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VARÁZSLATOS TÉLI
AJÁNLATUNK
Kapcsolat Optimum
mobilcsomag mellé 2 év hűséggel.

Samsung

Galaxy A20s
• 1560×720 px felbontás
• Hátlapi kamera: 13+8+5 MP
• Előlapi kamera: 8 MP
• 3 GB RAM
• 32 GB belső tárhely

2 év garancia

61.990 Ft helyett
„Optimum” kedvezménnyel:

19.990 Ft

A feltüntetett akció 2020.11.01-től visszavonásig és a készlet erejéig érvényes. 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.
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Sárréti Híd
Pityu!

3

Tisztelt Gyászoló család, jelenlévők!

A BÚCSÚ nagyon fontos. Különösen azoknak, akik maradnak.”- mondja Jo Nesbo korunk egyik leghíresebb krimi írója.
Igaza van. Ahhoz, hogy lezárhassunk egy
fejezetet életünkből, aki elment attól el kell
búcsúznunk. Elengednünk.
Nekem jutott ez nehéz feladat ismételten.
Olyan személytől kell most elköszönnöm,
aki kedves volt a szívemnek.
Hollósi István nyugalmazott rendőr zászlóst kezdő rendőrként rögtön megszerettem,
közvetlen, gondoskodó magatartása miatt.
Járőrtársa lettem, sokat jártunk együtt szolgálatba, mint közlekedési járőrök. Tagjai
voltunk egy olyan Közlekedési Alosztálynak, ahol a munka mellett, a jókedv is meghatározó volt. Mi 11-en egy összeszokott
csapat voltunk. Pityu volt közöttünk az, aki
mókamesterként indította a szomorú, egyhangúnak nem mondható napokat vicceivel, történeteivel és vidámmá varázsolta az
arcokat.
A búcsúzás sosem lehet jó, de a barátok nem
örökre búcsúznak, hanem elköszönnek egymástól, arra a rövid időre, míg újból nem találkoznak. Az idő nagy sebességgel rohan és
egyszer a csillagok útján újból találkoznak.
Téged már sokan vártak a régiekből. Most
Te is ott vagy a többi kedves kollégáddal a
nagy szabad űrben, a felhők közt. Anekdotáztok a múlt eseményeiről, lenéztek RÁNK
és humorral kritizáltok, óvtok bennünket.
Te, pedig víg kedélyeddel szebbé teszed az
égi napokat!
Hollósi István r. zászlós l950.július 11-én
született Kálozon, általános iskola után asztalosnak tanult, majd épitőipari technikus
lett. Sorkatonai szolgálatot teljesített 19701971-ben. Házasságot kötött élete párjával
Marikával 1972 –ben, a boldog családba
három gyermek született István, Géza, Mariann.
1982. március 1. napjától a Sárbogárdi
Rendőrkapitányság hivatásos állományába
teljesítettél szolgálatot őrmesteri rendfokozatban közlekedési járőrként. 1985. június
1-től balesethelyszínelőként láttál el feladatot, majd később balesetvizsgáló lettél 1997.
augusztus 31-ig nyugdíjba vonulásodig.
Ezalatt az idő alatt elvégezted a zászlósképző iskolát 1986-ban.
Munkába töltött éveid során 10 alkalommal
kaptál rendőrkapitányság vezetői, főkapitányság vezetői és belügyminiszteri dicséretet és pénzjutalmat, soron kívüli előléptetésben részesítettek.
Idézni szeretnék egy parancsnoki jellemzésből:
„Hollósi István a rendőri munkát hivatásának tekinti. A rendőri munka végzéséhez jó
adottságokkal rendelkezik. Ellenőrző járőr
munkáját hivatástudattal, nagy aktivitással
látja el. A megbízással ellátott helyszínelői
és balesetvizsgálói munkát eredményesen
végzi. Intézkedő, kezdeményező képessége

Napjaink

Közlemény

Kedves Testvérek!

jó, intézkedéseit a kulturáltság és differenciáltság jellemzi. A szakmai ismeretei megalapozottak, melyet önképzés során szerzett
meg. Feladatok végrehajtásában, megoldásában az önállóság, felelősségtudat és áldozatkészség jellemzi.
Parancsnokaival, szemben tisztelettudó,
fegyelmezett, az állománykörében példamutató. Alakias, öltözéke mindig kulturált.
A parancsokat legjobb tudása szerint végrehajtja. A kollektívába jól beilleszkedett,
segítőkész.
Jellembeli tulajdonságai: Őszinte, becsületes. Munkahelyen kívüli magatartása, viselkedése a rendőrség hivatásos tagjához
méltó.”
Egy ízig-vérig rendőrről ennél szebbet parancsnok nem írhat, szolgált és védett.
Búcsúzom Tőled, egykori munkatársaid és
a Sárbogárdi Rendőrkapitányság állomány
nevében is Siák Zsuzsanna szolgálati járadékos rendőr alezredes.
Emlékeinkben megőrizzük a felejthetetlen
egyéniséged, mosolygós, mindig barátságos
arcod.
Nyugodj békében!
Isten legyen veled!
Csillagok kísérjék utadat!

A Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség elnöksége,
átgondolva a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának
ajánlását, a ránk bízottak egészségének védelmében azt a döntést hozta,
hogy 2020. november 11-től visszavonásig szüneteltet minden fizikai térben való közvetlen érintkezéssel járó
nyilvános közösségi alkalmat. Mivel
találkozásra nem nyílik lehetőségünk,
így különösen is tartsuk egymást számon, hordozva közben egymás terheit
is szeretettel és türelemmel! Legyünk
készségesek az időben és bölcs segítségnyújtásra, és szükség esetén merjünk segítséget kérni! Használjuk ki
a telefonon és interneten keresztül
való kapcsolattartás lehetőségeit!

Vasárnaponként 10 órakor az Ige Üzenetét
elektronikus módon élőben is közvetítjük,
kizárólag közreműködő segítőink jelenlétében, majd feltöltésre kerül FB oldalunkra és a YouTube csatornára, tovább küldhető, osztható formában.
További hétközi réteg-alkalmainkat is átszervezzük online térbe, melyekről tájékoztatást adunk. A közvetítések és online
bejelentkezések a Sárbogárdi Evangélikus
Gyülekezeti Központból (Baross u. 2.) történnek majd.
Nyomtatott Hírlevél formájában gyakorlati segítséget szeretnénk adni mindennapi
otthoni elcsendesedéseinkhez, Igeolvasáshoz, imádsághoz.
Egyéni beszélgetés, megkeresések, ügyintézés egyeztetése telefonon, messengeren,
e-mailen keresztül történik.
Keressenek bennünket bizalommal!
Igyekszünk a segítségnyújtásban közreműködni.
Kedves Olvasóink!
„Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg
Sajnálattal közöljük, hogy a Sárréti téged! Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és
Híd megjelenését határozatlan/bi- könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját
az ÚR, és adjon neked békességet!”
zonytalan ideig szüneteltetjük.
(4Mózes 6,24-26).
A veszélyhelyzet, mely a koronavírus járSzeretettel,
vány kialakulásának folyamánya, az újsáreménységgel, imádságban:
gunk létét is nagymértékben befolyásolja.
Váraljainé Melis Orsolya lelkész
Nem kívánjuk sem a magunk, sem az újság megjelenésében szerepet vállalók egészségét veszélyeztetni az anyaggyűjtéssel,
az újság terjesztésével kapcsolatban. Sok minden megoldható online, de a mi hitvallásunk, hogy személyes kapcsolatot is tartsunk az olvasóinkkal, az újságban teret
kapó hírekben, tudósításokban szereplőkkel.
Ez most egyre nehezebb és személytelen. Bízunk benne, hogy - bár a híreket hallgatva nem ez tűnik ki - hamarosan rendeződik az életünk. Élhetjük nyugodtan, félelemmentesen mindennapjainkat.
Mindenkitől kitartást, türelmet kérünk ezekben a szívet, lelket nyomorító időkben!
Sárréti Híd Szerkesztősége
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Sárréti Híd
Közélet

„Mi

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

A Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézményt és telephelyeit bemutató cikksorozatában a Házi Gondozói Szolgálat dolgozóinak munkájáról, mindennapjairól Botka Zsuzsanna mesél.
Botka Zsuzsanna vagyok, a Házi Gondozói
Szolgálat vezetője immár 19 éve.
A Házi Gondozói Szolgálat Sárbogárd-Nagylók-Hantos településein nyújt
szolgáltatást a lakosság időseinek, rászorulóinak számára. A házi segítségnyújtás
alapvető célja, hogy a településen élő rászorulók önálló életvitelének fenntartását
lakóhelyükön, saját lakásukban segítse és
szükségleteiknek megfelelően, egyenlő
eséllyel hozzáférhető szolgáltatást nyújtson
a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása érdekében. A segítségnyújtás módját, gyakoriságát az arra rászoruló egyén
egészségi állapota, szociális helyzete, jövedelemviszonya valamint a szakorvosa vagy
háziorvosa javaslatára, egyéni szükségleteinek figyelembe vételével történik.
A szolgálatban dolgozók létszáma Sárbogárdon 10 fő, Nagylókon 3 fő, akik mind
azon felül, hogy a megfelelő szakmai
végzettséggel, tudással, alázattal, lelkiismerettel és elhivatottsággal rendelkeznek,
sokszor erőn felül teljesítenek egy kritikus esettel kapcsolatban, és szíven viselik
az ellátottaink sorsát. A Covid-19 vírus
hatalmas megterhelést jelent dolgozóink
számára, hisz a szolgálatunkra még inkább
vonatkozik az a szabály, hogy kiemelten
figyeljünk a vírus fertőzésének megakadályozásában, hisz gondozónőink napi szinten Sárbogárdon 47 fő, míg Nagylókon 21
fő gondozottat látnak el saját otthonukban.
Nemcsak fizikálisan, hanem mentálisan is
nehéz időszakot élünk meg, hisz mindenkiben ott van a félelem és a bizonytalanság a
vírus miatt, nem csak családunk, hanem az
idős ellátottaink miatt is, hisz mi tartozunk
felelősséggel az egészségi állapotukért.
Sok család és idős ember csak a házi gondozónők munkájára támaszkodhat. Nagyon sok esetben nem a gondozónők
munkabeosztásához igazodva kell ellátni
a gondozotti személyeket, mert sok idős
ellátottunk egyedül él, családtagjaik távol
az ország más pontján tartózkodnak, illetve az egy háztartásban élő hozzátartozók
munkabeosztása miatt egyedül tartozódnak
otthon. Sokszor az egyedül élő idős gondozottjainknak a gondozónő az egyetlen
kapocs a külvilággal, főleg akkor, ha valamilyen betegség miatt a lakókörnyezetüket
nem képesek elhagyni. Egyre gyakoribb az
olyan kérelmek többsége is, amikor olyan
idős családtagjaiknak kérnek segítséget,
akik fekvő betegként kerülnek vissza valamilyen okból a kórházból, és a családja
nem tudja ellátni Őket az egészségi
állapotuk miatt. Ezért fontos a megfelelő
szakmai tudás és képesség is. Nagyon jó
kapcsolati rendszer alakult ki a háziorvosi
körzetekkel, a többi szociális intézményekkel és a házi szakápolás kolléganőjével is,

így ha bármilyen hirtelen felmerülő probléma merül fel, sikeresen tudjuk venni az
akadályokat.
A mindennapjainkat egy csoportos megbeszéléssel kezdjük, amikor átbeszéljük az
ellátottaink állapotát, a napi teendőket és
a felmerülő kérdésekre közösen próbáljuk
megtalálni a legjobb megoldást.
A délelőtti munkaidőben az ellátottak személyi higiéné tisztán tartása, reggeliztetés,
gyógyszerek kiadagolása, ebédeltetése
történik. A délutános munkaidőben a személyes-hivatalos ügyek ügyintézése, az
ellátottak szükségleteinek mérten bevásárolnak a gondozónők. Családtagokkal, házi
illetve kezelőorvossal felveszik a kapcsolatot, gyógyszereket váltanak ki, a gondozottak közvetlen környezetét kitakarítják.
A most kialakult helyzetben azonban a legfontosabb, az idősek mentális támogatása,
megnyugtatása, biztonságérzetük megtartása.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy jelenleg
olyan csapattal dolgozhatok együtt, akik
mind egytől- egyik teljes
szívvel és erőbedobással
végzik el a munkájukat,
és szinte családtagként
tekintenek az ellátottakra és egymásra is.
A szociális étkeztetés is
feladatunkhoz tartozik.
Sárbogárdon a szociális étkeztetést a Eatrend
Kft. biztosítja. Nagylókon és Hantoson a helyi
konyhák látják el a szociális étkeztetést.
Sárbogárdon, napi szinten átlagosan 159 fő részére történik az étkeztetés, melyből
133 fő részére házhoz visszük az ebédet. Ebben a munkában 1 fő gépjárművezető és 1 fő közmunkás, illetve
3 fő tiszteletdíjas gondozónő segít.
Nagylókon 44 fő étkezik átlagosan,
melyből 35 fő részére a Nagylóki
Szociális Szövetkezet biztosítja a kiszállítás. Hantoson 1 fő veszi igénybe a szociális étkeztetést.
Telephelyünk eddig a SESZI Gondozóházában volt, azonban a COVID-19 vírus első hullámában kialakult helyzet miatt, az otthonban lakó
idősek egészségi állapota érdekében
el kellett hagynunk az addigi intézményünket.
Ideiglenesen elhelyezésre kerültünk,
és a fenntartó (önkormányzat) részéről lehetőséget kaptunk egy új munkahelyi környezet kialakítására, a
régi Mészöly Géza Általános Iskola
egyik szárnyában.
Sárbogárd, 2020. december 3.

A felújítás előtt

A felújítás után

Sárréti Híd
Ez az épületszárny hosszú évek óta nem
volt használva, és a felújítási költségek
szűkös kerete mellett, nagyon sok segítséget kaptunk helyi vállalkozóktól, férjeiktől, mind anyagi, mint tárgyi és nem utolsó
sorban a rengeteg időt, amit ránk szántak,
míg a munkálatok be nem fejeződtek. Kolléganőim és jómagam a felújítási munkálatok után pedig szorgosan a végső simításokban segítettünk a szakembereknek.
Ezúton is szeretnénk mindent megköszönni támogatóinknak az új munkahelyünk
kialakításában.
Tiszta szívből köszönjük a rengeteg segítséget: N.F.A. Kft.- Botka Tamás és Botka
Csaba, Prémium Média & Sport Management Zrt.- Botka István, Zsuvill Kft - Somogyvári András, Tormássy Ferenc ev.,Dr.
Krencz Balázs- Ügyvédi Iroda, Cosa
Nostra Pizzéria és Étterem - Kacz Tamás
és Kacz Balázs, Fair Bútorház - Handáné
Balogh Bernadett és Handa Csaba, ZsebKarb Kft.-Zsebők Zoltán, Huszár Gábor
autószerelő, Szőnyeg, parketta, és munkavédelmi szaküzlet - Hüvely Balázs.
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Szén-monoxid mérgezés
történt Vajtán

Közélet

A családi ház szobájában kályhával fűtöttek, egy gyerek szén-monoxid-mérgezéssel került kórházba. Fejfájásra és émelygésre ébredt két gyerek november 27én éjszaka Vajtán. Mindketten átmentek a másik szobában alvó szülőkhöz, akik
azonnal mentőt hívtak. A sárbogárdi hivatásos tűzoltók átvizsgálták az épületet,
a gyerekek szobáját addigra már átszellőztették. A lakók a helyiségben lévő vegyes tüzelésű kályhába este gyújtottak be, próbatüzelést végeztek, ám kéménye
nem volt a fűtőberendezésnek, a falon kivezetett vascső pedig a füstgázt nem
vezette ki a szabadba. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint egy kisfiú enyhébb
szén-monoxid-mérgezést szenvedett, kivizsgálásra kórházba szállították.

Fejér megyében idén már több mint ötven
alkalommal kérték a tűzoltók segítségét
szén-monoxid miatt. A szén-monoxid színtelen, szagtalan, íztelen, érzékszerveinkkel
felismerhetetlen mérgező gáz, éppen ezért
csendes gyilkosként is említik.
Szén-monoxid a leggyakrabban akkor keletkezik, ha a nyílt égésterű fűtőberendezés (vízmelegítő, kazán, bojler, konvektor,
különböző kályhák, kandallók, cserépkályhák) a megfelelő szellőzés és levegő-utánpótlás hiánya miatt nem kap elég oxigént.
Információ:
Ilyenkor mérgező szén-monoxid fejlődik,
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intéz- amely akár egy percen belül ölhet. Néhány
mény: Házi Gondozói Szolgálat és egyszerű lépéssel a mérgező szén-monoxid
kialakulása megelőzhető:
Szociális Étkeztetés
(7000 Sárbogárd József Attila utca 14.: - Évente egyszer ellenőriztessük szakemberrel a fűtőeszközünket!
06/25/626-463)

Sárbogárd, 2020. december 3.

- Elengedhetetlen a megfelelő levegő-utánpótlás. Nem elég néha kiszellőztetni, a nyílászárókba résszellőzőt kell szereltetni.
- Ellenőriztesse kéményét, éljen az ingyenes
kéményseprés lehetőségével!
- Szerezzünk be egy jó minőségű szén-monoxid-érzékelőt, mert váratlan meghibásodás akkor is előfordulhat, ha a szükséges
megelőző felülvizsgálatokat elvégeztettük!
A megfelelő szén-monoxid érzékelők listája
megtekinthető a katasztrófavédelem honlapján:
https://katasztrofavedelem.hu/33883/
szen-monoxid-erzekelok
Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados
szóvivő
FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG
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Sárréti Híd
Közélet

Kedves Olvasóink!

A Kormány november 10-én értékelte Magyarország járványügyi helyzetét, az
eddig meghozott intézkedéseket, amelyek alapján megállapította, hogy az eddig
Továbbra is fontos, hogy mindenki meghozott intézkedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedések bevezeőrizze meg a nyugalmát és a méltó- tése válik szükségessé.
ságát. Sokan talán azt hiszik, hogy A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm rációt, majd ezután adják át az olvasóknak.
az előző mondat egy tartalom nélküli, rendelete, a veszélyhelyzet idején alkal- (A könyvtárosok a higiéniai szabályoknak
üres szlogen, de nem az. A nyugalom mazandó védelmi intézkedések második megfelelően, a könyvek fertőtlenítése után,
ahhoz kell, hogy higgadtan, a szabá- üteméről12. par, (1) j. pontja rendelkezik kesztyűben és maszkban, kézfertőtlenítő
lyokat betartva, megalapozott dönté- „a muzeális intézményekről, a nyilvános folyadék gyakori használatával végzik
ellátásról és a közművelődési tör- munkájukat.)
seket hozhassunk. A méltóság pedig könyvtári
vényben meghatározott”
ahhoz kell, hogy megértsük, bárki jb. pontja szerint tilos a „nyilvános könyvtá- A könyvek átvételének módja:
lehet beteg, a beteget pedig el kell kü- ri ellátást biztosító intézménynek” a látoga- a könyvcsomagok átvétele az időpontok löníteni a közösségtől és segíteni kell tása és e helyszíneken – az ott foglalkozta- telefonon vagy e-mailban történő - egyeztetése után valósulhat meg.
neki, nem pedig kiközösíteni.
tottak kivételvel - a tartózkodás.”

Tisztelt Sárbogárdiak!

Továbbra is kérek mindenkit, hogy tartsa
be az érvényes magatartási szabályokat,
különösen a maszk viselésére, a távolságtartásra vonatkozóakat.
A maszkviselés tekintetében korábban
közzétettem a helyi szabályozást, ez továbbra is érvényben van. Városunkban kötelező a maszk viselése valamennyi buszmegállóban, a vasútállomáson, továbbá
valamennyi köznevelési intézmény előtti
közterületen és parkolóban; a Hősök terén,
továbbá a Penny Market, Lidl és Tesco
előtti parkolóban, valamint az orvosi rendelők előtti közterületen és parkolókban.
Továbbra is úgy gondolom, hogy most
nem moralizálásra, elemzésre van szükség, hanem a szabályok betartására.
Az önkormányzat intézményeiben továbbra is a járványügyi veszélyhelyzet idején
alkalmazandó eljárásrend szerint dolgozunk. Ennek a következménye, hogy a
szülők továbbra sem mehetnek be az intézményekbe, illetve, hogy a polgármesteri hivatalban az elsődleges ügyintézés az
ügyfélszolgálaton történik.
A szociális intézményekben továbbra is
látogatási tilalom van.
A gondozottak között
ismereteink szerint továbbra sincs fertőzött.
A jövő héttől egészségügyi szakemberek
vezetésével, a Járási
Hivatal
szervezésében, önkormányzatunk
segítségével megkezdődik a szociális-,
továbbá az oktatási
intézmények dolgozóinak a tesztelése.
Kérem, hogy továbbra
is mindenki tartsa be a
szabályokat és működjünk együtt a helyzet
kezelése során, köszönöm!

A jogszabályban előírtaknak megfelelően a
Madarász József Városi Könyvtár november 12-től
- természetesen annak változásáig - visszatér a tavasszal már nagy sikerrel alkalmazott
teraszkönyvtári kölcsönzésre és lehetőséget
biztosít olvasóinak, hogy előre leadott igények alapján tudjanak könyvet kölcsönözni.
A kérés, kölcsönzési igény eljuttatása a
könyvtárhoz:
- az 508-570 telefonszámon, illetve
- a konyvtar@mjvkonyvtar.hu email-címen
történik.
A könyvek válogatásához ajánlott igénybe
venni az interneten otthonról is elérhető
könyvtári katalógust, a www.mjvkonyvtar.
hu /katalógus weboldalon.
A kölcsönzés lebonyolításához kérjük, adják meg nevüket, elérhetőségüket, az olvasójegy számát és a kért könyvek címét, illetve (ha tudják) a könyv szerzőjének nevét.
Az igényelt könyveket a könyvtárosok kigyűjtik, elvégzik a kölcsönzési adminiszt-

A visszahozott könyvek 72 órás elkülönítés,
majd fertőtlenítésük után lesznek ismét kölcsönözhetők.
Kérjük, hogy mindannyiunk egészségének
védelmében viseljenek Önök is maszkot,
használják az asztalra kihelyezett fertőtlenítőt, illetve amennyiben várakozniuk kell,
azt a mozgáskorlátozott feljárón, a 1,5 m távolságot tartva tegyék.
A kért dokumentumok kölcsönzése:
kedd, szerda, csütörtök, péntek 10-14 óráig
történik.
A korábban kölcsönzött dokumentumok
visszaadási határidejét meghosszabbítjuk,
késedelmi díjat nem számolunk meg.
Aki úgy dönt, hogy mégis visszahozza a nála lévő könyveket, úgy kérjük, hogy névvel
és a megfelelő azonosítási adatokkal ellátva, tegye azt az erre kijelölt helyre!
Kérjük, hogy most is éljenek a „teraszkönyvtár” adta lehetőséggel!
Nagy Zsuzsanna igazgató

Tűzoltókkal állították fel Sárbogárd karácsonyfáját
A város karácsonyfáját a Mádi közből ajánlották fel. A családi
ház előkertjében álló nyolc méter magas fenyőt a sárbogárdi
hivatásos tűzoltók vágták ki, majd helyi vállalkozások szállították a polgármesteri hivatal épülete elé. A tíz éves ezüstfenyőt a
tűzoltókkal közösen emelték a helyére november 27-én.
Fotó: Kővágó Dezső tűzoltó alezredes, sárbogárdi hivatásos tűzoltó-parancsnokság
Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados szóvivő

Tisztelettel:
Dr.Sükösd Tamás
polgármester
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Idén lesz először élő adventi naptár Alapon
Légy részese Te is!

Napjaink

Ki ne ismerné az adventi naptárt? Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt nagy öröm december elsejétől karácsonyig nap,
mint nap kibontani egy-egy ajándékot, mely szimbolikusan is jelzi az ünnepi várakozást. Mi ezt a hagyományt gondoltuk
tovább, egy ünnepi, és egyben egyedi kezdeményezést szeretnénk útnak indítani a mi kis településünkön is!
Fontos számunkra, hogy mindenki arcára
mosolyt csaljunk, azonban a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, megkérünk mindenkit, hogy vigyázzunk egymásra. Kérjük, hogy az ablakok keresését a
jelenleg is érvényes szabályok betartásával
tegyük.
Az advent komoly időszak, de komolysága
éppen a reményteljes és örömteli lelki készülődésben rejlik. Az ajándékot nemcsak
adni, hanem elfogadni is tudni kell. Lélekben felkészülve, el és be kell tudni fogadni
a Karácsony legnagyobb
ajándékát, Jézus Krisztust,
vagyis magát a szeretetet. Ne felejtsétek el, hogy
gyakran az apróságok mögött van a legnagyobb és
legteljesebb szeretet. Ezt a
szeretetet látni, érezni kell,
és örülni neki, nagyon, de
nagyon.
Az Alapi Advent lényege
ugyanis, hogy a játékra jelentkező lakosok feldíszítsék saját ablakukat vagy
kertjüket, s jól láthatóan
elhelyezzék az adott nap
számát is. A dekorálásnak
csak a képzeletünk és kreativitásunk szabhat határt.
Így a 24 nap alatt minden
szám megjelenik a település különböző pontján.
Miután ünnepi fénybe bo-

rul egy-egy ház, indulhat a vadászat! Bárki útra kelhet, hogy felfedezze az aktuális
díszítéseket.
A játék élményét az is fokozza, hogy a
résztvevők nem tudják pontosan, hogy melyik házszám alatt találják majd az ünnepi
dekorációkat.
A kezdeményezésnek összekovácsoló ereje
van. Célunk, hogy az Alapi Advent rengeteg helyit megmozgasson. A készülődés,
kutakodás remek program a családnak, de
egyben a falut is összehozza, közösségfor-

máló esemény.
Szeretnénk, hogyha ebben az időszakban
a díszítés és készülődés öröme, valamint
a keresés és megtalálás öröme boldogsággal töltenék el a falu lakóit. A családoknak,
gyerekeknek jó program, és ráhangolódás
a karácsonyra. Arról a látványról sem feledkezzünk meg, hogy Szenteste az összes
ablak világít, ami csodálatos.
A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat,
hisz a cél, hogy minél több díszített ablak
legyen, ami megtalálásra vár!
Az elkészült műveket
lefotózzuk és montázs
formájában kitesszük a
Facebook oldalra.
Megkérünk minden „vadászt”, hogy amennyiben
sikerült megtalálni az
adott nap dekorációját,
úgy akár egy közös fotót,
akár csak a dekorációról
elkészített fotót küldjön
nekünk a Facebook oldalunkra üzenet formájában, hogy minél több emléket tudjunk megosztani.
Áldott, békés adventi
készülődést kívánunk:
Adventi Tündérek nevében – Szilvi, Nóri, Évi,
Kata

Teljes pompájában
Sárbogárd karácsonyfája
és a Betlehem
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Sárréti Híd
Közélet
Tájékoztató

A Sárbogárdi Járási Ügyészség lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt
vádat emelt azzal a férfival szemben,
aki 2000-ben egy vásáron forgótáras
pisztolyt vásárolt, amelyet engedély
nélkül tartott.

KOSSUTH MORZSÁK

Az őszi hűvös, borongós időjárás hangulata nem jellemezte iskolánk mindennapjait ebben a hónapban sem. A tanulás mellett kulturális programok, játékos
feladatok színesítették a dolgos hétköznapokat. A már hagyománnyá vált rendezvényeink továbbra is megvalósíthatók
a digitális eszközök nyújtotta lehetőségekkel. A délutáni foglalkozások jó
lehetőséget adnak az élmény alapú
ismeretszerzésre.

A „Libás napok” elnevezésű program
keretében a gyerekek felelevenítették a
Márton naphoz kapcsolódó legendákat,
hagyományokat. Az IKT eszközök alkalmazása remek lehetőséget biztosít digitális kompetenciáik fejlesztésére, a játékos
tanulás megvalósítására. A kézműves foglalkozások során változatos technikák alkalmazásával szebbnél-szebb alkotásokat
készítettek az osztályok, melyek az iskola
folyosóján kerültek kiállításra, felölelve a
Jászberényiné dr. Király Teodóra Márton naphoz kapcsolódó eseményeket,
sajtószóvivő szimbólumokat. A kiállítás lehetővé teszi,
hogy egymás munkáját is megcsodálják a
gyerekek.
A tanulók értékrendjének kialakítása során
Tájékoztató
kiemelten fontos, hogy óvják, tisztán tartsák
Tájékoztatjuk a Sárbogárdi lako- közvetlen és közvetett környezetüket. Az

A vádirat szerint a vádlott egy ismeretlen
személytől vásárolta a hétlövetű forgótáras
pisztolyt, amelyet a lakásán, zárható széfben, engedély nélkül tartott.
A pisztolyt a rendőrség a vádlottól eltulajdonító férfitól foglalta le.
Az ügyészség vádiratában a terhelttel
szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

sokat, a vásárban árusító kereskedőket, vevőket, hogy a

2020. december 19-re
meghirdetett Országos és Kirakodó Vásár a jelenlegi vírushelyzetre tekintettel elmarad!
Megértésüket köszönjük!
DÉSZOLG Kft. vásárüzemeltető

A

járványügyi intézkedéseknek
megfelelően intézményünkben is
bevezettük a távoktatást a 9-12. évfolyam részére. Akinek szüksége volt
ehhez technikai eszközre, annak
tabletet kölcsönöztünk. A tanórák
nagy része élő, videó kapcsolatos
(zoom).

őszi időszakban iskolánk udvarának szebbé
tétele a gyerekek közreműködésével valósult meg. Azáltal, hogy aktív részesei voltak
a munkának, az elért eredmény megbecsülendő értékké vált számukra.
A környezettudatosság kialakítása folyama-

Az 5-8. osztályos diákok jelenléti oktatásban birtokba vették a gimnázium
egész épületét, így egymástól jól elkülönítve, a járványügyi szabályok betartása
mellett járhatnak iskolába és élvezhetik a
megkülönböztetett figyelmet.
A jövő évi beiskolázás rendje nem változott, december 4-ig várjuk az írásbeli
vizsgára történő jelentkezéseket. A kisgimis jelentkezési lap az alábbi linken letölthető, s kitöltés után elektronikus úton
is beküldhető az igh@psg.hu címre.
http://www.psg.hu/html/jellap.doc
Sárbogárd, 2020. december 3.

tosan jelen van a nevelő munka során.
Az ősz beköszöntével a madarak etetése
folyamatos feladatot jelent alsós tanulóink
számára. Feladattudatuk megerősítésben,
felelősségtudatok kialakításában fontos szerepe van annak, hogy ősztől, egész télen át
gondoskodnak a madarak ellátásáról.
Pap Erika
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Két bakancs

Legyünk őszinték! Nem volt már egy mai darab. Bár jól tartotta magát, s egy
korábbi nagyjavításon kívül nem volt még vele probléma, de már nem tündökölt a régi fényében. Felülete megkopott, színe megfakult, a kapcsok is megmeg lazultak már s a talpán sem voltak már olyan vastagok a barázdák, nem
kapaszkodtak már úgy, mint régen. Ami teljességgel érthető, hiszen majd harminc éve szolgált már.
De nem volt ez mindig így! Bizonyár sokan emlékeznek még rá a bakancshasználók
között, amikor ő volt a gyár, a neves osztrák
sportszergyártó cég zászlóshajója, csúcsterméke. „A” márka, az új technika és minőség megtestesítője, sokak álma, kevesek
kiváltsága. A kézzel varrott, csúcsminőségű
kézműves hegymászó bakancshoz csak első
osztályú anyagokat használtak a mesterek.
Kiváló marhabőrt, méretre gyártott Vibram
talpat, különleges impregnálószereket, ragasztót, varrócérnát, kellékeket. Igaz, meg
is kérték az árát. Több, mint egyhavi fizetés volt annakidején. De megérte! Annak,
aki gyakran járt erdőben, hegyen - völgyön
megfizethetetlen volt, hogy egy igazán profi
bakancsban róhatja a kilométereket. Amely
soha nem hagyja cserben, amely még ott
sem fog megcsúszni, ahol minden más cipő
csődöt mond, és nem ázik be azonnal, ha az
ember véletlenül megcsúszik patakon való
átkelésnél. Egy olyan lábeli, amely féltőn
óvja védi gazdája lábát, de akkor sem töri fel ha sok-sok kilométert kell megtenni
benne, egyhuzamban. Egyszóval egy kiváló, megbízható társ volt. Az pedig magáért
beszél, hogy – bár már nem tudott annyit,
mint régen - de még harminc év után is egy
jól használható strapabíró darab maradt.
Ám most ott állt a pincében, a többi nyugdíjazott sportszerrel, ruházattal együtt dologtalanul. Hol van már az az idő, amikor minden hétvégén előkerült, majd felvétel után
még egy kicsit kellett várni, amíg a hátizsák
is helyére kerül, aztán indulás, irány a nagyvilág. Hegyek, völgyek, barlangok útvesztőiben, zúgókon, szurdokban vagy sziklafalon kellett helytállnia, de ha úgy adódott városok kis utcáit, műemlékek kényes padlóit
taposta, vagy épp sok társával együtt egy
kocsmaasztal alatt múlatta az időt. De mindig megbecsülték. Túra után kényeztetést,
tisztítást, ápolást szárítást, gondoskodást
kapott, mielőtt visszakerült volna szokott,
előkelő helyére.
Aztán egyszer csak megjelent a konkurencia.
Fiatal volt, tetszetős, vadonatúj és nagyon
korszerű. Anyaga beázás mentes, szellőző,
elnyűhetetlen. Bélelt, impregnált, többrétegű és funkciójú, különleges kialakítású
talppal, remek referenciákkal és reklámmal.
Megjelent tehát idősebb társa mellett és attól kezdve ott kellette magát. Tényleg szép
volt, kecsesebb a kissé ormótlan réginél,
divatos és elegáns. Elvitathatatlanul csábító
és szinte kínálta magát a túrázásához, utazáshoz. Nem csoda hát, ha olykor-olykor,
amikor ismét szükség volt efféle túrafelszerelésre, már nem a régiért, hanem a mesés

kényelmet ígérő újért nyúlt gazdájuk. Néhány mozdulat, pattintás és már készen is
állt az indulásra.
A régi pedig ott állt mihasznaként tovább.
Noha, mert használható volt még, ki nem
dobták, de igazából nem vették már sok
hasznát. Irigyen nézte fiatalabb társát, akit
boldogan kaptak fel s már vitték is ki a levegőre, napfényre, erdőre, mezőre. Ő pedig
talán elmélkedett, – ha a cipők tudnak ilyet
– az emberek hálátlanságán, az idő múlásán,
a dolgok változásán, s felidézte a régi szép
időket. Nem, nem haragudott a másikra – ez
a dolgok rendje – gondolta. De amikor néha
nyár időben kitették néha a napsütésre szellőzni, megrázkódott kicsit a kemény marhabőr lelke. Vajon fog e még valaha zöld,
illatos réteken, hűvös szurdokokban járni,
hegyre felfelé kapaszkodni nyári forróságban, vagy völgybe ereszkedni alá az eső áztatta talajon?
Aztán abbahagyta a szentimentális merengést. Körbepislantott és látta, hogy az idő
szép. A nap süt, az ég kék. S ez új hitet, új
reményt ébresztett benne. Egész biztosan
lesz még ébredés, fog ő még kelleni, mehet
még világgá a gazdája lábán. Igaz, már nem
olyan gyakran, igaz, már nem olyan mes�sze, igaz már nem olyan nagy utakat téve
meg, de fog ő még menni! Ilyenkor kicsit
elszégyellte magát, hiszen be kellett látnia,
valójában a régi nagy kalandokat, utakat,
megpróbáltatásokat nem is igen kívánta
már. Bőven elegendőek a kisebb kirándulások, rövidebb túrák mikor is - az azóta
már nem is olyan fiatal – másikkal felváltva állnak szolgálatba. Ki-ki képességei
és erényei szerint szerint. A köztes időben
pedig? Vidáman ücsörögnek gondosan kialakított helyükön a többi pihenésre ítélt
túrafelszereléssel együtt. Gyarmati Gábor
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Közélet

November 17. napján az év rendő-

re városi elismerést kapta Bognár
Endre alezredes. Gratulálunk a kitüntetettnek, egyidejűleg köszönjük
Budavári Árpád kapitány úr és a
rendőrség valamennyi dolgozója
munkáját!
----------------------------------------------

Miközben zárva van a József Attila
Művelődési ház, azért bent folyik a
munka. Egy pályázatnak köszönhetően az előcsarnokba új ülőbútorok
érkeztek és ugyanitt önerős beruházásként felújításra került a világítás.
Reméljük, hamarosan a látogatók
is élvezhetik a fejlesztések eredményét...
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Valami talán elindul

A Kormány 1775/2020. (XI. 11.) Korm. határozata a sárbogárdi sportcsarnok beruházás
előkészítésének támogatásáról a Kormány
1. egyetért a sárbogárdi sportcsarnok megvalósítására irányuló központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a Beruházás ennek megfelelő előkészítésével az
ingatlan-nyilvántartás szerinti Sárbogárd belterület 1083/1 helyrajzi számú ingatlanon; ...
3. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítője és megvalósítója Sárbogárd Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) legyen;
4. egyetért azzal, hogy a Beruházás teljes körű, a kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre
állását biztosító előkészítése mindösszesen 20 010 000 forint központi költségvetési támogatásból valósuljon meg; ...
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 20 000 000 forint összegben adjon ki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá
tartozó támogatói okiratot az Önkormányzat részére elszámolási, a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszatérítési
kötelezettséggel;
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány
részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási
összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint az üzemeltetési költségek bemutatásával;
... X

Állatorvosi ügyelet december
Ügyelet
napok

Ügyeletes állatorvos

Címe

Telefonszáma

5-6.

Dr. Pátzay József

7000 Sárbogárd, Asztalos u. 1/a

30/639-3977

13.

Dr. Bögyös Gábor

2435 Nagylók, Ady E. u. 1/a

30/816-1374

19-20.

Dr. Csele István

2423 Sárosd, Sport u. 30.

30/993-9404

24-25.

Dr. Pátzay József

7000 Sárbogárd, Asztalos u. 1/a

30/639-3977

26-27.

Dr. Kellner Péter

7003 Sárbogárd, Rákóczi u. 62.

30/939-8629

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezőfalvai Rt. Sárrét,
Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza
Dr. Kovács Péter
járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:

Dr. Szlávik Ferenc
osztályvezető
járási főállatorvos

Sárbogárd, 2020. december 3.

Hirdetmények

Karateverseny

2020. november 28 -án karateversenyt
rendeztek Dombóváron. A vírushelyzet miatt csak 100 fő részvételével került megrendezésre az esemény, melyen a sárbogárdi klub is képviseltette
magát 5 korosztályban Németh Attila
irányításával. A versenyzők rendkívül
fegyelmezetten figyeltek mesterük szavaira és tanácsaira, amit megfogadva
szép eredményeket értek el.
Kategóriák:

Veterán:
Stefán György Kata(formagyakorlat) 3.
helyezett, Kumite(szabadharc) 3. helyezett, illetve Külön díj a Legidősebb Karatéka részére.
Felnőtt:
Kovács Zoltán Kata 3. Kumite 2. helyezett
Németh Roland Kumite 3. helyezett
Nagy Georgina Kumite 2. helyezett
Ifjúsági:
Erlich Róbert Kumite 2. helyezett
Kadett
Palotás Péter Kumite 1. helyezett fekvőtámasz 3. helyezett felülés 2. helyezett
békaügetés
2.
helyezett
Ihász Levente Kumite 3. helyezett fekvőtámasz 2. helyezett felülés 3. helyezett békaügetés 3. helyezett
Gyerek (12 év):
Madarász Márk Kumite 3. helyezett fekvőtámasz 3. helyezett felülés
3. helyezett békaügetés 3. helyezett
Pordány Levente Kumite 3. helyezett fekvőtámasz 3. helyezett felülés 2. helyezett
békaügetés 3. helyezett
Gratulálunk a helyezetteknek a szép eredményekért!
A nézők sajnálhatják, hogy nem vehettek
részt a látványos küzdelmeken!
A fotók és a videók
megtekinthetők az
oldalunkon: www.
sarbogardikarate.
hu, illetve zartvilag.
smugmug.com oldalon.
További sok sikert
kívánunk a versenyzőknek!
Köszönetet szeretnénk mondani támogatóinknak:
– Nihon Karate Kyokai SE, Németh Attila, Erlich Róbert,
Horváth István, Kovács Zoltán, Légió
2000 Security Guard
Kft., Fundal-Go Kft.
Köszönjük. OSS
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SÁRBOGÁRD - TÓVILL-KÁPOLNÁSNYÉK 1-0 (0-0)
Góllövő: Magda M.
A vendégek az utolsó percekben az egyenlítő gól megszerzéséért küzdöttek, de a
hazai védelem magabiztosan akadályozta
meg a gólszerzési kísérleteket. Küzdelmes,
nehéz mérkőzésen sikerült a hazaiaknak a
győzelem megszerzése a nem feltett kézzel
érkező vendégek ellen. A hazai siker értékét növeli a mérkőzésen tíz helyi játékos
lépett pályára.
Jók: Kindl Z., Luczek R., Gráczer G., Rodenbücher T. ill. Kalmár A.,Varga J.P.
A szakmai igazgató Pajor László értékelése: Az első félidőben lassan játszottunk,
csak csordogált a mérkőzés. A második
játékrészben sikerült ritmust váltani, több
helyzetet is kialakítottunk, amiből egyet kihasználtunk. Azt gondolom, megérdemelte
szereztünk három pontot a jól látszó Kápolnásnyék ellen. Gratulálok a csapatnak!
SZÁR U-19 - SÁRBOGÁRD U-19
2-3 (1-1)
Góllövők: Laurencsik Á., Nyári M., illetve
Horváth B., Boda A.(2)
A vendégeknek égetően szüksége volt a
három pontra,mert a vereség a kiesési zóna
közelébe süllyeszti a csapatot. A szünet
után nem a szép játék jellemezte a mérkőzést. A mérkőzés véghajráját sikeresen
átvészelték a vendégek és az előzetes várakozásnak megfelelően győzelemmel tértek haza a fiúk.
SÁRBOGÁRD U-14 - ELŐSZÁLLÁS
U-14 32-0 (10-0)
A végtelenül szimpatikus vendégeknek az
első félidőben még sikerült 10-el megúszni

Futballhírek Sárbogárdról

a befejezéseknél kissé figyelmetlen hazaiak
ellen. Szünet után már nem volt „kegyelem” és folyamatosan hullott a góleső az
előszállásiak kapujába.
A csoport góllövő listáját az Előszállás ellen szerzett 13 góljával, 35 találattal Zvezdovics Gábor Bence vezeti a 18 gólos Füredi Barnabás (Főnix-GOLD FC)előtt.
Góllövők: Zvezdovics G.B. (13), Nagy K.
(5), Papp D. (3), Takács B. (3), Mező B.
(2), Németh L. (2), Simon L.I., Csőgör D.,
Németh Nagy G., Hollósi G.
Ifj. Pajor László vezetőedző a mérkőzésről:
Az első 15-20 percben egyénieskedtünk,
aztán a félidő közepétől rájöttünk, hogy
alázattal és gólokra éhesen kell játszanunk,
ami kitartott a meccs végéig. Ennek köszönhető a rengeteg lőtt gól. Egy mérkőzésünk még van az ősszel, szeretnénk jól
zárni. Gratulálok a csapatnak!
SÁRBOGÁRD U-16 - SÁRVÍZ U-16
3-2 (1-1)
Góllövők: Zvezdovics G.B., Szabó D.Z.,
Sáfrány A.Z., illetve Gómann R. (2)

Kovács Attila edző így értékelt a mérkőzés után:Egy agyon nyerhető meccs volt.
Hullámzó játék,egyszer fenn,egyszer lenn.
Meg kellene találni a köztes utat. A három
pontnak örülhetünk.
Jók: Horváth M., Szabó D. Z.,Hollósi B. ill.
Gómann R.,Gálfi A.Z.
SÁRBOGÁRD N - CSÁKVÁR N
1-2 (1-1)
Létszámban már ott voltunk, de a mérkőzést
gólra játsszák: Kiegyenlített első félidő és
mindkét oldalon egy-egy értékesített büntető. A 11.percben Salák Fruzsina értékesítette az ajándék büntetőt,0-1.A 27.percben
a játékvezető a hazaiaknak ítélt kezezésért
11-est. Kiss Alexandra az elmozduló kapus
mellett a kapu közepébe lőtt,1-1.A második
játékrészben folytatódott a kiegyenlített játék és a 65.percben ismét Salák Fruzsina
talált a hazai kapuba,1-2.
A csapat edzője Kovács Attila így értékelt a
mérkőzés után: A szerdai meccs után ez egy
lélektelen, harmatgyenge játék volt. Nem
tudjuk megvalósítani azt,amit gyakorlunk.
Nem azt csináljuk, amit megbeszélünk és
addig sajnos az eredmények sem jönnek.
Ezért tenni kell!
MEZŐFALVA U-14 SÁRBOGÁRD
U-14
0-8 (0-3)
Góllövők: Zvezdovics G.B. (7), Hollósi G.,
Az első félóra után nem volt kétséges a
három pont sorsa és Zvezdovics G.B. hét
találatával magabiztos győzelem született.
Ifj.Pajor László utánpótlás vezetőedző zárásként: Az utolsó őszi fordulóban fontos
volt, hogy győzelemmel zárjunk és jó helyről mehessünk a téli szünetre. Ehhez képest
megint az elvártnál gyengébb első félidőt
produkáltunk, sok technikai hibával. A második játékrész már sokkal jobb volt, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, ami örömmel
töltött el,ahogyan az is,hogy úgy éreztem a
játékosok élvezték a focit.A tavaszra fontos
feladatunk,hogy az első félidőt is meg tudjuk majd pörgetni.Gratulálok az őszi munkájához és az eredményekhez a csapatnak!

TABELLA!U-14 Déli csop. 9.ford.
Sárbogárd, 2020. december 3.
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Tájékoztatás

A Székesfehérvári Járási Ügyészség
embercsempészés bűntette miatt indítványozta annak az iraki férfinak a letartóztatását, aki 2020. november 28án öt külföldinek nyújtott segítséget
az államhatár jogellenes átlépéséhez.

ERCSI KINIZSI U-19 - SÁRBOGÁRD OTP BANK BOZSIK-PROGRAM
U-19 0-8 (0-4)
A Sárbogárd SE szervezésében került leGóllövők: Tóth P.K., Rodenbücher T.,(2), bonyolításra a 4. Őszi Fesztivál az U-7 és
Őri D., Horváth Zs. Szabó L.M. (öngól), U-9 korosztály részére. Vidám gyerekzsivaj, élvezetes mérkőzések, nagyszerű telBrúzsa T., Horváth B.
Luczek Roland edző a mérkőzésről: Labda- jesítmények és sok gól volt a kissé ködös
rúgásra nem a legmegfelelőbb pályán arat- időben. A csapatokban kiemelkedő játékkal
tunk magabiztos sikert. Ellenfelünk csapa- előrukkoló ifjú tehetségek különdíjazásban
tában is voltak megyei l.osztályú kerettagok részesültek
és a mi csapatunk is az idei
szezonban most állt fel a legU-7
U-9
erősebben. Az első félidő vé- Cece PSE
Ocsovai Bálint
Kovács Robertó
gére már eldöntöttük a mér- Sárosd NKSC Nagy Dominik
Tóth László
kőzés sorsát. Rengeteg hely- Sárbogárd SE Izsó Marcell
Krencz Benedek
zetet dolgoztunk ki, sokszor
Krencz Barnabás Papp Dávid
kerültünk az ellenfelünk kapuja elé. A második félidőre
is jó hozzáállással mentünk ki és a cserék Az őszi fesztiválok befejeződtek, ifj. Pajor
is hozzátettek a játékhoz. Megérdemelten László a Bozsik-program csoportvezetője
arattunk ilyen arányú sikert. Gratulálok és így értékelte a lányok és fiúk teljesítményét: Hűvös,ködös időben rengeteg gólt
köszönöm a csapatnak!
láthattunk a gyermekektől, ami az U-7-ben
MEZŐFALVA U-16 - SÁRBOGÁRD a nagyon sok és ügyes cselnek, az U-9-ben
U-16 6-1 (3-1)
pedig a négykapus Funino-játéknak is köGóllövők: Csicskovics P. Zs.(4), Oláh R., szönhető volt. Látszik a fejlődés a fiataloNémeth B. ill. Hollósi B.
kon. Köszönöm a szurkolóknak a sportszerű
A győzelmi reményekkel pályára lépő ven- biztatást, a játékosoknak és a kollégáknak
az őszi lelkiismeretes munkát! Jó felkészüdégeknek elhúzták a nótáját a hazaiak.
lést kívánok a folytatásra!
Az MLSZ állásfoglalása alapján az őszi Találkozunk, találkozzunk veletek ugyanitt
fordulók további mérkőzései nem kerül- a tavasszal!
Szántó Gáspár
nek lejátszásra!

A nyomozás adatai szerint a gyanúsított
azért, hogy a Magyarország területére illegálisan érkező külföldieknek az államhatár
jogellenes átlépéséhez segítséget nyújtson,
egy bérelt személygépkocsiba ismeretlen
helyen felvette azt az öt szír állampolgárt,
akik Ausztriába kívántak eljutni. A gyanúsítottat a Székesfehérvári Rendőrkapitányság járőrei Enyingen ellenőrzés alá vonták,
így cselekménye lelepleződött. A férfi ruházatából 4 550 euro készpénz került elő.
A gyanúsított külföldi állampolgár, magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik,
így feltehető, hogy a büntetőeljárás során
elérhetetlenné válna, vonatkozásában a
szökés, elrejtőzés veszélye fennáll.
A Székesfehérvári Járásbíróság a gyanúsított letartóztatását elrendelte, a döntés
ellen a gyanúsított, valamint védője fellebbezett.
Dr. Varga Lóránt
mb. főügyészhelyettes
a főügyész távollétében jogkörében
eljárva

Tüzifa akció!
Száraz akác, tölgy, juhar, dió,
szeder hasogatva most
13 000ft/m3!! Ingyenes házhoz
szállítás
és rendelés felvétel a hét bármely
napján.
Elérhetőségünk:06(30)2933373

Dolgozzon otthon !

Díszdobozok hajtogatása
és egyebek elérhetőségei
Érd: 06-90-60-36-07,
(audiopress.iwk.hu 635 Ft/min,
06-209104517)
Sárbogárd, 2020. december 3.
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ALMA ELADÓ

Golden
Ára: 400 Ft/kg
Sárbogárd, Mátyás k. u. 15.
06(20)256-8947 TESCO melletti utca
Eladó 3 szobás családi ház Sárbogárd, Kereszt utca 60.
Érd.: 06(30)8307095
57 éves sárbogárdi férfi élettársat keres, lakás van. Tel.:
06(70)6526146
AVEMAR táplálék kiegészítő daganatos betegnek elajándékoznák. Telefon: 06(25)461716
Többfajta régi varrógép eladó, üzemképes is, alkatrésznek valók is. Érd.: 06(20)5832588. Ár megegyezés
szerint!
Sárbogárd központjában téglaépítésű, magasföldszinti
lakás eladó. Érd.: 06(30)4327605
ÁRCSÖKKENÉS!! Költözés miatt Sárbogárdon eladóak feleslegessé vált bútorok: Gabi gyermekheverő
ágyneműtartós 2 db 3000 Ft/db 80 X140-180cm. Franciaágy 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 dohányzó asztal, Réka szekrénysor 60 000 Ft. Érdeklődni:
06(20)2917866. Komoly érdeklődőnek fotót küldünk.
Haláleset miatt eladó kombinált szekrény, szekrénysor, konyhabútor, hűtő, hűtőláda, franciaágy, vaskályha,
mosógép, terménydaráló, stb. Árak megegyezés szerint.
Érd.: 06(30)6966954
Elektromos masszázsfotel lábtartóval eladó, megegyezés szerint. Irányár: 100 000 Ft. Érd.: 06(25)464552,
06(20)3925609
Szobafestést, mázolást, kőműves munkát és külső szigetelést vállalunk. Tel.: 06(70)7311374
Sárbogárd, Kossuth utca 60. szám alatti kertes családi 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, akkumulátoros 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) sürgősen eladó. Csere is - panellakás - érdekel.
Irányár: 7 millió Ft. Tel.: 06(30)2803436

XXV. évfolyam 11. szám 2020. december 3.
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,
e-mail: azitop@azitop.hu, azitop2011@gmail.com, www.azitop.hu. www.sarbogard.hu
Főszerkesztő: Sárközi Ilona, tel/fax: (25)508-520, 06(30)9791-365.
Lapigazgató: Alpek Zoltán † 06(30)9222-383. Főmunkatársak: Gál Sándor -galsa-, Zocskárné Bartal Zsuzsanna /zbazsu/, Alpekné Barna Nóra, ABB, Zocskár András, Alpek B.
Levente, Bertók Ferenc, Taúz Józsefné, Sebestyén Bálint, Zuppon Andrea, Pincésiné Sándor Eleonóra, Csendes Réka, FGYÉva, Alpek K. Flóra.
A közölt írásokkal a szerkesztőség tagjai nem feltétlenül értenek egyet.
A szerkesztőség kéziratokat nem őriz meg, nem küld vissza, és fenntartja magának a cikkek rövidítésének jogát.
Postacím: Sárréti Híd, 7000 Sárbogárd, Szent István út 56/a.
Hirdetésfelvétel: Sárréti Híd Szerkesztősége Sárbogárd, Szent István út 56/a, személyesen,
telefonon, vagy e-mailben.
Tipográfia: Szivárvány 2004. Kft. Sárbogárd, Szent István út 56/a
Nyomás: TEXT Nyomdaipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49. Tel/fax: 06(25)500-960. Felelős vezető: Knyihár Lajos. ISSN 1417-0108
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HOYALUX iD SZEMÉLYRE SZABOTT
MULTIFOKÁLIS SZEMÜVEGLENCSÉK

30% KEDVEZMÉNNYEL!
Az Ön Opticnet optikája:

PILLANTÁS OPTIKA
7000 Sárbogárd Ady Endre út 139.
(Coop mellett) 06(25)460-480,
06(70)594-5012

A MÁV ZRT. MUNKATÁRSAT KERES SÁRBOGÁRDRA
AZ ALÁBBI MUNKAKÖRBE:

I KÖZÉPFOKÚ SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL I

• biztosítóberendezési műszerész

I AMIT AJÁNLUNK I
biztos munkahely, kiszámítható munkaidő és
jövedelem, széleskörű juttatási csomag,
önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás,
utazási kedvezmény
JELENTKEZÉSÉT A
WWW.MAV.HU/KARRIER
OLDALON VÁRJUK.

Az akció időtartama:
2020. november 1. 2021. január 31.
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