési évre szóló mun-
katervét. A polgármester jelezte, hogy az 
óvoda teljes vertikummal üzemel.
Módosult a Zengő Óvoda 2020/2021-es 
évre szóló Helyi Intézkedési Terve a jár-
ványügyi készenlét idején alkalmazandó 
eljárási rend miatt. Kiemelte a polgármes-
ter, hogy az óvodában a szabályokat a leg-
messzebb menőkig betartják, a fertőtlenítés 
átlagon felüli. 
Az önkormányzati képviselők tevékenysé-
géről szóló beszámolókat is elfogadták a 
képviselők, kivéve Borbély Sándorét. Dr. 
Venicz Anita jegyző nem tetszését fejezte 
ki a beszámolóval kapcsolatban. Felhívta 
a képviselő figyelmét a tényszerűségre, a 
valós tájékoztatásra. A képviselő által ko-
rábban jelzett költségvetést érintő számsza-
ki hibák egyszerűen nem igazak, valamint 
a zászlókkal kapcsolatos nyilatkozata sem 
fedi a valóságot. Egyszerűen nem igazak 
azok, amit állít. A Polgármesteri Hivatalon 
lévő zászlók kültéri alkalmazásra megfele-
lőek, folyamatos a beszerzésük, cseréjük. 
Jegyző asszony megkérte a képviselőt, 
hogy kérdéseire most válaszoljon és ne az 
újságon keresztül mondja el véleményét.
Borbély Sándor szerint a zászlók továbbra 
is alkalmatlanok a település képviseletére, 
szerinte már 2018 óta kint vannak. Vitat-
kozás alakult ki. Nettó hazugságok vannak 

a beszámolóban, fontos a tényszerűség. 
- mondta a polgármester. Bágyi Zoltán is 
hozzászólt a vitához. Kérte, nevezze meg 
Borbély Sándor, hogy kik azok a kiskirá-
lyok, akiket emleget. 
/A képviselők beszámolói megtalálhatók a 
sarbogard.hu oldalon./
A Bizottságok beszámolóit is elfogadták a 
képviselők.
A magánszemélyek kommunális adójáról 
szóló önkormányzati rendelet is elfogadás-
ra került. A város döntéshozóinak elsődle-
ges szándéka, hogy a közterhek ne növe-
kedjenek, viszont a kiesett gépjármű adót 
valamilyen formában és mértékben pótolni 
szükséges. Ezért kommunális adó beveze-
tésére kerül sor, mely véleményük szerint 
elviselhető mértékű. Lakóingatlanonként 
2021. január 1-től havi 1000 Ft. 
A bevételből az intézmények üzemelteté-
sét, az infrastruktúra biztosítását, a közte-
rületek rendben tartását, az önkormányzat 
gazdasági helyzetének szinten tartását re-
mélik. A magánszemélyek kommunális 
adójának mértéke tehát építmény után évi 
12 ezer, telek után évi 6 ezer, nem magán-
személy tulajdonában álló lakások bérleti 
joga után ugyancsak évi 6 ezer forint lesz.
Szilveszterné elmondta, hogy folyamato-
san azt hallani, hogy egész Európa minket 
irigyel, jók a gazdasági eredmények, jó a 
járványügyi védekezés. Akkor miért kellett 
elvenni a gépjárműadót, miért kell új adót 
bevezetni. Ki nem mond igazat? 
Az önkormányzatok számára az adóztatási 
jog gyakorlására a helyi adókról szóló tör-
vény lehetőséget biztosít. Az adott képvise-
lő-testület rendelettel az önkormányzat il-
letékességi területén helyi adókat, valamint 
települési adókat vezethet be. Tulajdonkép-
pen ez történt most.
Egyébiránt ez az adónem a megye, az or-
szág településeinek többségében már hosz-
szú évek óta élő adó.
Módosult az egyes szociális ellátásokról 
szóló 4/2015.(II.27.), a közterületek hasz-
nálatának szabályozásáról és rendjéről 
szóló 35/2015.(VIII.26.) önkormányzati 
rendelet. Szilveszterné szerint a közterüle-
ten való alkoholfogyasztást is szabályozni 
kellene.
Nem módosultak a kötelező felvételt bizto-
sító iskolák felvételi iskolai körzethatárok, 
illetve a Fejér Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Sárbogárdi Tagintézménye mű-
ködési körzetei sem változnak. 
A koronavírus okozta veszélyhelyzetben 
kiválóan helytálltak a Sárbogárdi Egyesí-
tett Szociális Intézmény közalkalmazottai, 
jutalomban részesülnek, melynek kifizeté-
sére 5 775 000 Ft áll rendelkezésre. 

folytatás a következő oldalon

Városháza

Sárbogárd területén tervezett áramszünetek
Az áramszünet ideje: 2020. november 12-én várhatóan 7:30 - 19:30 óráig.
Érintett terület: 
Ady Endre út 99-131., 154., 162., 164. sz. (Coop ABC feletti lakások, Fűtőmű, 
ABC, Főtéri Cukrászda, Sportbolt, Korona Gyógyszertár, Rossmann üzletház, 
Panda Áruház, Áfész Áruház, NAK, B3 Takarék, Optika, Seszták optika, Orova 
2000 Bt.), Asztalos utca, Csík utca, Iskola köz 2., 3. sz., Kígyó köz, Kovács köz, 
Nyíl utca, Simon utca, Simon köz, Wesselényi utca, Tinódi utca 125. sz.
Az áramszünet oka: szolgáltatásunk minőségének javítása, transzformátor állomás csere
A következő áramszünet ideje: 2020. november 27-én 
 várhatóan 8:30 – 15:30 óráig
Érintett terület: Szent István utca 51-75., 64-80., Töbörzsök Általános Iskola, Patkó 
Csárda, Abai út (Fehérvári út) 1-35., 2-48., Tüzér utca 29-45., 28-38., Honvéd utca 
Az áramszünet oka: üzemzavar megelőzés, gallyazás
A következő áramszünet ideje: 2020. november 27-én 
 várhatóan 8 – 16 óráig
Érintett terület: Sárhatvan egész területe (József A. utca, Arany J. utca), Halastó 
Légió Külső-Hatvan puszta
Az áramszünet oka: új fogyasztási hely villamosenergia ellátása 
Köszönjük együttműködésüket és az üzemszünet miatti megértésüket, türelmüket!

e-on hálózat
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folytatás az előző oldalról
A polgármester megköszönte a munkáju-
kat, bátran és hősiesen végezték és végzik 
feladataikat. Az ülésen jelen volt az intéz-
ményvezető asszony is, aki hálás az elisme-
rő szavakért és köszöni a jutalmat. 
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői is 
jutalomban részesülnek. Szükség van arra, 
hogy eseti jelleggel jutalmazzák a munká-
jukat. Azontúl, hogy fontos itt tartani a dol-
gozókat, meg is érdemlik a jutalmazást. A 
jutalmazásból nem marad ki senki, viszont 
a jegyzőasszony mérlegelési joga, hogy ki 
mennyit kap. Differenciálás lesz. A jutal-
mak kifizetésére 9 240 000 Ft áll rendelke-
zésre.
A Sárhatvani közösségi ház épületének 
üzemeltetésével kapcsolatban Pluhár Ist-
ván jelezte, hogy az ingatlanhasználati 
megállapodást 2020. augusztus 1-jével fel 
kívánja bontani. A képviselő-testület ezt 
elfogadta, és ezt követően Győri Istvánné 
sárhatvani lakos jelezte, hogy a közösségi 
élet megtartása miatt 2020. október 1-től 
vállalná a közösségi ház üzemeltetését. A 

polgármester Pluhár Istvánnak megköszön-
te eddigi munkáját és a képviselő-testület 
elfogadta, hogy az önkormányzat kössön 
Győri Istvánnéval ingatlanhasználati meg-
állapodást.
A Sárbogárd 7239 hrsz-ú ingatlan belterü-
letbe vonásához a testület hozzájárult, azzal 
a kitétellel, hogy az eljárással kapcsolatos 
mindennemű költség az ingatlan tulajdono-
sát terheli és 4 éven belül fel kell használni 
a területet.
Igazgatási szünet lesz a Polgármesteri Hi-
vatalban 2020. december 28.,29.,30 és 31.-
ei munkanapokon. A képviselők utólagosan 
engedélyezték a polgármester szabadságát.
Bejelentések
Borbély Sándor a kőbánya bérbeadása felől 
érdeklődött, minden rendben van-e az üze-
meltetővel. A polgármester kihangsúlyozta, 
hogy a bánya területén csak bányászati te-
vékenység folytatható.
Szilveszterné Ilona jelezte, hogy a Burgá-
nál nem történt kaszálás, az egész dombot 
el kellene tolatni. A polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy a városban 5 ember 

van, akik a kaszálást intézik. Szilveszterné 
kérte továbbá, hogy a Covid helyzettel kap-
csolatban, amit a polgármester kiír a face-
bookra, kapják meg a képviselők emailban. 
Miklóson a szelektív hulladékgyűjtők hasz-
nálata a lakosság részéről kritikán aluli. /
Töbörzsökön ezek a hulladékgyűjtők meg-
szüntetésre kerültek./
Tóth Béla lámpatest hiányára /Kossuth u. 
38./ hívta fel a figyelmet, valamint a Köz-
társaság u. 11.-nél gödör van, kellene oda 
kő. Afelől is érdeklődött, hogy a Lidl szem-
beni buszváró telepítése hogyan áll.
Dr. Prágerné Topp Erika arról érdeklődött, 
hogy mi lesz a Pusztaegres Kossuth u 21. 
szám alatti romos házzal, illetve jelezte, 
hogy olyan információ jutott el hozzá, hogy 
bizonyos személyek fekáliával öntözik a 
kerteket.
Bágyi Zoltánnak is vannak a választókerü-
letét érintő problémái, de ő majd egyeztet a 
Műszaki osztállyal.
A bejelentések után a képviselők zárt ülés-
sel folytatták a munkájukat.

„Sila”

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Sárbogárd Szerkezeti terv, HÉSZ és szabályozási terv módosítása,  

lakossági véleményezés
Tájékoztatom Sárbogárd város lakosságát, 
civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szer-
vezeteket, valamint a településen működő 
egyházakat, mint partnereket, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete törvényi kötelezettségének 
eleget téve a településfejlesztési koncepci-
óról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormányrendelet, alapján tárgyalásos el-
járással módosítani kívánja a város telepü-
lésszerkezeti tervét, helyi építési szabályza-
tát és szabályozási tervét az Ady Endre út, 
Árpád út és a Kislóki út mentén 4-6 telket 
érintően. A tervezési feladatra kidolgozott 
egyeztetési dokumentáció elkészült.
A partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 19/2017. (VIII. 30.) önkormányza-

ti rendelete alapján értesítjük a Tisztelt 
Partnereket, hogy lakossági fórumot 
tartunk, melyen az alábbi témakörökben 
véleményt nyilváníthatnak:
1. terület: Ady Endre u. 34. (1067 hrsz), 
Ady Endre u. 36. (1066 hrsz) és Ady End-
re u. 40. (1065 hrsz) (Tescoval szemközti 
terület) átsorolása kertvárosi lakóterületből 
(Vt) településközpont területbe.
2. terület: Az Árpád út melletti 1107, 1103; 
1102; 1092/3; 1092/2; 1092/1 hrsz átsoro-
lása kertvárosi lakóterületből kereskedel-
mi-gazdasági területbe.
3. terület: Sárbogárd 0522/5 hrsz-ú 
ingatlan besorolása jelenleg Má-1 övezet. 
A tulajdonos kis létszámú állattartó 
telepet szeretne létesíteni, ezért különleges 
mezőgazdasági üzemi területbe kerülne 
átsorolásra. 

A lakossági fórum ideje:  
2020. november 5.  

(csütörtök) 14.00 óra 
Helye: Sárbogárd Város  

Önkormányzat Díszterme 
(7000 Sárbogárd, Hősök tere 1.)

Az elkészült dokumentáció és rendelet mó-
dosítás a honlapon megtekinthető. (www. 
sarbogard.hu)
A partnerek a rendelet módosításhoz kap-
csolódó javaslatot, észrevételt, véleményt 
tehetnek,
- a lakossági fórumon személyesen,
- papír alapon Sárbogárd Város Önkor-
mányzat címére (7000 Sárbogárd, Hősök 
tere 2.) történő megküldésével, személyes 
leadásával, vagy
- elektronikus levélben történő megküldé-
sével a muszak@sarbogard.hu mail címre.
2020. november 13- ig.
A partnerségi egyeztetésben részt vevő 
partner: adott településrendezési eszköz 
tervezésével érintett településrészén tulaj-
donnal, lakóhellyel vagy tartózkodási hely-
lyel rendelkező természetes személy, adott 
településrendezési eszköz tervezésével 
érintett településrészén telephellyel rendel-
kező gazdálkodó szervezet, Sárbogárdon 
bejegyzett vagy működő érdekképviseleti 
és civil szervezet, valamennyi Sárbogárdon 
működő elismert egyház.
Tisztelettel:

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Közélet

A Tescoval szembeni terület
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Rózsaszín október Sárszentágotán
Október a mellrák elleni küzdelem hónapja, amikor világszerte rószaszín  
szalagok viselésével, előadások, különféle programok szervezésével hívják fel a figyelmet a megelőzés és a korai felis-
merés életmentő szerepére.
A mellrák az egyik leggyako-
ribb daganatos megbetegedés. 
Évente közel 9000 új beteget 
diagnosztizálnak, és több, 
mint 2000-ren halnak bele a 
betegségbe Magyarországon.
A Magyar Rákellenes Liga 
az idén negyedik alkalommal 
szervezte meg Budapesten a 
„MOTORRAL A MELLRÁK 
ELLEN” elnevezésű, mára or-
szágos méreteket öltött motoros 
felvonulást, amelynek alapötle-
te a Sárszentágotai Alapszerve-
zettől származik. A motorosok 
az ország különböző pontjairól 
indulva vitték magukkal az 
alapszervezeteik bíztató üze-
neteit tartalmazó rózsaszín 
szalagokat Budapestre, ahol a 
motoros ruhára rózsaszín pólót 
húzva vonultak végig a városon, 
hírdetve elkötelezettségüket a 

mellrák elleni küzdelem mellett. A rendez-
vény fővédnöke Prof. dr. Polgár Csaba, az 
Országos Onkológiai Intézet főigazgatója 
volt.
Szent Ágota az emlőrákosok védőszentje, 
a Magyar Rákellenes Liga Sárszentágotai 
Alapszervezete pedig a település nevéhez 
hűen, különös figyelmet fordít a mellrákkal 
küzdők támogatására. Ez évben a hagyo-
mányteremtő szándékkal kezdeményezték, 
hogy településük lakossága rószaszín sza-
lagok ablakokba, kapukra való kitűzésével 
vegyen részt a mellrák elleni figyelemfel-
keltő kampányban.
A kezdeményezés híre a személyes kom-
munikáció és az internet közreműködése 
következtében Sárbogárdra is eljutott, ahol 

a Sárbogárdi Posta, valamint a Cosa Nostra 
Pizzária kollekívája októberben egész hó-
napban a remény rózsaszín szalagját visel-
ve hívja fel a figyelmet a korai felismerés, 
az önvizsgálat és szűréseken való részvétel 
fontosságára.

Siák Gáborné elnök 
Magyar Rákellenes Liga Sárszentágotai 

Alapszervezete

Közélet
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Ahhoz, hogy a távközlésben 30 évig versenyben maradj,  
folyamatos fejlesztésekre van szükség.

- vallja Tarr János, az idén 30 éves TARR Kft. ügyvezetője.  
Vele beszélgettünk az elmúlt időszakról és egy picit a jövőbeli tervekről is.

A mára komoly sikereket magáénak tudó cég 1990-ben indult 
útjára. Milyen előzményekre lehet visszavezetni a cégalapí-
tást?
Egy kicsit korábbra kell visszanyúlni, ha a kezdeteket keressük. 
1979-ben Bátán, ahol a család lakott, nagyon rossz vételi viszo-
nyok voltak. Édesapám megkereste azt a helyet, ahonnan a kab-he-
gyi tévéjelet fogni lehet, és a templomtoronytól a házunkig kábelen 
levezette. Ezen felbuzdulva fogtunk bele később egy antenna rend-
szer építésébe Szekszárdon. Az 1990-es cégalapítás idejére már 
jópár antenna hálózattal rendelkeztünk. 
A cég fejlődésével a termékpaletta is folyamatosan bővült. Mi-
lyen szolgáltatásokat nyújt ma a TARR Kft.?
A kábeltévés szolgáltatás mellett nagysebességű otthoni inter-
netet és vezetékes telefont is kínálunk ügyfeleinknek. Előbbiek 
mellett dinamikusan fejlődik mobiltelefon szolgáltatásunk is. Ma 
már szolgáltatásaink mellé televíziót, mobil- és vezetékes telefont, 
tabletet és egyéb távközlési készülékeket is árulunk. Az előfizetői 
körünk is folyamatosan bővült. A cég ma jelen van 8 megye több, 
mint 350 településén 17 ügyfélszolgálattal, ügynökhálózattal, 
értékesítési pontokkal, a hálózatot karbantartó felkészült műszaki 
személyzettel. Előfizetőink száma meghaladja a százezret.
A TARR Kft. 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás. Hogy 
tudják felvenni a versenyt a távközlési piac nemzetközi nagy-
vállalataival?
Ahhoz, hogy versenyben maradj, folyamatosan fejlesztened kell. A 

távközlési piacon ez kiemelten 
így van. A pénzek nagy részét mi 
ebbe forgatjuk vissza. Emellett a 
következetes munka, és az ügy-
feleink minél magasabb szintű 
kiszolgálása érhet el célt. Ebbe 
az is beletartozik, hogy meg-
hallgatjuk előfizetőink igényeit 
és szolgáltatásainkat ezekhez 
igazítjuk. Cégünk egyik fontos 
alapelve, hogy az ügyfelek 
gyors és precíz kiszolgálása 
rugalmasan alkalmazkodjon a 
helyi viszonyokhoz.
Mi vár a cégre a közeljövő-
ben, milyen tervekkel vágnak 
neki a következő éveknek?
Újabb célkitűzések, 
technológiai fejlesztések, a 
távközléshez kapcsolható 
legkorszerűbb szolgáltatások 
folyamatos felkutatása, 
fejlesztése és piacra bevezetése. Sűrű a jövőkép, sok a teendő, 
nincs idő megállni, mert hamar lemaradsz a versenytársakkal 
vívott versenyben. Azért néha szükséges picit mégis megállni, 
számot vetni az eddigiekkel, és elgondolkozni azon, merre érdemes 
tovább menni.                                                                                X

Látni és látszani 2020-ban is 
A közlekedésbiztonsági kampány ideje alatt a járművezetők díjmentesen vizsgál-

tathatják át járműveiket, és ingyenes szemvizsgálatra is lehetőségük van. Az ORFK-Országos Baleset-megelőzési Bizottság 
ismételten meghirdette a „Látni és látszani” közlekedésbiztonsági kampányt. 
A kezdeményezés célja, 
hogy felhívja a figyel-
met arra, mekkora je-
lentősége van a közúti 
közlekedési balesetek 
megelőzésében az éles 
látásnak és a láthatóság-
nak. Kiemelten fontos, 
hogy a baleset-megelő-
zés területén világos-
sá váljon a közlekedés 
szereplőire háruló fele-
lősség: a vezető fizikai 
állapota (látása) és a 
vezetett gépjármű mű-
szaki kondíciója elvá-
laszthatatlan összetevői 
a biztonságos közle-
kedésnek. Továbbá az 
őszi-téli időszakban 
fennálló korai besötétedés és az időjárás 
okozta romló látási viszonyok között a gya-
logosok, kerékpárosok esetében az általuk 
viselt láthatósági mellény, vagy a ruházatu-
kon elhelyezett fényvisszaverő is a bizton-
ság alapvető kellékei. 

A program idén is fokozottan épít a társa-
dalmi felelősségvállalásra, a közlekedés-
biztonság ugyanis közös ügyünk. Csak 
akkor lehet eredményes, ha fontosságát, 
kockázati tényezőit a közlekedés minden 
résztvevője felismeri és tesz is érte.

Idén, 2020. október 19-től 2020. 
december 6-ig tart a kampány, 
melynek keretében – az akcióban 
résztvevő vállalkozások és cégek 
közreműködésével – az őszi és 
téli közlekedésre felkészülés je-
gyében a járművek térítésmentes 
átvizsgáltatására van lehetőség. 
A program során kiemelt szere-
pet kap a szélvédők megfelelő 
állapotának ellenőrzése, a gépjár-
művek világító- és fényjelző be-
rendezéseinek, a gumiabroncsok 
állapotának felmérése, továbbá 
egyéb műszaki állapotfelmérés.
A Fejér Megyei Rendőr-főkapi-
tányság kéri, hogy aki teheti, ve-
gyen részt az akcióban, használja 
ki a biztonságát szolgáló díjmen-
tes lehetőségeket. Vizsgáltassa át 

járművét, ellenőriztesse látását, és fogadja 
meg a szakemberek tanácsait!
A kampányhoz tartozó, folyamatosan fris-
sülő információkat a www.latnieslatszani.
hu, valamint a www.police.hu weboldala-
kon találhatnak.

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 

Közélet
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A nagyszülők kiváltsága
 - Apu hányszor mondtam már, hogy légy szíves ne gügyögjél a gyerekhez! Tu-
dod, hogy milyen kényesek vagyunk erre! Az nem dele-dele, hanem gyere-gyere. 
Rendesen tanuljon meg beszélni az a gyerek. Nem kell gügyögni, meg dadogni 
hozzá. Mint ahogy énekeket sem talalala-talalázva énekelünk, hiszen a gyerek-
daloknak van rendes szövegük. Tudom, tudom, van dajkanyelv, tanultam róla 
eleget. Meg azt is tudom, hogy szeretetből csináljátok, de kérlek, ne gügyögjél 
a gyerekhez, hanem szépen artikulálva beszéljél, ahogy normálisan beszél az 
ember.  Ezt kell, megtanulnia a gyereknek – fejezte be végül a kifakadást a már 
nem is igazából fiatal apuka.
Mielőtt véleményt alkotnánk a fenti dialó-
gusról érdemes elgondolkodni egy picit. 
Hiszen – alapvetően – igaz, hogy a gyere-
keket szépen, tisztán kell megtanítani be-
szélni különleges, egyedülálló és gyönyörű 
anyanyelvünkre.  S mivel a beszéd utánzás, 
a legbiztosabb bevált módja a tanításnak, ha 
tisztán, érthetően, szépen beszélünk hozzá-
juk. Sokat, sokfélén, sok mindenről. S nem 
csak Kodály mondta, hogy el kell(ene) sa-
játítani a zenei anyanyelvet is, mindenki 
rájöhet erre maga is, aki megfigyeli, hogy 
milyen boldogan, felszabadultan, és lelke-
sen énekelnek a gyerekek - amíg a felnőttek 
el nem rontják, le nem szoktatják erről őket. 
Mert idősebben már ciki az éneklés, ósdi 
ostobaságnak gondolják, másrészt meg nem 
is nagyon ismernek már a néptől szárma-
zó énekeket gyermekeink. A vinnyogó ce-
leb-ömlengéseken kívül szinte semmi nem 
jut eszükbe az ének szó hallatán. Hej, pedig 
de szép népdalaink vannak!
Más oldalról meg ott vannak a nagyszü-
lők, akik viszont még hallottak, tanultak 
énekelni, tanultak szolmizálni, még ha el is 
felejtették már az elmúlt hosszú évtizedek 
alatt. De talán mégis mond nekik valamit a 
közös éneklések, a tábortűz melletti gitáro-
zás, a „saját dalaink” emléke. 
A beszéd az persze más. Régebben termé-
szetes volt, hogy a gyerekhez másként kel-
lett beszélni, leginkább azért, mert gyerek. 
Csupa szeretettel, csupa rajongással és 
kedvességgel, és másként. Ezzel is meg-
különböztetve a család szeme fényét. Neki 
nem az a beszéd járt, mint mindenki más-
nak, hozzá kedvesebben kellett szólni.  S 
ebbe még egy kis gügyögés, gagyogás is be-

lefért, főleg ha a beszélő jutalma egy gyer-
meki mosoly volt. A tudomány is felismerte 
ezt a „jelenséget” s el is nevezték dajka-
nyelvnek. S bár beszédtanítási, logopédiai, 
pedagógiai szempontból elvitathatatlanul 
helytelen, ám az is tény, hogy nincs, amihez 
hasonlítható lenne a nagyszülői szeretet, 
akár az ilyen megnyilvánulásaival együtt is. 
Amikor az idős ember nem csak mindenét, 
de még nagy kincsét a beszéd ajándékát is 
felhagyja, csak, hogy az unoka boldogan rá-
mosolyogjon...
Ám a fiatalok nemigen értik ezt meg. Mi-
ért is tennék, még nem ez a dolguk. Övék 
a világ, amelyről úgyis többet s jobban 
tudnak mindent, mint az előző generációk. 
Sőt! Talán az egész történelem csak egy 
mendemonda, hiszen nem is volt világ mi-
előtt megszülettek! De minek is lett volna, 
hiszen még nem volt számítógép, mobiltele-
fon, elektromos autó, internet és facebook, 
gyorsétterem, bulinegyed, hamburger, meg 
ebédkiszállítás. Ezek nélkül viszont kizárt, 
hogy lehetett volna, lehetne élni, de ha ne-
tán mégis, akkor sem érdemes. 
Aztán telnek, múlnak az évek. A kicsi gye-
rekből nagy, a nagyból felnőtt lesz a szü-
lőből pedig – reményei szerint – nagyszü-
lő. Akihez időnként elviszik a drága kicsi 
unokát. Aki mászik, mosolyog, maszatol, 
mindent lerángat, összefogdos, kérdez és 
megvizsgál.  De a legszebb mégis az, ami-
kor harsányan kacagva szalad a nagypapa 
felé. Hát, hogy ne tenné, amikor a Papa 
olyan kedvesen és annyi szertettel hívogat-
ja, hogy: dele-dele-…

Gyarmati Gábor

Napjaink
Búcsúzunk  

Kemény Istvánné  
Tanárnénitől! 

Erzsike néni Alap Község népművé-
szeti értékeinek a nemzeti kultúrába 
való beolvasztásának meghatározó 
személyisége volt. Ő volt az a pedagó-
gus, aki hagyományt keresett, épített, 
teremtett, ápolt és közvetített. 
Az alapi általános iskolai tanítónő az 
1970-es években működő Pávakör és 
citera zenekar vezetője is volt. A kicsi 
mezőföldi falunkban összefogta az 
embereket, zenei élményt és mozgás-
kultúrát nyújtott a falu embereinek, 
közösségi ízlést formált. 
Nagy lelkesedéssel fogta össze a Pávakör 
tagjait, akik mindennapi munkájuk mel-
lett szívesen jártak a közösségbe táncolni, 
énekelni, zenélni. Gyűjtő munkája ered-
ményeként sok ismeretet megszerzett az 
alapi idősebb generációtól. A megismert, 
megtanult dallamok, az elmesélt szoká-
sok alapján mind zenei, mind mozgásos 
táncos koreográfiát állított össze, amit a 
helyi művelődési házban nagy sikerrel 
mutattak be. A csoportban táncolt Fekti 
József és Ulicza Jánosné is, akik később 
Népművészet mestere címet kaptak. A 
Pávakör fellépései nem csak helyben és 
a környező településeken volt hanem 
Székesfehérváron, Pákozdon és Csepelen 
is. 
Az általános iskolában nemcsak írni és 
olvasni tanította meg a diákokat, hanem 
megismertette a néptánc alapjait, népzenei 
gyűjtéseket és népszokásokat. 
A kétezres évek elején munkája elismeré-
séért Alap Községért címet kapott.
Sajnos az évek tovaszálltak, de Kemény 
Istvánné munkája hagyományt teremtett. 
Most már Ő is az Égiekkel muzsikál és 
táncol. 
Emlékét megőrizzük! 

Mezőföld Népi Együttes nevében  
Köő Imréné
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Közélet
Anyanyelvű segítség az 

angol nyelv  
oktatásásban a gimiben

John Withers, a Pannon Egyetem an-
gol-informatika szakos tanárjelöltje 
évek óta visszatérő vendégtanárként 
színesíti az angol nyelvórákat a Petőfi 
gimiben.
Szeptember óta 12 hetes nyelvi kurzust tart 
több csoportban, az őszi szünetben pedig 3 
napon át a tanulóink számára már ismerős 
Zoom online nyelvórákat adott kilencedi-
kes tanulóknak. A digitális órák tapaszta-
latairól Vámosi Nikol Boglárka és Orsós 
Liliána 9.d osztályos tanulók így nyilat-
koznak:
„Az első napon még kicsit meg voltunk 
lepődve. Attól féltünk, hogy ez „vérre 
megy”, és mi lesz, ha elrontunk valamit. 
Aztán gyorsan rájöttünk, hogy nem kell 
aggódni, mert nincs olyan, hogy elrontani.
Nagyon barátságos volt John, a kurzus 
vezetője, aki ausztrál származású. Külön-
leges érzés volt egy anyanyelvűvel beszél-
getni. Más, mint egy nyelvtanárral, ami 
már megszokott számunkra. Ez a kurzus 
segített abban, hogy átültessük az eddigi 
tudásunkat a gyakorlatba, habár kezdetben 
nehéz volt összefüggő mondatokat alkotni. 
A három nap alatt sok érdekes informá-
cióhoz juthattunk, természetesen angolul. 
A kahoot-okból tanulhattunk Ausztráli-
áról, zenei tudásunkat is letesztelhettük, 
a kiselőadások készítéséből állatokat is-
merhettünk meg, és megtapasztalhattuk, 
hogy milyen a csoportos munka interneten 
keresztül. Emellett volt véleménykifejtős 
feladat, mondatalkotás új kifejezésekkel, 
brit-amerikai szinonimák keresése. Nem 
úgy éreztük magunkat, mintha tanórán ül-
nénk.
A három nap után úgy gondoljuk, hogy 
könnyebben fejezzük ki magunkat ango-
lul. Összességében a Johnnal töltött nyel-
vgyakorlás igazán hasznos és pozitív él-
mény volt.”
A járványhelyzetre való tekintettel 
idén novemberben elmaradnak a hagyo-
mányos nyílt napi bemutató órák és tájé-
koztatók. 

A 4 és 8 évfolyamos képzés esetén az 
írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés 

határideje:  2020. december 4.
A 8. osztályos diákok jelentkeztetését az 
általános iskolák szervezik meg, a 4. osz-
tályos tanulók esetén a szülőknek kell ki-
tölteni a jelentkezési lapot, amely a gimná-
zium honlapjáról letölthető:
www.psg.hu
Szeretettel várjuk leendő diákjainkat!

PSG

KOSSUTH MORZSÁK
Az októbert iskolánkban a sokszínűség jellemezte. Hagyománnyá vált program-
jaink rendhagyó módon kerültek megrendezésre, a digitális eszközök nyújtotta 
lehetőségek kihasználásával. Tanulóink játékos feladatok megoldásával nem-
csak élményeket gyűjtöttek, de új ismereteket, hagyományokat, ismerhettek meg, 
melyek által személyiségük, szociális kompetenciájuk tovább fejlődhetett. 
Október 1-én Németh Lászlóné szerve-
zésében a zene világnapjáról emlékeztünk 
meg. Yehudi Menuhin kezdeményezésére 
1975-ben nyilvánította az ENSZ ezt a napot 
a zene világnapjává. A világhírű hegedűmű-
vész szerint „meg kell becsülnünk a csöndet, 
...az ezerarcú muzsikát megismernünk azért 
fontos, mert közelebb hozza egymáshoz az 
embereket és a kultúrákat. A zene közös 
nyelv, melyet mindannyian értünk. 
Tanulóink számára az önkifejezés 
egyik leghatékonyabb eszköze. A gye-
rekek megismerkedhettek a különböző 
hangszerek hangjaival, majd próbára is 
tehették tudásukat a hangszerfelismerő 
játékokkal, puzzle kirakásával, s ma-
guk is készíthettek hangszereket külön-
böző anyagokból. 
Október 4-én az állatok világnapján 
tanulóink plakátokat készítettek. 
Minden osztály egyénileg választott 
téma és technika segítségéve l hívta fel 
a figyelmet az állatvédelem fontossá-

gára, s arra, hogy mi magunk mit tehetünk 
ennek érdekében. 
Október 6-án az Aradi vértanúkra emlé-
keztünk, az osztályfőnökök közreműködé-
sével. Célunk, hogy a gye-
rekek meglévő ismereteikre 
építve, életkori sajátossága-
ikat figyelembe véve ismer-
jék meg a múlt eseményeit, 
hogy megértsék annak fon-
tosságát, üzenetét. 
Október 23-a üzenetét 
Vámosi János kollégánk 
tolmácsolta tanulóink 
számára. A szabadságharc 
eseményeit rövid videó-
részletek elevenítették fel, 
melynek segítségével a 
történelem már-már kézzel-
foghatóvá vált, s kicsit mi is 
a részesei lehettünk. A meg-
emlékezés ezen formája le-

hetőséget teremtett arra, hogy az osztályfő-
nökök segítségével a gyerekek beszélges-
senek a témáról, s interaktív feladatokkal, 
rejtvényekkel mélyítsék el ismereteiket.
A múltidézés mellett ezek a programok 
hozzájárulnak a gyermekek érzelmi szoci-
alizációjának fejlődéséhez, saját identitásuk 
kialakításához, erkölcsi normáik megerősí-
téséhez. 

Október 19-
20-án isko-
lánkban „Tök 
jó napokat” 
tartottunk. Kre-
atív foglalko-
zás keretében 
a gyerekek ku-
koricababákat. 
A program nem 
múlhatott el tök 
nélkül. Minden 
osztály tetsző-
legesen válasz-
tott technika 
segítségével, különböző alapanyagokból 
csináltak tököket, de megjelentek a hallo-

ween-t idéző hagyomá-
nyos faragott tökfigurák 
és rongyszörnyek is.  
Az ősz kincseinek fel-
használásával gyümölcs-
saláta, gyümölcskompo-
zíció készítése színesítet-
te a programot a gyerekek 
nagy örömére. Az egész-
séges táplálkozás fontos-
ságának tudatosítása mel-
lett megtapasztalhatták, 
hogy a gyümölcsök nem-
csak finomak, de kreatív 
módon tálalhatjuk őket, 
mely még nagyobb ked-
vet csinál a fogyasztásuk-
hoz.                  Pap Erika
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„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni,  
hogy annak értéke is van?”

A Sárbogárdi Egyesített Szociális intézményt és telephelyeit bemutató cikksoroza-
tunkban az Időskorúak Gondozóháza (7000 Sárbogárd, Tompa M. u. 7. Tel: 25/508-188) kerül bemutatásra. Ahogy belé-
pünk a kapun szépen gondozott park tárul a szemünk elé.  A park végén található a gondozóház épülete, mely kívül-belül 
felújításra szorul. Az épületen belüli munkáról, mindennapi életükről, gondjaikról Turi János telephelyvezető mesél. 
Turi János több mint egy éve vezeti az intéz-
ményt. Kollégái közül többen vannak, akik 
már legalább 15 éve itt dolgoznak. Munka-
társait elhivatottság, szociális érzékenység 
jellemzi. Szakmai munkájukat kimagasló-
an végzik. Örül, hogy velük dolgozhat, so-
kat tanulnak egymástól. Eltérő látásmódok, 
elégedetlenségek előfordulnak, de ezeket 
mindig megbeszélik, helyén kezelik. Mun-
kakapcsolatuk ismérve az együttműködés, 
a segítőkészség. A Covid-19 még nagyobb 
kihívás elé állította a dolgozókat. Nemcsak 
a munkájukban, hanem magánéletükben is 
fegyelmezettek (figyelnek arra, kikkel ta-
lálkoznak, mi módon, hova mennek stb). 
Eddig nem volt koronavírusos beteg a gon-
dozóházban. A folyamatos fertőtlenítéssel, 
a higiéniai szabályok betartásával remélik, 
nem is lesz. 
A gondozóházban dolgozók létszáma 8 
fő, munkájukat 4 fő közmunkás segíti (pl. 
kertészkedés, takarítás). A kollégák közül 5 
nővér van, akik    12 órás megfeszített mun-
kában váltják egymást (éjjel-nappal). A la-
kók számára társalgó, három szoba és egy 
betegszoba áll rendelkezésre. A járvány-
veszély idejére izolációs szobát kellett el-
különíteni, amit, ha nehezen is, de sikerült 
megoldaniuk. Az intézmény feladatkörébe 
háromféle szolgáltatás tartozik. A jelzőre-
ndszeres házi segítségnyújtás, a nappali és 
az átmeneti ellátás. A jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtáshoz 50 db készülék áll ren-
delkezésre. Fontos, hogy aki igénybe veszi 
ezt a szolgáltatást az a készüléket kezelni 
tudja. A készülék használata az érintettek 
számára megkönnyíti, hogy minél tovább, 
biztonságban élhessenek saját otthonuk-
ban. Minden jelzés a diszpécserszolgálat-
hoz (24 órás felügyelet) fut be. E szolgál-
tatás igénybevételére még van hely, bátran 
hívják a részletekért az intézményt, ahol 
bővebb információt kapnak az ellátottak 
köréről is (pl. ki jogosult). A nappali ellá-
tásban résztvevők a Covid-19 miatt egye-
lőre nem mehetnek be az intézménybe. 
Az ő mindennapjaikat a gondozó-ápolók 
otthonukban segítik pl. gyógyszerek kivál-
tásával, bevásárlással, személyes-hivatalos 
ügyek intézésével. Amennyiben véget ér a 
járványveszély újra elérhető lesz számuk-
ra a közösségi tér használata, a közösségi 
együttlét, vagyis látogathatják nap mint nap 
az intézményt. A telephelyvezető elmond-
ta, hogy a nappali ellátás igénybevételére is 
lehet még jelentkezni. A nappali ellátásnál 
nincs térítési díj, csak az étkezésért kell fi-
zetni. Az átmeneti ellátásban résztvevők 
létszáma 13 fő. Ez az ellátási forma teljes 
kihasználtsággal működik, emiatt sajnos a 
várólista is hosszú. Az ellátottak többsége 

részben, illetve teljes mértékben gondozás-
ra szorul. Az átmeneti ellátásban résztvevő 
egy évre vehető fel, amely idő egy évvel 
meghosszabbítható. Átmeneti gondozás 
azt jelenti, hogy a megállapodás lejárta 
után a gondozottak tartós bennlakásos in-
tézménybe kerülnek. A gondozottak teljes 
étkezést és ellátást kapnak.   A létszámot 
tekintve családias a légkör. A dolgozók 
munkája itt is nagy figyelmet, hozzáértést, 
türelmet, szakmai alázatot kíván. A nappali 
műszakos kollégák munkakörébe tartozik 
többek között a fürdetés (aki nem tud ön-
állóan mozogni, ott a kisegítő személyzet 
is segíti a gondozottat (pl. a fürdetőszékbe 
való beültetésre), étkeztetés (van olyan is, 
akit az etetésben is kell segíteni), felöltöz-
tetés, gyógyszerek kiosztása, adminisztrá-
ciós feladatok elvégzése.  Az elszigetelt-
ség megakadályozása érdekében fontos 
a közösségi tereken való lét biztosítása, 
úgymint a társalgóban a tv nézés, vagy 
pl. az udvaron való levegőzés.  A műszak 
átadásoknál a kollégák megbeszélik mi 
történt az elmúlt 12 órában. Az éjszakai 
műszakban lévő feladatai közé tartozik a 
mozgásukban kevésbé korlátozottak für-
detése, a gyógyszerek adagolása, a kony-
ha rendberakása, folyamatos ellenőrzése 
annak, hogy az éjszaka folyamán minden 
rendben legyen. Mentálhigiénés munka-
társ hetente több alkalommal beszélget a 
gondozottakkal, foglalkozást vezet részük-
re. Különböző programokkal emlékeznek 
meg pl. az ünnepekről, a születésnapokról. 
Mind a gondozottak mind a családtagok is 
úgy érzik, hogy a bennlakók biztonságban 
vannak. Bár kicsi az épület, korlátozottak 
a lehetőségek, de megtesznek mindent 
annak érdekében, hogy a gondozottak mi-
nél otthonosabban érezzék magukat.  A 

fenntartó önkormányzat segítségére is szá-
míthatnak.  A gondozóháznak a rendelőin-
tézettel és az háziorvossal is jó az együtt-
működése. A jelenlegi kijárási és látogatási 
tilalom megviseli lelkileg mind az ott lakó-
kat, mind a hozzátartozókat. Ezen időszak 
alatt két digitális eszköz segíti a kapcsolat-
tartást az otthon lakói és családtagjai kö-
zött. Az intézmény dolgozói bármennyire 
igyekeznek a lakók számára minél ottho-
nosabb körülményt biztosítani, a családot 
nem tudják pótolni.   
János bár több mint egy éve vezeti a gondo-
zóházat, a szociális szakmában 15 éve dol-
gozik.  Megszerette ezt a hivatást, ahogy ő 
fogalmazza, bedarálta a rendszer. A szociá-
lis munka szerinte a járványveszélytől füg-
getlenül is folyamatos készültséget kíván, 
méghozzá mentálisan, fizikailag, szellemi-
leg egyaránt.
A telephelyvezető jövőképe elszomorító, 
elgondolkodtató.  Azt mondja, a szociális 
szakma száz sebből vérzik. Kevés fiatal 
választja ezt a szakmát, amely nemcsak a 
folyamatos lelki-fizikai megterhelésnek 
köszönhető, hanem az anyagi elismerés 
hiányának is. Az intézményben dolgozók 
többsége 50 éven felüli, a megüresedett 
álláshirdetésekre sem jelentkezik fiatal. A 
szakmában csak a legelhivatottabbak ma-
radnak.  Mi lesz így a szakmával, mi lesz 
így a szociális ágazattal, a szociálisan rá-
szorulókkal, a kiszolgáltatottakkal úgy 15-
20 év múlva? - teszi fel a kérdést.
Ezen kérdések megválaszolása, illetve ezen 
problémák megoldása túlmutat egy-egy 
szociális intézmény munkáján, lehetősége-
in. A szociális szféra dolgozóinak anyagi és 
erkölcsi elismerése mellett elengedhetetlen 
mindannyiunk empatikusabb hozzáállása, 
és az ítélkezés nélküli megértés. 
Itt szeretnénk megemlíteni, hogy ebben az 
évben a Sárbogárdi Önkormányzat a szo-
ciális munkánk elismerésének jutalmaként 
100.000.- Ft béren kívüli juttatást adott az 
Intézmény minden dolgozójának.
Köszönjük!

Tósoki Erzsébet

Közélet

Húsz éve szolgálatban
A katasztrófavédelem hivatásos állományában 
húsz éven át töltött szolgálata és eredményes 
munkája elismeréséül Magyarország belügymi-
nisztere Szolgálati Jelet adományozott a sárbogár-
di hivatásos tűzoltó-parancsnokság állományából 
Petrovics József tűzoltó zászlós szerparancsnok-
nak, Seres István tűzoltó főtörzsőrmester beosz-
tott tűzoltónak és Barabás Tibor tűzoltó főtörzsőr-
mester gépjárművezetőnek.
a képen Petrovics József     Katasztrófavédelem
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Ősszel is legyenek körülte-
kintőek a közlekedésben! 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
Ősszel, a megváltozott időjárási és út-
viszonyok nemcsak a gépjárműveket 
teszik próbára, hanem a járművezető-
ket, kerékpárosokat, gyalogosokat is. 
Kérjük, fogadják meg a Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság ajánlásait!
Az őszi hónapokban a megváltozott idő-
járási viszonyok és közlekedési feltételek 
nagyobb odafigyelést követelnek a közle-
kedés valamennyi résztvevőjétől. A párás 
idő, vagy a nagy esőzés miatti látótávol-
ság-csökkenés és csúszóssá vált útfelület 
nehezíthetik meg a közlekedők dolgát, 
ezért ilyen estben javasolt a sebesség je-
lentős csökkentése, a nagyobb követési 
távolság tartása. A vízátfolyásoknál, őszi 
munkálatoknál az úttestre került sár, vala-
mint a lehulló és átnedvesedett falevelek is 
mind veszélyforrások lehetnek, ezért foko-
zott óvatossággal közlekedjenek!
Az időjárási viszonyok megváltozása kö-
vetkeztében megnő a menetidő, ezért le-
hetőség szerint korábban induljanak el 
otthonról!
A gumiabroncsok állapotának vizsgála-
ta, a fényjelző berendezések rendszeres 
ellenőrzése nagyon fontos ezen időszak-
ban. Köd esetén használjanak ködlámpát! 
A szélvédő párátlanítása, jégtelenítése is 
elengedhetetlen a balesetmentes közleke-
dés szempontjából, ezért elindulás előtt a 
megfelelő kilátást biztosító megelőző te-
vékenységre mindig szánjanak kellő időt. 
Emellett ellenőrizzék rendszeresen az ab-
laktörlő állapotát és az ablakmosó folya-
dék meglétét is!
A gyalogosok észlelése esős, ködös idő-
ben még nehezebb, főként akkor, ha nem 
a zebrán kelnek át. A gyalogosoknak is 
fontos, hogy saját testi épségük, biztonsá-
guk érdekében láthatóak legyenek. E célt 
szolgálják a különféle fényvisszaverő esz-
közök a ruházaton.
A balesetek többségében súlyos szabály-
szegés áll a háttérben, de kisebb hiba, akár 
másodpercnyi figyelemkihagyás is okoz-
hat tragédiát. A közlekedési szabályok be-
tartásával, fokozott óvatossággal, türelmes 
és körültekintő közlekedéssel a baleseti 
kockázat minimálisra csökkenthető.
Balesetmenetes közlekedést kíván a Fej-
ér Megyei Rendőr-főkapitányság!
… hogy mindenki hazaérjen!

Tisztelt Sárbogárdiak!
Információk, aktualitások 

a vírus helyzetről:
Továbbra is fontos, hogy mindenki 
őrizze meg a nyugalmát és a méltósá-
gát.
Továbbra is kérek mindenkit, hogy 
tartsa be az érvényes magatartási sza-
bályokat, különösen a maszk viselésé-
re, a távolságtartásra vonatkozóakat. 
Látható, hogy a korona vírus minden-
hol jelen van az országban, a terjedés 
sokkal intenzívebb, mint az első hul-
lámban.
Az önkormányzat intézményeiben -pld. a 
Zengő Óvoda valamennyi oktatási helyén, 
a Bölcsődében és Polgármesteri Hivatal-
ban - a járványügyi készenlét idején alkal-
mazandó eljárásrend szerint dolgozunk. 
Ennek a következménye, hogy a szülők 
továbbra sem mehetnek be az intézmé-
nyekbe, illetve, hogy a polgármesteri hiva-
talban az elsődleges ügyintézés az ügyfél-
szolgálaton történik.
A szociális intézményekben továbbra is lá-
togatási tilalom van. A gondozottak között 
ismereteink szerint továbbra sincs fertő-
zött. 
Városunkban, ismereteink szerint jelenleg 
20-30 közötti számú személy van hatósági 
házi karanténban. 
Információink szerint az elmúlt héten lega-
lább nyolc személy COVID-19 tesztje lett 
pozitív.
Mielőbbi gyógyulást kívánunk nekik! 
Kérem, hogy továbbra is mindenki tartsa 
be a szabályokat és működjünk együtt a 
helyzet kezelése során, köszönöm!

Tisztelettel: Dr.Sükösd Tamás  
polgármester

Rendkívüli bejelentés
Kedd este újabb bejelentést tett Orbán 
Viktor miniszterelnök.
Éjféltől rendkívüli jogrend kerül bevezetés-
re. 
Rendezvényeken, sportrendezvényeken, 
színházakban, mozikban csak minden har-
madik székre lehet ülni, természetesen szi-
gorúan maszkban. A hatóságok mindent 
ellenőríznek és a szabályok be nem tartását 
szigorúan büntetik.
A szórakozóhelyeket bezárják, éjféltől reg-
gel 5 óráig kijárási korlátozás kerül beveze-
tésre. 
A tömegközlekedésben járatsűrítések lesz-
nek, újra ingyenes a parkolás.

www.koronavirus.gov.hu
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Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Osztálya                  
Sárbogárdi Kirendeltség 

Ügyintézés helye: 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 164. Tel: 25/508-701 
E-mail: aeu.dunaujvaros.sarbogardiiroda@fejer.gov.hu 
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Állatorvosi ügyelet november 

Ügyelet 
napok Ügyeletes állatorvos Címe Telefonszáma 

7-8. Dr. Pátzay József 7000 Sárbogárd, Asztalos u. 1/a 30/639-3977 

14-15. Dr. Kellner Péter 7003 Sárbogárd, Rákóczi u. 62. 30/939-8629 

21-22. Dr. Csele István 2423 Sárosd, Sport u. 30. 30/993-9404 

28-29. Dr. Bögyös Gábor 2435 Nagylók, Ady E. 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 

Hétfőtől szigorítunk, mert szigorítani kell
Hétfőtől szigorítunk, mert szigorítani kell - emelte ki vasárnap Nagyvenyimben, a köz-
médiának nyilatkozva az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezést 
szolgáló intézkedésekkel kapcsolatban. Holnaptól tovább szigorodnak a maszkviselésre 
vonatkozó szabályok. Jelenleg kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegköz-
lekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárlóközpontok területén, 
az egészségügyi és szociális intézményekben, az ügyfélfogadási irodákban, a szabadtéri 
rendezvényeken és a sportrendezvényeken is. Hétfőtől pedig már a vendéglátóhelyeken 
és a szórakozóhelyeken is kötelező a maszkot viselni. A rendőrség pedig sokkal szigorúb-
ban kérheti számon a szabályokat.
Müller Cecília elmondta: napról napra nő 
a koronavírus-fertőzöttek száma, és már 
második napja csaknem 4 ezer új esetet 
igazolnak a laboratóriumi vizsgálatok. Ez-
zel egyenes arányban nő a kórházi kezelés-
re szorulók száma is. Felhívta a figyelmet, 
hogy nem csak a valamilyen alapbeteg-
ségben szenvedők, illetve idősek kerülnek 
középsúlyos, súlyos állapotba. Vannak fia-
talabbak is, akiknek immunrendszere úgy 
reagál a fertőzésre, hogy sürgős ellátásra, 
kórházi kezelésre van szükségük - mondta.
Nyomatékosan kiemelte: mindenkinek van 
felelőssége ezekben a napokban. Az egyéni 
felelősség, a közös felelősség, a hatóságok 
felelőssége - sorolta Müller Cecília. Rend-
kívül fontosnak mondta, hogy mindenki ve-
gye komolyan a szabályokat, mert így lehet 
lassítani a járvány lefolyását.
Fontosnak nevezte azt is, hogy mindenki 
számára rendelkezésre álljon a megfelelő 
ellátás a kórházakban. Legyen mindenki-
nek helye, intenzív ellátója, lélegeztetőgé-
pe - mondta, hangsúlyozva: Magyarorszá-
gon jelenleg mindezek megvannak, ahogy 
a szükséges ellátásformák, gyógyszerek is. 
Tavasz óta rengeteg tapasztalat gyűlt össze 
a megbetegedésről, amelyek segítik a gyó-
gyítást - fűzte hozzá.
A tisztifőorvos elmondta: az elmúlt napon 
3878 új fertőzöttet regisztráltak. Ilyen sok 
pozitív esetet a járvány során még soha ko-
rábban nem tártak fel. Hozzátette: a járvány 
kezdete óta már csaknem 80 ezren fertőződ-
tek meg Magyarországon, és jelentős részük 
már meg is gyógyult.
Müller Cecília arra is rámutatott, hogy az 
egyéni reakció nagyon különböző a vírussal 
szemben, az függ az immunrendszer állapo-
tától, de az illető genetikájától is.
Jelenleg 4205 embert kezelnek kórházban, 
306-an vannak lélegeztetőgépen. A tisz-
tifőorvos azt kérte, aki elkapta a betegséget 
és otthon van, figyelje magát, és ha romlana 
az állapota, időben szóljon a háziorvosnak 
vagy az ügyeletes orvosnak.
Ha fontos a saját, a szeretteink, a közössé-
günk és az ország egészsége, akkor most 
komolyan kell venni a szabályokat - fo-
galmazott. Megengedhetetlennek mondta, 
hogy számos mozgalom és vírustagadók 
próbálják devalválni a védekezést.
„Hétfőtől szigorítunk, mert szigorítani kell” 
- hangoztatta, kiemelve: a maszkviselés bi-
zonyítottan szinte 80 százalékban megaka-
dályozza a vírus továbbadását. Emlékezte-

tett arra, hogy a járvány kezdetén az Egész-
ségügyi Világszervezet (WHO) a betegek 
számára javasolta a maszk viselését. Mos-
tanra viszont olyan mértékben elterjedt a ví-
rus, hogy már nem tudni biztosan ki beteg, 
sokan tünetmentesek. Ezért most mindenkit 
fertőzőnek tekintenek - közölte Müller Ce-
cília, hozzátéve: ezért bővítették a kötelező 
maszkviselési szabályokat.
A tisztifőorvos szerint, ahhoz, hogy az éle-
tünket élni tudjuk, muszáj bevezetni, betar-
tani és betartatni ezeket a szigorításokat. A 
rendőrség sokkal szigorúbban kérheti szá-
mon a szabályokat és - ha másképp nem 
megy - büntetni is kell
Kitért arra is, hogy a közösségi intézmé-
nyekben meghatározott eljárásrend szerint 
folyamatosan fertőtlenítenek. Ennek kap-
csán megjegyezte, hogy a Magyar Honvéd-
ség az első pillanattól sokat segít a járvány 
kezelésében, most az őszi szünetben például 
iskolák fertőtlenítését végzik.
Müller Cecília közölte, folyamatosan elem-
zik a járványügyi helyzetet. Úgy látja, Ma-
gyarország lakossága fegyelmezett. Bízik 
benne, hogy ha mindenki betartja a szabá-
lyokat, kerüli a tömeget, a tömegrendezvé-
nyeket, akkor nem lesz szükség drasztikus 
változtatásokra. Megjegyezte ugyanakkor, 
hogy Magyarországon is eljöhet a pillanat, 
amikor jelentős változtatásokra lesz szük-
ség, de ezt szeretnék elkerülni - mondta az 
országos tisztifőorvos a közmédiának.

MTI/Koronavírus Sajtóközpont

Életbe lépett a maszkvise-
lésre vonatkozó új szabály
Ma életbe lépett a maszkviselésre vo-
natkozó új szabály. Már az éttermek-
ben, vendéglátóhelyeken és szórako-
zóhelyeken is maszkot kell viselni.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például 
egy étteremben addig maszkot kell visel-
ni, amíg az asztalhoz érünk vagy onnan 
felállva mosdóba megyünk, de levehető 
a maszk az asztalnál ülve. Olyan vendég-
látóhelyeken, büfékben, szórakozóhelye-
ken, ahol állva, illetve bárpultnál fogyaszt 
valaki ételt vagy italt kizárólag a fogyasz-
tás időtartamára leveheti a maszkot, de ha 
csak beszélget éppen, akkor viselnie kell 
a maszkot.
Kérjük, hogy mindenki tartsa be a maszk-
viselésre vonatkozó szabályokat, hiszen 
most ez a védekezés legfőbb eszköze, 
így tudjuk megóvni a saját, illetve mások 
egészségét is.
A szabályok betartatásáért a vendéglátó-
hely, az üzlet üzemeltetője is felelős. Attól 
a vendégtől, aki felszólítás ellenére sem 
veszi fel a maszkot, a kiszolgálást meg 
kell tagadni és fel kell szólítani a helység 
elhagyására.
Emellett a már korábban is hatályban lévő 
szabályoknak megfelelően továbbra is kö-
telező a maszk használata az üzletek és a 
tömegközlekedési eszközök mellett a mo-
zikban, színházakban, taxikban, a bevásár-
lóközpontok területén, az egészségügyi és 
szociális intézményekben, az ügyfélfoga-
dási irodákban, a szabadtéri rendezvénye-
ken és a sportrendezvényeken is.
A maszkviselésre vonatkozó szabályok 
betartatását a rendőrség is ellenőrizheti, 
és az üzletet, vendéglátóhelyet, ahol nem 
tartják be, bezárattathatja.

Kormányzati Tájékoztatási Központ
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Ez+Az

A biztonságért a fűtési szezonban is  
tenni kell!

Otthona biztonságáért mindenki sokat tehet. A fűtési szezon 
kezdete előtt fontos elvégeztetni a tüzelő-fűtő berendezések, 
így a kályhák, kandallók, gázkazánok és konvektorok, vala-
mint a kémények karbantartását, ellenőriztetését. Ezzel, és 
megfelelő, jó minőségű tüzelőanyag használatával megelőz-
hető, hogy a kémény miatt kigyulladjon az otthonunk, mini-
malizálható a szén-monoxid-mérgezés veszélye, és mindemel-
lett kevesebbet is kell fizetni a fűtésért. 
A szakemberek minden évben több ezer, veszélyt jelentő hibát tárnak 
fel a tüzelőberendezések és füstelvezető-rendszerek átvizsgálásakor 
vagy tisztításakor. A kémények rendszeres vizsgálata azért elenged-
hetetlen, mert ezek olyan épületgépészeti berendezések, amelyek hi-
bái a használók előtt rejtve maradnak, vagyis csak az időszakos ké-
ményellenőrzés adhat valós képet az égéstermék-elvezető állapotáról.
Ma már a hazai háztartások jelentős részében van szén-monoxid-ér-
zékelő, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeken a helyeken keve-
sebben és kisebb fokban sérülnek meg a szén-monoxid miatt. A la-
kástüzek esetében is csökkenteni lehet a sérülés kockázatát, egyebek 
mellett füstérzékelő elhelyezésével. Egy időben jelző berendezés em-
beréleteket és anyagi javakat menthet meg.
Vegyes tüzelésű kazánok esetében tilos háztartási hulladékkal, lakko-
zott, festett vagy nedves fával fűteni, mert ezek amellett, hogy mérge-
ző gázokat bocsátanak ki és ezzel a környezetet károsítják, fokozzák 
a kéményben a kátrány és a korom lerakódását is. A kémény belső 
falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés hatására izzani 
kezd, akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet.

FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Gimis hírek
A kisgimisek az új tanterv szerint már ötö-
dikben tanulnak történelmet. Bevezetésként, kedvcsinálóként címereket terveztek 
maguknak. Ezekből látható egy csokorra való.
A 4 és 8 évfolyamos képzés esetén az írásbeli felvételi vizsgára jelentkezés határideje: 
2020. december 4. A 8 évfolyamos képzésre a jelentkezési lap az alábbi linken elérhető: 
http://www.psg.hu/html/jellap.doc Szeretettel várjuk leendő diákjaink jelentkezését.   PSG

Anyanyelvű segítség az 
angol nyelv  

oktatásásban a gimiben
John Withers, a Pannon Egyetem 
angol-informatika szakos tanárje-
löltje évek óta visszatérő vendég-
tanárként színesíti az angol nyel-
vórákat a Petőfi gimiben.

Írásunk a 8. oldalon
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AVEMAR táplálék kiegészítő daganatos betegnek el-
ajándékoznák. Telefon: 06(25)461716
Többfajta régi varrógép eladó, üzemképes is, alkat-
résznek valók is. Érd.: 06(20)5832588. Ár megegyezés 
szerint!
Sárbogárd központjában téglaépítésű, magasföld-
szinti lakás eladó. Érd.: 06(30)4327605
ÁRCSÖKKENÉS!! Költözés miatt Sárbogárdon el-
adóak feleslegessé vált bútorok: Gabi gyermekheverő 
ágyneműtartós 2 db 3000 Ft/db 80 X140-180cm. Fran-
ciaágy 2 fotellel 30 000 Ft 160X190, nagyszőnyeg 3x4 
m-es, 10 000 Ft, Bakkely világos textilbőr szék 6 db, 
9000 Ft/db, egyben vásárolva 48 000Ft, szekrénysor, 
politúrozott 60 000 Ft + hozzá tartozó félüveges do-
hányzó asztal, Réka szekrénysor 60 000 Ft. Érdeklődni: 
06(20)2917866. Komoly érdeklődőnek fotót küldünk.
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
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
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, 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
Sárbogárd központjában családi ház (kb. 120m2) sür-
gősen eladó. Csere is - panellakás - érdekel.  
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 06(30)2803436

XXV. évfolyam 11. szám 2020. november 5.
Alapította: Sárbogárd Város Képviselő-testülete.
Kiadja: AZITOP Bt.Sárbogárd, Szent István út 56/a,  
megjelenik havonta. Felelős kiadó: Alpek Zoltánné, tel: 06(30)9791-365, 
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ALMA  ELADÓ
Idared, Golden
Ára: 400 Ft/kg

Sárbogárd, Mátyás k. u. 15.  
06(20)256-8947 TESCO melletti utca





Samsung 
Galaxy A30s
70.990 Ft helyett

29.990 Ft

Válassz mobilt verhetetlen áron!

A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek és feltételek az ÁSZF akciós mellékletében vagy a tarr.hu oldalon.  
A feltüntetett árak bruttó árak és a 27% áfát tartalmazzák. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Kapcsolat Optimum

mobilcsomag mellé 2 év hűséggel.

202010-sajto-samsunga30-optimum.indd   11 2020. 10. 06.   16:03

Az Ön Opticnet optikája:
Az akció időtartama:
2020. november 1. -
2021. január 31.

30% KEDVEZMÉNNYEL!

HOYALUX iD SZEMÉLYRE SZABOTT 
MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGLENCSÉK

7000 Sárbogárd Ady Endre  út 139.
(Coop mellett) 06(25)460-480, 

06(70)594-5012

PILLANTÁS OPTIKA


