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Varga Gábor
átvette
megbízólevelét
2018. április 25-én, szerdán délelõtt vette át megbízólevelét Varga Gábor, a Fidesz–KDNP újraválasztott országgyûlési képviselõje Sárbogárd
díszteremében.
A Himnuszt követõen dr. Krencz Ferencné, a választási bizottság elnöke
a következõ négy évre útravalóként egy régi ír áldásból idézett:
„Legyen idõd a munkára – ez a siker ára.
Legyen idõd a nevetésre – ez a lélek muzsikája.
Legyen idõd a gondolkodásra – ez az erõ forrása.
Legyen idõd, hogy körülnézz – túl rövid a nap ahhoz, hogy önzõ légy.
Legyen idõd, hogy szeress és téged is szeressenek – ez isteni kiváltság.”
– Sok sikert, türelmet, egészséget kívánok, hogy a ciklus végén elmondhassuk: a jól végzett munka egyedüli jutalma abban áll, hogy elvégeztük
– tette hozzá.
Varga Gábor meghatódva köszönte meg a jókívánságokat, valamint a
választási bizottság munkáját. Köszönetet mondott mindenkinek, aki a
választásban részt vett. Úgy fogalmazott: – Az itt élõk érdekeit csak közösen lehet képviselni. Remélem, hogy a választókerület 35 településének polgármestereivel együtt folytatjuk a nyolc éve megkezdett munkát
és még sikeresebbek leszünk. Bízom benne, hogy nyugodt, békés,
építkezõ idõszak következik mind Magyarországon, mind e körzetben.
A jelenlévõk erre koccintottak.
Hargitai–Kiss Virág
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Egy eltûnt közösség emlékei

Az egykori sárbogárdi zsidó lakosság kultúrájának számos nyomát õrzi a város. Itt
található Fejér megye egyetlen megmaradt zsinagógája, a Radnóti utcában a zsidó temetõ kövei állítanak emléket az elhunytaknak, és a fõutca régi épületei is bizonyítékai annak, hogy a település polgáriasodásában jelentõs szerepet játszott a
zsidó közösség. Számos nemzetközi hírû
tehetség került ki közülük.
Lakk Norbert nagyon érdekes kötetben
foglalta össze a sárbogárdi zsidóság emlékeit, történetét a Sárbogárdi Múzeum
Egyesület Helytörténeti Füzetek sorozatának részeként pár évvel ezelõtt.
Április 13-án, pénteken e könyv anyagából, valamint a kötet megjelenése óta fellelt emlékekbõl nyílt vándorkiállítás a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumban Képek és emlékek az eltûnt sárbogárdi zsidó
közösség múltjából címmel.
A kiállítást Lakk Norbert, dr. Sükösd Tamás polgármester, dr. Gergely Anna történész és Félix Anikó, a kiállítást támogató
Tom Lantos Intézet munkatársa nyitották
meg, s nem utolsósorban a helyi származású Neumann Nándor, aki verssel és a Szól a
kakas már kezdetû dallal emelte az esemény fényét.
A tárgyi emlékek mellett 12 tematizált tabló mutatja be a sárbogárdi zsidóság életét,
melyekbõl kiadvány is készült. A Bogárd
és Vidéke Hírház nyomdájában készült
tablók különlegessége, hogy könnyen öszszecsukhatók egy táskába és az ország/világ bármely pontján felállíthatók.

EGY KIS ÍZELÍTÕ…
(részlet Lakk Norbert
rövid történeti áttekintésébõl)
A 18. század második felétõl közel 200 évig
voltak jelen Sárbogárd életében az izraeliták, akik keresztény honfitársaikkal felvirágoztatták Sárbogárd gazdasági és kulturális életét. Élénk társadalmi életet folytattak, vallási és világi intézményeket, jótékonykodó és mûvelõdési egyleteket hoztak létre, és élték mindennapjaikat beolvadva a település polgárságába.

Elõször az 1753-as összeírás említ zsidót
Bogárdon, mégpedig Philip Abrahámot,
akinek két lova van és 15 Ft adót, valamint
3 Ft türelmi taxát fizet. 1778-ban Szent
Miklóson Simon Jákob fûszerkereskedõrõl, Bogárdon pedig 9 családfõrõl tudunk,
akik közül 4 takács, egy szabó, kettõ bõrkereskedõ, egy kocsmáros és egy mészáros.
Az 1781-es összeírás szerint összesen 100
zsidó él Bogárdon, Tinódon és Szent Miklóson. A század végén 129 fõs a zsidóság a
mai Sárbogárd területén.
III. Károly uralkodó az osztrák tartományok zsidó lakosságának csökkentése érdekében hozott egy rendeletet, miszerint
családonként csak egy férfi leszármazott
családalapítását engedélyezte. A rendelet
következtében a házasulandó zsidó fiatalok tömegei vándoroltak hazánkba. Így
menekült az üldöztetések elõl a cseh-morvaországi Bisice faluból Magyarország területére, majd az ország belsejében továbbhaladva érkezhetett Bogárd és Tinód
pusztákra a 18. század utolsó harmadában
a Bischitz Salamon rabbi (a kor híres Tóraés Talmud-, valamint kabbalista-tudósa)
által vezetett zsidó közösség.
A javarészt kézmûves és kereskedõ izraeliták letelepedését a terület kedvezõ adottságai, a kiaknázható gazdasági, kereskedelmi szempontok is elõsegítették. A tõkehiányban szenvedõ, a török fennhatóság
alól felszabadult földjeit frissen visszaszerzett és megváltott helyi földesurak, a Mészölyök és Némethek bizalommal fogadták birtokaikra a cseh-morvaországi zsidókat, akik személyükben is szabadok voltak
és befektethetõ pénzösszeggel rendelkeztek. A földesurak birtokaikon teret hagytak nekik a 18. század végi gabonakonjunktúra idején, a földjükön termett gabona és az ott tartott állat, hal és bor, valamint más iparcikkekkel való kereskedés
terén.
Az izraelita hitközség a vallásához kapcsolódó intézményeit a – korszakban vallását
a türelmi rendelet jóvoltából szintén szabadabban gyakorló – református egyháztól bérelt telkén építhette fel. A sárbogárdi
egyike az ország legkorábban alakult zsidó
hitközségeinek.

A 19. század adta kedvezõbb társadalmi és
gazdasági körülmények miatt a zsidóság
mind létszámban, mind anyagiakban jelentõsen gyarapodott. A zsidók elõtt 1840tõl megnyíló szabad királyi városok szinte
mágnesként vonzották õket és sokan a kisebb településekrõl, birtokokról a nagyobb lehetõségeket kínáló városokba költöztek. A Fejér megyei zsidóság többsége
Székesfehérvárra költözött.
Bogárd és Tinód kevésbé volt gazdaságilag
olyan jól frekventált, mint Székesfehérvár,
vagy a Duna mentén elhelyezkedõ Dunaföldvár, vagy Paks, de fontos kereskedelmi
utak mentén feküdt, és miután 1855-tõl
mezõvárosi címet kapott, országos vásárokat is rendezhetett. E két tényezõ jelentõs
lehetõségeket és megtartó erõt jelentett a
zsidó kereskedõk és kézmûvesek (szabók,
cipészek) számára, ami megmagyarázza
késõbbi gyarapodásukat, ugyanis 1850ben számuk 400 fõre emelkedett.
Az 1860-as évektõl elindul egy jelentõs fejlõdés a sárbogárdi izraelita hitközségben.
1865-ben megnyílik a zsidó elemi iskola,
1879-ben felépül a zsinagóga. 1870 körül a
rabbik jesivát létesítettek, ahol több híres
rabbi is tanult. Már az 1870-es évektõl
megjelennek a helyi zsidók a mezõváros
vezetõségében a virilisták között, a világi,
vallási, gazdasági egyletekben és a kulturális életben.
A 20. század elsõ harmadára a település
fõutcája, az Andrássy út beépült a zsidó és
keresztény kereskedõk és iparosok üzleteivel és lakóházaival, amelyek hozzájárultak a takaros és szép kisváros képéhez.
1944-ben a helyi zsidóság többsége az
auschwitzi, a dachaui és buchenwaldi haláltáborba került és ott fejezte be életét.
Tudomásunk szerint a munkaszolgálatos
katonákkal együtt 251 sárbogárdi áldozata
van a holokausztnak. A deportálás elõtt itt
élt 245 fõs zsidó közösségbõl mindössze 44
fõ élte túl a holokauszt borzalmait és tért
haza. Közülük is többen elköltöztek Sárbogárdról.
A tárlat május 3-áig tekinthetõ meg.
Hargitai–Kiss Balázs
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REFLEKTOR
AUTÓBUSZVEZETÕK KÉRIK

Vigyázz a
gumidra!
Hogy mással ne eshessen meg az, ami velem, megosztom Önökkel alábbi történetemet.
Elmentem kicseréltetni az autómon a téli
gumikat nyárira, amiket megõrzésre a szerelõnél hagytam. Fel is lett írva a gumikra a
rendszám, máskülönben nem papíroztunk
le semmit – ismerjük egymást régóta a szerelõvel, mindig oda járok, megbíztam benne.
Közeli hozzátartozóm halála, a gyász és a
rengeteg intéznivaló miatt ugyan egy év
késéssel mentem most gumit cseréltetni,
de azt gondolom, ez nem indokolja a szerelõ következõkben taglalt eljárását. Amikor
odaértem a mûhelybe, azzal kellett szembesülnöm, hogy a csupán egy szezont
ment, nem olcsón vásárolt gumijaimat eladta, mondván: nincs kapacitása arra,
hogy tárolja a gumikat. Kérdeztem, miért
nem jelezte, hogy útban vannak a gumik,
akkor elvittem volna azokat. „Nem tudtam, kié, nincs nyilvántartva” – volt a válasz. Kompenzálásként fölajánlotta, hogy
az aktuális cseréért nem számol föl munkadíjat. Reklamáltam, hogy a gumik értéke több éves cserére is elegendõ, mire õ
úgy reagált, hogy akkor forduljak a fogyasztóvédelemhez.
Meg is tettem a panaszt az illetékes szerveknél, csak hát nincs kézzel fogható bizonyíték, ami a szavaimat alátámasztaná…
Javaslom minden autótulajdonosnak: legyenek körültekintõek a gumicserénél, a
fentiekbõl okulva, és vagy vigyék inkább
haza a gumikat vagy dokumentáltassák le
megfelelõen az ügyletet a szerelõjükkel.
Sajnos az ismeretség nem garancia manapság a tisztességre.
Név és cím a szerkesztõségben

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések
a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

A vonalon közlekedõ autóbuszvezetõk lapunk hasábjain keresztül fogalmaznak meg
tiszteletteljes kérést a sárbogárdi önkormányzat felé. Tapasztalatuk szerint ugyanis az
autóbuszmegállók tekintetében nincs a megyében még egy olyan település, ahol ilyen
rosszul takarítottak a buszmegállók, mint Sárbogárdon. Télen a havat nem kotorták el,
hanem csak rászórták a sót. A só a mai napig ott van egyébként több buszmegállóban. Az
utasok a cipõjükön felhordták/felhordják azt a buszokra, ami azonban a jármûvek padlóját károsítja. Az autóbuszvezetõk tudják, hogy kevés a pénz, de meglátásuk szerint a
buszmegállók rendben tartása nem feltétlenül pénz, hanem leginkább odafigyelés kérdése.

OCSMÁNY AZ ÚT SZÉLE
Fölháborító a fõút szélének állapota, ahol minden mocsok összegyûlik. Már nem elõször
jelzik ezt a lakók lapunkon keresztül. Nemcsak a látvány borzalmas. A kerékpárosok
kénytelenek a sárga vonalon, vagy az autósáv szélén közlekedni emiatt. Száraz idõben a
sárból por lesz, amit a szél belehord a gyalogosok és biciklisek arcába, szájába, a szemetet
meg szerteszét szórja a városban. A panaszosok hangsúlyos kérése, hogy a közmunkásokkal ne csak a Hõsök terét meg a piac környékét takaríttassa rendszeresen az önkormányzat, hanem a fõút szélét is. Talán szigorúbb munkabeosztással és ellenõrzéssel ez
megoldható lenne.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

FELHÍVÁS
AZ E.ON NEVÉVEL VISSZAÉLVE
TÉVESZTHETIK MEG A LAKOSSÁGOT
Az elmúlt napokban az E.ON ügyfélszolgálatára olyan visszaélési lehetõségre utaló bejelentés érkezett Fejér megyébõl, hogy egy szolgáltató cég az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. nevével visszaélve igyekszik bejutni a felhasználók ingatlanába a belsõ gázhálózat kötelezõ átvizsgálására hivatkozva. Az E.ON ezért kéri a lakosságot, hogy fokozott óvatossággal járjon el ezekben a helyzetekben.
Az elmúlt napokban fogadott lakossági bejelentés nyomán az E.ON ezúton hívja fel a
felhasználók figyelmét, hogy fokozott óvatossággal járjanak el, amennyiben az E.ON
elõzetes értesítése, vagy a felhasználó által tett elõzetes bejelentés nélkül számukra ismeretlen személyek megjelennek akár az E.ON nevében, akár ennek említése nélkül, és
az ingatlan belsõ áram- vagy gázhálózatának bármely okból történõ ellenõrzésére, átvizsgálására irányuló szolgáltatást ajánlanak fel, valamint erre vonatkozó szerzõdéses
dokumentumot kívánnak velük aláíratni, és ehhez a helyszínen készpénzben díjazást
kérnek.
Az E.ON az eset kapcsán emlékezteti ügyfeleit: az energiavállalat munkatársai sosem
visznek házhoz pénzt, nem kérnek helyszíni készpénzes kifizetést!
Minden E.ON-munkatárs és az E.ON minden szerzõdéses partnere rendelkezik céges
igazolvánnyal, amely egy bankkártyaméretû, fényképes plasztikkártya. A munkatárs a
céges igazolvánnyal köteles igazolni magát. Az E.ON éppen ezért arra kéri az ügyfeleket,
hogy minden esetben kérjék az õket felkeresõ személytõl a fényképes igazolvány, vagy a
hivatalos meghatalmazás felmutatását, ennek hiányában senkit ne engedjenek be a lakásba!
Emellett mindig alaposan nézzék meg az igazolványt, ellenõrizzék az E.ON-logót, az
igazolványszámot, az érvényességi évet és a munkatárs fényképét is! Ne írjanak alá semmilyen dokumentumot, amíg meg nem bizonyosodtak róla, hogy valóban az E.ON megbízott szakembere kereste fel õket!
Az E.ON a lakosságtól azt kéri, hogy amennyiben visszaélést tapasztalnak, azonnal értesítsék az illetékes rendõri szerveket!
E.ON Hungária Zrt. Vállalati Kommunikáció
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Ifj. Leszkovszki Albin
Beethoven nyomában
A Budavári Beethoven Zeneszerzõverseny 30 pályamûvébõl a négy legjobbat választotta
ki a szakmai zsûri. A III. helyezést a sárbogárdi gyökerû IFJABB LESZKOVSZKI ALBINNAK ítélték. A Bartók Rádióban a zsûri egyik tagja úgy nyilatkozott: dallamvilága
miatt feltételezhetõen Albin mûve lesz a közönségkedvenc.
A zeneszerzõversenyre pályázni új, eddig
elõ nem adott, önálló zenemûvel lehetett,
amely Beethoven An die ferne Geliebte
(A távoli kedveshez) címû dalciklusának
egy tetszõleges témájára írt variáció, vagy
parafrázis. A pályamûveket a Budavári
Önkormányzat által felkért zsûri bírálta el,
amelynek elnöke Maros Miklós zeneszerzõ, tagjai Balog József zongoramûvész, Fekete Gyula zeneszerzõ–egyetemi tanár,
Mácsai János zenetörténész–zenekritikus
és Tihanyi László zeneszerzõ–karmester
voltak.
Ifjabb Leszkovszki Albin 1970-ben született Sárbogárdon. 1991-ben Pécsett zongoratanári, 2004-ben Budapesten zeneszerzõi diplomát szerzett. 2001-tõl közremûködõje a Budapesti Operettszínház elõadásainak. Emellett zeneszerzõként, zongorakísérõként, zenetanárként tevékenykedik. 1999-tõl 2007-ig a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem jazz tanszékének
korrepetitora. 1999-ben a Magyar Kodály
Társaság nemzetközi zeneszerzõ-pályáza-

tán elsõ díjat nyert. Dalok, kamaramûvek,
énekkari és zenekari mûvek alkotója. A
sárbogárdi Huszics Vendel Kórus három
mûvét is szívesen énekli: a Petõfi Sándor
versére írt Szülõföldemen, a Sárbogárd,
Dombóvár és a Weöres Sándor versére írt
Szunnyadj kisbaba címû darabokat.
A zeneszerzõ egyik volt iskolatársa mesélte, hogy Albin sosem feledkezett meg Sárbogárdról, rendszeresen tartott minikoncerteket ismerõsöknek, barátoknak, a
gimnázium érdeklõdõ diákjainak a mûvelõdési ház színháztermében. A zene olyannyira lételeme, hogy vasárnaponként a
Szilágyi Dezsõ téri templomban orgonál.
A Molnár Antal Zeneiskola honlapján,
ahol tanít, így írnak Róla: „Leszkovszki Albin gyermekkorától fogva a zene bûvöletében él. Ám ez a rajongás már akkor összekapcsolódott benne egyfajta hiányérzettel:
hiányoztak neki a világból bizonyos zenék.
Elõször azt gondolta, ha kellõ kitartással
kutat utánuk, a végén megtalálja õket. De
egy idõ után rájött, hogy ezek a zenék még

nem léteznek. Valakinek meg kell alkotnia
õket. Így lett zeneszerzõ. Most már azt kutatja, hogy mik azok a zenék, amik hiányoznak, nemcsak neki, hanem másoknak
is. Sok hézagot lát… elmondása szerint:
egy zeneszerzõ boldog lehet, ha egy élet
munkájával ezekbõl néhányat befoltoz.”
A nyertes mûvek, köztük ifj. Leszkovszki
Albin díjnyertes alkotása május 2-án,
szerdán, 19.30 órakor hallható a
Zenetudományi Intézetben (1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 7.) rendezett
hangversenyen, a Beethoven Budán
Fesztivál keretében.
Forrás: beethovenbudan.hu, operett.hu,
mazene.hu
Összeállította: Hargitai–Kiss Virág

Aranyos, ezüstös dal
Pár nap leforgása alatt két helyen is megmérették magukat a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium énekesei Bereczk Hedvig vezetésével, és nem hiába.
Április 14-én Dunaújvárosban a Fejér Megyei Diáknapokon arany
fokozatot ért el a Csaloglányok nevû csoport: Csanádi Cintia 10. a,
Ellenbruck Zsanett 10. a, Huszár Anna 9. a, Jákob Ágnes 10. a és
Magyar Zsuzsa 10. a, akik Bárdos Lajos népdalfeldolgozásaiból
adtak elõ darabokat.
Április 17-én Székesfehérváron az Éneklõ Ifjúság nevet viselõ rendezvényen lépett dobogóra az iskola népes kórusa, és ezüst fokozattal tértek haza. Repertoárjukon Brahms Bölcsõdala, az Örökség zenekar Házi áldása, Bartók Béla Levél az otthoniakhoz és Balázs Árpád Bodzavirág címû mûve szerepelt. Zongorán Varnyu
Lilla kísérte az énekkart, különbözõ hangszereken pedig a gimnázium diákjai mûködtek közre.
HKV

Adó 1 %

Kedves Barátaink!

Adó 1 %

Kérünk mindenkit, hogy az idei évben is legyenek segítségünkre a személyi jövedelemadó 1
%-ának gyûjtésében!

Kérjük, hogy idén is támogassák
könyvtárunkat,
a Madarász József Városi Könyvtárat
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával.

Amennyiben egyetért egyesületünk kultúrapártoló és -ápoló tevékenységével, s szeretné,
hogy Sárbogárd emlékeit méltó helyen õrizzük
és mutassuk be, támogasson bennünket adója
1 százalékával!

Adószámunk: 18491074-1-07
Fáradozásukat nagyon köszönjük!
Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

Adószámunk: 16696527-2-07
Köszönjük!

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
adószáma: 18003644-1-07
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EGY IFJÚ
TITÁNHOZ

A versvándor
missziója

Ifjú titánoknak régebben a sokra hivatott, ambiciózus fiatalembereket nevezték. Maga a titán szó a görög mitológiából származik:
a görög istenek második nemzedékét jelöli, az Ég (Uranosz) és a
Föld (Gaia) gyermekeit. A legismertebb közülük Kronosz, az idõ
istene, Zeusz apja.
A választással és következményeivel kapcsolatos politikai
ingyencirkusz során tûnt fel
egy-két mai értelemben vett ifjú
titán. Ki tudja? Hátha ott van
köztük a magyar jövõ leendõ
nagysága? Egyelõre kiráz a hideg, ha elképzelem, hogy némelyikük tényleg elfoglalja a legfõbb méltóságok valamelyikét,
mert nem vagyok képes megszeretni õket. Talán mert politikusok.
Itt most egy istenkísértõ kísérlet
következik. Tételezzük föl, hogy
ezekben a hetekben fölbukkant
az az ifjú ember, aki a húszas
vagy a harmincas évek kormeghatározó magyar vezéregyénisége lesz. Tételezzük föl továbbá,
hogy az illetõ alkalmas is lesz erre a szerepre. Tudjuk, nem
könnyû ezt feltételezni, a nagy államférfi ritka tünemény. Ámde
még nehezebb feltételezni, hogy az illetõhöz valamiképp eljut ez a
szöveg. Na de kérem! Manapság nincs korlátja az információk
terjedésének, ugye?
Olvasd, tehát, Öcsém, egy vénséges, sokat tapasztalt ember szaktanácsait! Ha arra vagy hivatott, hogy megértsd és betartsd, kezedben a varázspálca, van esélyed.
Elsõ tanács: ne politikus légy, hanem ember! A politikusból hiányzik valami emberi vonás, a jóhiszemûség, a partner tisztelete, a feléje irányuló nyitottság. Õ céltudatos, vetélkedõ, gyõzni akaró, aki
nem ijed meg a nemtelen eszközök használatától sem. Mert az
igazi politikusból hiányzik az erkölcsi gátlás. Az õ közegében kihegyezett kardokkal megy a csata, nincs esélye, ha gátlásos. A
köznép nagy része számára emiatt némileg ellenszenves. Hogy
néha mégis sokan szavaznak rá, annak az az oka, hogy a nép ismeri a politika játékszabályait, ahol elfogadott viselkedés a sárdobálás, amire maga a közember nem is lenne képes, de kénytelenségbõl elfogadja. Te próbálj kiszakadni ebbõl a hálóból! Legyen
õszinte mosolyod a vetélytárs felé! Ehhez az kell, hogy szeresd.
„Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!” Eszedbe ne jusson
sárral dobálni! Ha jól megnézed, látod, hogy õ is ugyanolyan ember, mint te. Lehet, hogy szerelme, gyermekei vannak, verseket
olvas. Hidd el a hihetetlent: mindenkiben van szeretnivaló. A
szeretetteljes, baráti mosolynak lenyûgözõ ereje van, ellenállhatatlan. Aki ad magára, nem áll ellent.
Második tanács, amelyet csak kivételes emberek képesek megfogadni: ne légy önzõ! Lehessen érezni rajtad, hogy jót akarsz a világnak, a népnek! Ne légy gazdagabb azok átlagánál, akiket vezetsz!
Szökj meg a testõröktõl, ülj le sörözni az utcaseprõvel és a takarítónõvel, de õszintén! Mondd el nekik az egészségügyi problémádat, a gyermekeid bajait! Vállalni kell, hogy ott, a kocsmaasztalnál lelõhet egy terrorista. Ez benne van a pakliban. Ha ezt nem tudod vállalni, maradj irodista, ügyvéd, tanár, vagy ami vagy, ott
kisebb az életveszély. Különben is senki nem tudja, hol és mikor
hal meg.
Íme, az elsõ lépések a gyõzelem felé. Ha megteszed, nem rúg melletted labdába senki.

Nem kis bátorság kell hozzá, hogy egy versmondó (esetünkben
„versvándor”) egy olyan meghatározó, minden magyar által jól ismert, átütõ erejû költõóriást próbáljon megidézni verses estjével,
mint József Attila. A vállalkozás merész, hiszen a költõ generációk gondolkodásmódját meghatározó sorai sután hangozhatnak
egy avatatlan száj tolmácsolásában. Tóth Péter Lórántnak szerencsére sikerült a feladat. Ezt mindenki igazolhatja, aki április
18-án részt vett a Radnóti- és Latinovits-díjas versmondó VasútÁLlOMmás nevezetû délelõtti rendhagyó irodalomóráján a gimnáziumban, vagy a Madarász József Városi Könyvtárban 17 órakor kezdõdõ verses esten. Sok sárbogárdi ünnepelte ily módon
együtt a magyar költészet napját.

L. A.

Tóth Péter Lóránt korábban tanárként dolgozott, és munkája
mellett kezdett versmondó esteket és rendhagyó irodalomórákat
szervezni. A vállalkozás annyira sikeres lett, hogy az utóbbi években teljesen felhagyott a klasszikus tanítási formával, és minden
idejét azzal tölti, hogy vándorol a Kárpát-medencében és különbözõ településeken tart egyedi megközelítésû irodalomórákat a
fiataloknak, valamint költõi esteket az érdeklõdõknek.
A József Attila naplórészleteinek és verseinek váltakozásából felépülõ narratíva egy tépelõdõ, visszautasítástól szorongó, világ ellen lázadó és mindig új utak után kutató ember alakját jelenítette
meg. Tóth Péter Lóránt rutinosan, erõs pillanatoktól sem mentesen szólaltatta meg a költõ naplórészleteit és olyan klasszikusokat, mint például a Tiszta szívvel, a Levegõt! és az Eszmélet. Köszönjük!
Leszkovszki Máté

SZÕKE TIBOR-MESTERBÉRLET
MÜPA, Bartók Béla nemzeti hangversenyterem IV.

2018. május 17. (csütörtök) 19.30 óra
HAYDN: AZ ÉVSZAKOK – ORATÓRIUM
Közremûködik: Nemzeti Énekkar
Vezényel: Takács-Nagy Gábor
Jelentkezni Bakonyi Istvánnénál lehet
a 06 20 930 9776-os telefonszámon.

GRATULÁLUNK!
Horváth Ferenc nyugalmazott rendõrkapitányt rendõr ezredessé léptették elõ, amihez szívbõl gratulálunk!
Szerkesztõség
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Utcai mûvészet

R

ajz, vers, mese, tánc, zene, ének töltötte be a Hõsök terét április 24-én
kedden délután, a népviselet napján. A
második alkalommal megrendezett Street
Art (utcai mûvészet) nevet viselõ tömegperfomansz, vagy egyfajta flash mob (vil-
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Szentiváni suliszemle:
Nagyotmondó
Tóbiás története
A BiBuCzi zenekar 1992-ben alakult zenetanárokból, akik azóta
gyakorlatilag az egész országot bejárták már zenés szórakoztató
mûsoraikkal, illetve gyermekszínházi elõadásaikkal. A zenekar
tagjai: Bischof Ildikó (billentyûs hangszerek, ének), Viczián István (ütõs, billentyûs hangszerek, szaxofon, ének) és Czirok Mihály (trombita, billentyûs hangszerek, ének).

lámcsõdület) a járás iskoláinak (mint például Alap, Mezõszilas,
Sárkeresztúr, a sárbogárdi iskolák) részvételével zajlott, a Sárszentmiklósi Általános Iskola kezdeményezésére. Élvezet volt
látni a mûvészeti ágak és stílusok széles tárházát, a gyerekek lelkesedését, ahogy elmélyülten készítették, színezték közös rajzukat,
vagy elõadták átszellemült táncukat.

Nálunk a Nagyotmondó Tóbiás címû történetet adták elõ, amelyet az iskolások mellett az óvodások is megtekintettek a tornateremben. Az elõadást a polgármesteri hivatal jóvoltából élvezhették a gyerekek, a produkció költségeit ugyanis õk vállalták.

A teljesség igénye nélkül: hallhattunk szép sárkeresztúri szavalatokat, alapi mesemondó fiúcskát, Jimi Hendrix Hey Joe-ját egy
gimis gitárpárostól, a miklósi iskola népdalénekeseit; láthattuk,
milyen ügyesek a mészölyös diákok táncban és furulyában vagy a
töbörzsöki hiphopos lányok; gyönyörködhettünk az alapiak szép
népviseletében és táncában; megcsodálhattuk a gimisek tornabemutatóját és „embertornyát”.

Az utca odavonzott népe, a társak, hozzátartozók, pedagógusok a
produkciókat nagy tapssal jutalmazták.
Reménység szerint a mûvészetek iránt az ilyen és hasonló megmozdulásokkal is sikerül elkötelezni újabb híveket. Mert a mûvészetek az élet sója.
Hargitai–Kiss Virág

A mesébõl – mely Nekeresdföldön, június 52-én játszódik – megtudhattuk, hogy a fõhõs, a galád Nagyotmondó Tóbiás, hogyan
csapja be a jóságos madarat, Varjú Vilmát, a kissé bolondos, filozófus nyulat, Csupa Hepehupa Fülöpöt, továbbá az együgyû parasztot, Földhözragadt Frigyest, valamint a rátarti, kevély IV. Jenõ királyt. A vicces történet szálai Nagyotmondó Tóbiás „jóvoltából” alaposan összekuszálódnak, de az elõadás végére azért ki is
bogozódtak. Volt sok móka, kacagás, jó zenék, fergeteges hangulat.
Köszönjük a színész-zenekarnak a nagyszerû elõadást!
Kiss Attila igazgató
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Idén 45 éves a KITE Zrt.
A KITE Zrt. 2018. április 13-án a budavári Hilton Hotelben ünnepelte 45 éves jubileumát. A közel 300 fõs
ünnepi eseményen a céggel kapcsolatban álló szakmai
és szakmaközi szervezetek, valamint beszállítók és
pénzintézetek képviseltették magukat.
A vendégeket köszöntötte Szabó Levente, a KITE Zrt. vezérigazgatója és dr. Csányi Sándor tulajdonos, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, akik beszédükben elmondták: az 1973 óta töretlenül fejlõdõ társaság kezdetekben egyesület, majd egyesülés, ma
részvénytársaság formájában igyekszik megfelelni annak a vezérelvnek, amit a kilenc alapító szövetkezet célul tûzött ki maga elé,
hogy a világon mindenkor fellelhetõ legmodernebb technológiát
hozza be az országba és adaptálja azt a partnergazdaságaiba. Annak érdekében, hogy meg tudjon felelni a mai kor elvárásainak,
valamint az elmúlt 45 év hagyományaival és az ez idõ alatt megszerzett tudással és tapasztalatokkal felvértezve szolgálhassa a
mezõgazdaságot az elkövetkezendõ idõszakban is, folyamatosan
bõvíti és szélesíti tevékenységeinek és szolgáltatásainak tárházát,
legyen az gyümölcsfaiskola, mezõgazdasági biztosításközvetítés,
gépbérleti lehetõség, vagy a most reneszánszát élõ szaktanácsadási rendszer, mely a precíziós gazdálkodás elterjesztését és
alkalmazását segíti, de szólhatunk akár a külföldi terjeszkedésrõl
is.
Ezt követõen az ebbõl a célból Magyarországra érkezõ Christoph
Wigger, a legrégebbi partner, az idén a traktorgyártásának 100
éves évfordulóját ünneplõ John Deere európai régióért is felelõs
értékesítési és marketingalelnöke köszöntötte a 45 éves születésnapját ünneplõ, kizárólagos magyarországi partnerét.
– A gyártó életében jelentõségteljes ez a 45 év, amely egy olyan értékesítõhöz köti, aki – köszönhetõen annak a kutatási és fejlesztési tevékenységnek, ami egyedülálló a maga nemében – mindent
megtesz azért, hogy egy egyedi, a magyarországi adottságokhoz
adaptált rendszert építsen azokból a lehetõségekbõl, melyet a
John Deere kínál minden értékesítõ számára – fejtette ki Wigger.

Heti idõjárás

Az est fényét emelte Rúzsa Magdi és szimfonikus zenekara, akik
különleges zenei elõadásukkal kápráztattak el a résztvevõket.
A 100 %-ban magyar tulajdonú KITE Mezõgazdasági Szolgáltató
és Kereskedelmi Zrt. központja Nádudvaron található, az 5 régióba és 19 alközpontba szervezett kereskedelmi és szolgáltató-hálózata pedig az ország egész területét lefedi. Munkatársainak száma
az 1200 fõt is meghaladja, akiknek több mint 50 %-a felsõfokú
végzettségû.
A KITE Zrt. dinamikusan fejlõdik és piacvezetõ mezõgazdasági
integrátorként éves nettó árbevétele meghaladja a 260 milliárd
forintot.
A vállalat a precíziós és talajkímélõ gazdálkodáshoz kapcsolódó
technológiák széles körû elterjesztésével közvetíti az agrárinnovációt a gazdálkodók felé, elõsegíti versenyképességüket, és
felelõsen hozzájárul a gazdasági, környezeti és társadalmi fenntarthatósághoz.
Forrás: mti.hu, kite.hu

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ párok kötötték össze hivatalosan is életük fonalát Sárbogárdon április
19-én, április 21-én, valamint április 23-án:

A csütörtökön átvonuló front mögött
péntekre átmenetileg felfrissül a levegõ, reggel a fagyzugosabb és kevésbé
felhõs helyeken jóval 10 fok alá is csökkenhet a hõmérséklet, és napközben is
„csak” 20 fok körüli maximumokat
mérhetünk majd. A hétvégén azonban a
délkeletire, délire forduló áramlással
visszatér a nyáriasan meleg idõ, 25 fok
körüli, vagy feletti csúcsértékekkel és
egyre enyhébb éjszakákkal. A fölénk érkezõ légtömeg azonban nedvesebb és
labilisabb is lesz egyben, így szombattól
fokozatosan megnövekszik majd az elszórt záporok, zivatarok kialakulásának
valószínûsége. A mostani számítások
szerint kedden nyugatról érinthet bennünket egy hidegfront, de számottevõ
lehûlés akkor sem valószínû.

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

www.metnet.hu

Szerkesztõség

ZSIGA ALEXANDRA sárbogárdi lakos
és BARTOS MÁRK sárbogárdi lakos;
BUGYIK BORBÁLA ERZSÉBET sárbogárdi lakos
és KRISTÓF GÁBOR sárbogárdi lakos;
LENDVAI ANIKÓ sárbogárdi lakos és
SIMON LÁSZLÓ IMRE sárbogárdi lakos.
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspárok hozzájárulásával tettük közzé.
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00.

Dr. Farkas János háziorvos
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

Dr. Práger Péter háziorvos
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007 H: 10-13, K:
13-16, Sze: 10-12 (13 óráig csecsemõ- és gyermektanácsadás), Cs:
10-13, P: 9-12.

Dr. Jarabin János háziorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?
Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik) hívja az E.ON-t:
06(80)200-636. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármesteri hivatalt:
06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Ha a lakásban áramkimaradás van, vagy ha nem ég a gáz:
E.ON lakossági ügyfélszolgálati telefonszámai: vezetékes telefonról - áram:
52 512 400, gáz: 52 512 401; mobiltelefonról - áram: 20/30/70/ 45 99 600,
gázhálózati: 20/30/70 45 99 711. A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon
7.30-20.00 óra között fogadja a hívásokat.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

Dr. Nemes Mária háziorvos

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös telefonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Dr. Oroszlány László háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13, P:
8-11.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 13.30-16.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy
elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 00(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100. Katasztrófavédelemnél a kéményseprés megrendelése: 1818-as telefonszámon.

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül,
eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van: Közév Kft.:
06(25)508-990, 06(25) 460-128.

Ha közúton...

KÖZPONTI ÜGYELET H-P: 17-7 óráig, P: 12-7 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 7-7 óráig
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104
MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104
ABAI RENDELÕINTÉZET – ÜGYELET:
Aba, Felsõkörtvélyes, Káloz, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Sárosd, Soponya: Aba, Dózsa Gy. út 47/d.,
06 (22) 593 010.
Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (70) 370 3104.
Hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától
másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30–7.30-ig.

(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126, 06(25)520-150,
ügyelet: 06(30)552-4904. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos
útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ:
Székesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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KÖZLEMÉNYEK

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
2018. május
május 1.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06 (30) 939 8629;
május 5-6.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977;
május 12-13.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szent István út 3., 06 (20)
974 9065;
május 19-20.: dr. Zámbó Csilla, Sárbogárd–Kislók, Kossuth u. 24., 06 (30) 287
4652;
május 21.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06 (30) 993 9404;
május 26-27.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.
Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ,
járási fõállatorvos

2018. április 26. Bogárd és Vidéke

TÁJÉKOZTATÓ
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ Zrt. a hulladékszállítási közszolgáltatási díjhátralékok beszedése és kezelése érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként 2018. április 9. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedõ Konzorciumot (a konzorcium vezetõje: Díjbeszedõ Holding
Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.; a konzorcium tagja: PEPP AND CARS
Kft., 4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép) bízta meg

a díjhátralékok beszedésével összefüggõ
egyes feladatok ellátásával.
A megállapodás értelmében az NHKV Zrt. által biztosított adatbázis alapján az ingatlanhasználót személyesen felkeresõ díjbeszedõ fog kísérletet tenni az esetleges díjhátralékok beszedése érdekében.
A konzorciumi partnerek személyes beszedést végzõ munkatársai minden esetben
fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyezõ „Beszedési értesítõ” alapján jogosultak készpénzben, kizárólag a tartozás teljes összegének átvételére.
A konzorcium alvállalkozója Sárbogárd városban:
Agenda Kontroll Kft.
Székhely: 2220 Vecsés, Bertalan u. 32.
Cégjegyzékszám: 13 09 115264
Kapcsolattartó: dr. Barbalicsné Kósa Erzsébet adminisztrációs igazgató
Telefonszám: +36 30 737 3011
E-mail-cím: kosa.erzsebet@agendakontroll.hu
Abban az esetben, ha az Ügyfél szeretné felvenni a kapcsolatot a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ Zrt.-vel, azt a következõ elérhetõségen
tudja megtenni: ugyfelszolgalat@nhkv.hu.

HIRDETMÉNY
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyettesi Szervezet Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs
(7623 Pécs, Szabadság u. 39.) 16774/2018/MÁV iktatószámú,
2018. április 21-én és 2018. április 23-án érkezett leveleivel
megkereste hivatalomat.
A megkeresésekben foglaltak alapján a növényvédelmi tevékenységrõl szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM-rendelet 6. § (5) bekezdésében elõírtaknak megfelelõen az alábbiakban tájékoztatom
a tisztelt lakosságot és a tevékenység által a hatásterületen
érintetteket.
A MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Pécs területének az igazgatósághoz tartozó állomásokon, megállóhelyeken és vonalszakaszokon, átjárókon, rálátási háromszögeken, a pályatesteken és
környékükön (állomásokon, megállóhelyeken, állomási vágányokon, állomások területén, rakterületeken, peronokon, iparvágányokon, vasútvonalakon és mindezek környékén) a kezelési feladatokkal megbízott útján a MÁV FKG a vegyszeres
gyomirtást megkezdi.

A gyomirtás ütemterve szerint Sárbogárd
közigazgatási területén
2018. május 3-án:
– Sárbogárd 7,95 vgkm-en, I, II, III, V-XV állomási vágányokon,
0,9 ha állomási területen, 0,1 ha rakterületen, 0,15 ha peronterületen
– Rétszilas 5,05 vgkm-en, I, II, III, IV-VII állomási vágányokon,
2 ha állomási területen, 0,3 ha rakterületen, 0,24 ha peronterületen
2018. május 10-én:
– Börgönd–Sárbogárd vv. 45, 28,89 vgkm-en, nyílt vonalon
–Tolna-Mõzs–Rétszilas vv. 46, perm.: 46,34
– Rétszilas–Mezõfalva vv. 43, perm.: 18,55
2018. május 14-én:
– Pusztaszabolcs–Dombóvár vv. 40, perm.: 110,8

2018. május 22-én:
– Rétszilas-alsó vv. 43, 0,05 ha peronterületen
Az Unimogok, UDJ-k, permetezõ gépkocsik és szerelvények útvonalterve az idõjárási viszonyok miatt, vagy forgalmi okokból
módosulhat (1–4 nap eltolódás lehet).
Amennyiben napközben az idõjárás nem engedi (szél, esõ) a
munkavégzést, úgy a gyomirtást éjszaka is végzik.
A gyomirtásnál használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a
permetezéssel érintett területeken munka végezhetõ.
A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek a vegyszerek különbözõ összeállításával készülnek, ezért felhívom a méhészek
és az állattartók figyelmét, hogy a kaptárok, a méhcsaládok kihelyezésénél, „kitelepítésénél”, az állatok legeltetésénél vegyék
figyelembe a vegyszeres gyomirtással járó veszélyeket, korlátozásokat.
A kijuttatásra kerülõ vegyszerek neveirõl és hatóanyagairól a
MÁV Zrt. által rendelkezésre bocsátott leírás munkaidõ alatt
megtekinthetõ a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) mûszaki osztályán Bencze István mûszaki ügyintézõnél, az emelet 7. számú irodahelyiségben.
Felhívom a méhészettel és állattartással foglalkozók figyelmét,
hogy a fentiekben részletesen ismertetett, kezelt területeken fokozott figyelemmel járjanak el. A vegyszeres gyomirtással érintett területeken legeltetni és a területekrõl származó takarmánnyal a megjelölt idõponttól (1–4 nap eltolódással) számított
14 napon belül etetni tilos!
A munkavégzés egyéb részleteirõl a 06 30 653 9971-es telefonszámon ifj. Bancsi Zoltán, és a 06 30 939 7735-ös telefonszámon
Szarka Sándor munkavezetõtõl lehet tájékoztatást kérni.
A vegyszeres gyomirtás káros hatásainak elkerülése érdekében
teendõ szíves együttmûködésüket és megértésüket elõre is megköszönöm.
Dr. Venicz Anita jegyzõ
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Tyúkanyó
„Mert Õ megsebez, de be is kötöz, összezúz,
de keze meg is gyógyít.”(Jób 5,18)
Tanárembernek már pályája elején döntenie kell arról, hogy tanítványaitól elfogad-e ajándékot, vagy sem. A magam részérõl a nem mellett foglaltam állást, s errõl elsõ találkozásunkkor mindig röviden
említést is tettem tanítványaim elõtt.
– Ó, ezt mi már tudjuk – vágott közbe egy
alkalommal egy izgága fiatalember, aki
már alig várta az óra végét.
– A gólyatábor óta mi már mindenkirõl
mindent tudunk – tette hozzá sokat sejtetõen.
Ma negyed évszázad távlatából mégis kikívánkozik belõlem egy vallomás. Egyszer
megszegtem a fogadalmat. Abban az évben kitûnt a hallgatók közül egy csendes,
szerény, barna szemû lány. Óra után segített összeszedni az oktatási segédanyagokat, szélesre tárta az ablakokat, hogy a légcsere minél eredményesebb legyen. Az év
során hûséges segítõtársam lett, de ugyanerrõl számoltak be tanártársaim is.
– Ez a lány egy igazi tyúkanyó típus – jegyezte meg egy kollégám.
Hamar rajta ragadt ez a találó elnevezés.
Az év vége felé makacs hörghuruttal küszködtem. A feladatok sûrûjében, vizsga
elõtt nem hagyhattam cserben tanítványaimat. Mikrofonon át is alig hallották a hangomat. A köhögés folyamatosan kínozott.
A második óra közben nyílott az ajtó és a
büfés hölgy letett a tanári asztalra egy nagy
bögre gõzölgõ hársfateát.
– Bocsánat, jobbulást, de a diákok… – még
be se fejezte a mondatot, már el is tûnt. A
meglepetéstõl csak egy kurta köszönömöt
tudtam kipréselni és folytattam az órát.
Már akkor sejtettem, hogy barna szemû
õrangyalom lehetett a jótett hátterében.
A vizsgaidõszak alatt váratlan meglepetés
ért. Figyelemre méltó tanítványom, vagyis
tyúkanyó egyetlen értékelhetõ mondatot

sem tudott kinyögni a vizsgán. „Ennyire
cserbenhagyott volna az emberismeretem?!” – futott át rajtam.
– Mi történt magával? – kérdeztem indulatosan.
Bátran a szemembe nézett, és nyugodtan
válaszolt:
– Nem készültem.
Lehajtott fõvel vette át az elégtelennel csúfított indexét, és óvatosan, szinte bocsánatkérõn húzta be maga mögött az ajtót.
A hosszúra nyúlt vizsgáztatás után, este, a
buszhoz vezetõ úton váratlanul mellém lépett.
– Bocsánat, tanárnõ, hibáztam. Kérem, ne
haragudjon rám. Azért vártam meg, mert
szeretnék elbúcsúzni Öntõl. Nem folytatom a tanulmányaimat. Köszönöm a fáradozását.
– Ugyan már! – vágtam közbe ingerülten. –
Egy utóvizsga még nem a világ vége. Ne beszéljen butaságokat. Tanulja meg az anyagot, és akkor majd mindketten elfelejtjük
ezt a csúfos napot.
– Nem, nem lehet. Más okból döntöttem
így. Ma hajnalban meghalt az édesanyám.
Istennek hála, az utolsó percig vele lehettem. Egyenesen a kórházból jöttem vizsgázni.
Kõvé meredtem a lesújtó hír hallatán.
– Õszinte együttérzésem. De akkor vizsga
elõtt igazán kérhetett volna halasztási engedélyt a tanulmányi osztályon. Hiszen ismeri a vizsgázó jogait és kötelezettségeit.
– Ezt is átgondoltam. Nem lett volna értelme – folytatta határozottan. Négyen vagyunk testvérek. Én vagyok a legidõsebb.
Édesapánk hat éve autóbalesetben elhunyt. Most nekem kell a család élére állnom. Isten segítségével dolgozni fogok.
A döbbenettõl nehezen jött ki szó a számon. Együttérzésem jeleként mindkét kezét megfogtam.

– Tudom, hogy hisz. Keresse ki otthon a
Szentírásból Jób könyvét. Az ötödik fejezetben olvasható az a vigasztaló ige, ami
engem sok nehéz helyzeten átsegített. Ha
jól emlékszem, így szól: „Mert Õ megsebez,
de be is kötöz, összezúz, de keze meg is
gyógyít.” Próbáljon meg Istennek ebbe az
ígéretébe hittel belekapaszkodni. Imádkozni fogok a családjukért.
Így lett végül igazi tyúkanyó tanítványomból, s ahogy õ fogalmazott: „Isten segítségével” példásan nevelte testvéreit. Évek
múltán, munka mellett, esti tagozaton
mégis sikerült befejezni tanulmányait. A
diplomaátadó ünnepélyen egy értékes kaspóban gyönyörû virágot nyomott a kezembe. A kísérõkártyán ennyi állt: „Jób 5,18.
Mindent köszönök, Anna.” Könnyek között sokáig szorítottuk egymás kezét. Azután én is átadtam díszes papírhengerbe
csomagolt kis ajándékomat, kedvenc énekem fénymásolatát: ref. énekeskönyv 274.
Ki Istenének átad mindent,
Bizalmát csak belé veti,
Azt csudaképpen õrzi itt lenn
Ínség, baj közt is élteti.
Ki mindent szent kezébe tett,
Az nem fövényre épített.
Hát ebben az évben szegtem meg a fogadalmamat, mert boldogan elfogadtam az
ajándékot. A kaspót 25 év múltán is féltve
õrzöm. Valahányszor letörölgetem, újra
meg újra eszembe jut ez a család, amelyet
Isten elé vihetek, kegyelmébe ajánlhatok.
Isten minden ígérete megáll! Mert Õ, ahogyan akkor és ott megtette, ma is megteszi,
hogy meggyógyítja a megtört szíveket és
bekötözi sebeiket, ha hittel tõle kérjük, és
csak tõle várjuk! Fia érdeméért.
Sz.-né M. Inke

Forrás: Antenna 2018/1. szám

KÖSZÖNET
Drága édesanyánk, Baki Ferencné 2018. április 14-én elhunyt. Az utolsó 4 hónapot a Tompa Mihály utcai gondozóházban töltötte. Ezúton szeretnénk megköszönni az összes ott dolgozónak a lelkiismeretes, becsületes, odaadó
munkát, amivel ápolták, gondozták, szerették édesanyánkat az ott töltött idõ alatt. Megnyugvást jelentett a család
számára, hogy amit mi a munkánk mellett nem tudtunk a nap 24 órájában Neki megadni, azt õk biztosították számára. Azt is köszönjük, hogy bármikor bemehettünk hozzá, foghattuk a kezét, annyi idõt tölthettünk vele,
amennyit csak tudtunk. Ezalatt megtapasztalhattuk, hogy mindig friss, ápolt és tiszta volt õ maga és a környezete
is.
Külön köszönet Berta Jánosnénak az önzetlen, odaadó, lelkiismeretes munkájáért, aminek még a munkaidõ kezdete és vége sem szabott határt. Arra is szakított idõt, hogy anyukánk gondozása mellett a lelkét is ápolja egy-egy
közös imádság vagy beszélgetés erejéig.
Mindenkinek hálásak vagyunk és nagyon köszönjük.
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Golgota Temetkezési Vállalat dolgozóinak kegyeletteljes munkájukért, és
mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték és sírjára virágot helyeztek.
Gyászoló gyermekei és unokái
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BOGÁRD FUTOTT –
NEM IS AKÁRHOGY!

Mindig öröm látni, ha valamilyen közös hobbi, közös szenvedély
köré szervezõdnek sikeres városi események. Ha ez a közös szenvedély ráadásul hozzájárul egy egészségesebb élethez, még nagyobb elismerés jár a szervezõknek, résztvevõknek. Az I. RunBogárd futóverseny és családi futónap egy remekbe szabott, profi
módon megszervezett, rengeteg embert érdeklõ és szó szerint
megmozgató esemény lett. Szeretnék ezúton is gratulálni a program megálmodóinak, kivitelezõinek és a futóknak, szurkolóknak
is!
Április 22-én, vasárnap reggel a sárbogárdi Hõsök terén nagy volt
a nyüzsgés. Már reggel 8 órától elkezdõdött a rajtszámok átvétele.
Összesen több mint 250 futó nevezett a verseny öt különbözõ távjára. A legkisebbek az 1 km hosszúságú Mosolyfutamon mérhették össze gyorsaságukat. A többiek a fizikumuk, felkészültségük
és elszántságuk mértéke szerint választhattak a 3,8–7–14–21 kilométer (félmaraton) közül. Annak ellenére, hogy egy nagyon fiatal
– gyakorlatilag újszülött – programról beszélünk, az érdeklõdés
hatalmas volt, teljes családok látogattak el a városközpontba.
Egyesek versenyezni, mások csak drukkolni, nézelõdni, vagy részt
venni a városi egészségnap programjain, amelyet a futónappal

egy idõben tartottak. Az egészségnapon különbözõ egészségügyi
szûréseken lehetett részt venni, megméretni a vérnyomást, vércukorszintet, vagy urológiai vizsgálatot kérni (nem tudom, ez utóbbit hány férfitársam vállalta önként). A legkisebbek kézmûvesprogramokkal múlathatták az idõt.
A szinte nyári hõség ellenére a futónap versenyzõi hõsiesen helytálltak, és korlátokat nem ismerve teljesítették a kijelölt célokat. A
szervezõk még egy sztárvendégrõl is gondoskodtak Janota Zoltán
„Johnny” triatlonversenyzõ, edzõ és a BioTechUSA állóképességi szakértõje személyében, aki igen ismert és elismert a hazai futóberkekben. Senki sem lepõdött meg, amikor Johnny elsõként ért
célba a félmaratoni táv lefutása után. Amint kifújta magát, boldogan adott tanácsokat és válaszolt a rajongók és érdeklõdõk kérdéseire.
A vasárnapi programok kiváló szervezettsége és népszerûsége
boldogsággal töltött el, és nagyon remélem, hogy egy új városi hagyomány megszületésének voltam a tanúja.
Leszkovszki Máté

Az I. RunBogárd dobogósai
21 km férfi – 31 induló
1. Janota Zoltán, 2. Resz András, 3. Soltész János
21 km nõi – 16 induló
1. Mihályi Fruzsina, 2. Juhász Klaudia, 3. Németh Katalin
14 km férfi – 17 induló
1. Dóra László, 2. Fancsali András, 3. Gaál Dávid
14 km nõi – 14 induló
1. Szõke Marianna, 2. Tábi Melinda, 3. Hrozik Edit

7 km férfi – 36 induló
1. Német–Bucsi István, 2. Bõle Péter, 3. Binder Tamás
7 km nõi – 41 induló
1. Horváth Petra, 2. Pál Dóra, 3. Kaszanyi Barbara
3,8 km férfi – 33 induló
1. Horváth István, 2. Hollósi Bence, 3. Goldberger Marcell
3,8 km nõi – 23 induló
1. Horváth Kata, 2. Lukács Erika, 3. Fekete Zoé Anikó
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Fantasztikus sikerrel, már az élen
Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd 25-28 (11-11)
Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, rájátszás 4. forduló
Vezette: Kosztend Sz. – Köllõ J. Nézõszám: 120 fõ.
Rácalmás: Princes – Veres 4, Horváth D. 6, Tóth T. 4, Somogyi 3,
Olaj 3, Benke 4.
Cserék: Takács – Szûcs 1, Hegedüs, Rosta, Tóth M., Schmidt.
Edzõ: Princes Attila.
Sárbogárd: Németh – Szabó J. Zs. 1, Bodoki 3, Pluhár 3, Rehák 5,
Kaló 4, Aranyos A.
Cserék: Várady–Szabó, Horváth 8, Goldberger 4, Botka.
Edzõ: Takács Lajos.
Hétméteresek: 2/2, ill. 2/1. Kiállítások: 4, ill. 4 perc.
A hétvégén a forduló és talán a rájátszás legnagyobb rangadójára
került sor, ahol aki nyer, az egy nagy lépést tesz a bajnoki cím felé.
A mérkõzés elõtt a hazaiak 11 ponttal vezették a bajnokságot, míg
mi közvetlen mögöttük voltunk 9 megszerzett ponttal.
A találkozó elsõ perceiben már látszott mindkét csapaton az elszántság. Ezért a pontatlanság és a hibák jellemezték a játékot. A
10. percben még csak 3-3-as állást mutatott az eredményjelzõ. Aztán a félidõ közepén megléptünk 2 góllal, fõleg a kapuban Németh Tamás bravúrjainak köszönhetõen. Az öröm nem tartott
sokáig, hiszen eladott labdáinknak eredményeként gyorsan kiegyenlítettek a rácalmásiak. A szünetig felváltva potyogtak a
gólok, így 11-11-es állásnál mehettünk pihenni az öltözõbe.
A térfélcsere után is hasonló mederben zajlottak az események.
Védekezésünk továbbra is jó színvonalon teljesített, Botka és
Várady–Szabó nagyon jól állták a sarat. Támadójátékunk pedig
elkezdett feljavulni, ami nagyban Horváth István feljavulásának
volt köszönhetõ. Ezt kihasználva a játékrész közepén egy gyors indításokkal tarkított 4-0-s szériával megléptünk 5 góllal. Megtörni
látszott az ellenfelünk. Ekkor próbálta meg felrázni egy idõkéréssel csapatát a hazaiak edzõje, Princes Attila. Félig meddig sikerült, hiszen vissza is jöttek mínusz 3-ra. Azonban az utolsó 10

Tisztelt Olvasók!
A sárbogárdi Nihon Karate Klub ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik a múlt évi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünk részére
ajánlották fel. Ezúton kérünk mindenkit, hogy az idei évben is legyenek segítségünkre!

Adószámunk: 19025513-1-07

percben nem remegtek meg a kezek, és sikerült lezárni a találkozót. Megtartottuk a 3 gólos
elõnyünket és újabb bravúros gyõzelemmel a
saját kezünkbe vettük a sorsunkat.
Újabb kiváló csapatteljesítmény. Az elsõ félidõben sok hibával játszott mindkét csapat, inkább a védekezés dominált, valamint a technikai hibák. A 2. félidõben magasabb fokozatra kapcsoltunk. Több
játékosunk teljesítménye is feljavult az elsõ félidõhöz képest, fõleg Horváth Istváné, aki egymaga berámolt 7 gólt 30 perc alatt. Ez
döntõnek bizonyult. Fontos kiemelni a jó védekezés mellett a kapuban Németh Tamást, aki az egész meccsen hozta a védéseket.
Ezzel a gyõzelemmel megelõztük a Rácalmás csapatát és átvettük
a vezetést két fordulóval a vége elõtt. Innentõl kezdve, ha sikerül
hozni a hátralevõ meccseinket, a miénk a bajnoki cím. Nagy
eredmény ez, fõleg annak tudatában, hogy utolsó helyrõl kezdtük
el a rájátszást.
A hétvégén, szombaton az utolsó hazai mérkõzésünkre kerül sor.
Az ellenfél a 4. helyen álló Ercsi csapata lesz. Várunk minden
szurkolót a találkozóra, hiszen már nagy a tét és kell a biztatás!
Április 28. (szombat) 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Ercsi SE

A rájátszás állása:
1. VAX KE Sárbogárd
2. Rácalmás SE
3. Martonvásári KSE
4. Ercsi SE

4
4
4
4

4
2
2
0

0
0
0
0

0
2
2
4

134
128
101
105

106 28 11
105 23 11
121 -20 8
136 -31 5

A 4. forduló másik eredménye:
Ercsi–Martonvásár 23-26 (12-13)
Rehák Tamás

TISZTELT KÉZILABDABARÁTOK!
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lehetõségük van arra, hogy adójuk 1
%-ával támogassák a VAX KE Sárbogárdot.

Adószám: 18502710-2-07
Elõre is köszönet azoknak, akik ezt megteszik!
Tisztelettel: VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd

A sportszeretõket továbbra is várja egyesületünk. Fáradozásukat nagyon
köszönjük.
Érdeklõdni lehet: Németh Attilánál (tel.: +36 20 927 0985), vagy a
www.sarbogardikarate.hu honlapon.
Köszönettel: Németh Attila elnök

ADÓNK 1 %-a

1 % A KÖRNYEZETÜNKBEN
ÉLÕ FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT
A Csipike Egyesület (volt autista gyermekekért egyesület) kéri a tisztelt
adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel a Sárbogárdon és
Fejér megyében élõ sajátos nevelési igényû gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve: Csipike Egyesület Adószáma:
18491328-1-07

A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák tevékenységét. A 2016. rendelkezõ évre vonatkozóan 200.827 Ft gyûlt össze
a NAV visszaigazolása szerint, melyet a 2017-es évben a gyermekek nyári
hittantáborának támogatására fordítottunk. További célunk a sárbogárdi
református idõsek otthonának támogatása. Kérjük, éljen az 1 % felajánlásának lehetõségével.

A „TEMPLOMUNK” Alapítvány mindenkinek köszönetet mond, aki a 2016.
évi személyi jövedelemadójának 1 %-át felajánlotta az alapítvány számára.

Adószámunk: 18483118-1-07
Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány Sárbogárd.

Az alapítvány célja a megalakulás óta a sárbogárdi római katolikus templom és plébánia épületének tatarozása és a szükséges részek felújítása, állagmegóvása.

Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!

ADÓ 1 %

Kérjük, hogy továbbra is támogassák a fenti célok megvalósítását adójuk 1
%-ának felajánlásával.
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A SIKERSZÉRIA FOLYTATÓDOTT
Kötelezõ gyõzelem
Sárbogárd–Mezõfalva 2-0 (1-0)
Sárbogárd: Nyári – Kakas, Hegedûs,
Gráczer B., Bánfalvi, Tóth, Gál, Gráczer
G., Laták, Márki, Kindl.
Cserék: Sükösd, Simon, Bezerédi, Takács,
Luczek, Sipõcz.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
Mezõfalva: Balázs – Szabó, Móricz, Sági J.,
Velez, Kovács R., Boros, Sági R., Bozoki,
Bartus, Papp.
Cserék: Antal, Masinka, Kovács A., Németh.
A ragyogó, napsütéses idõ ellenére alacsony nézettség mellett kezdõdött a találkozó. A hazaiak a kötelezõ gyõzelem tudatában ez elsõ perctõl támadólag léptek fel.
A vendégek védelme és Papp M. kapus segítségére volt a kapufa is. A 18. percben
Márki D. lövése a felsõ lécrõl vágódott a
mezõnybe. A 25. percben Laták B. átadását Márki D. átvette, két nagyszerû csel
után 15 m-rõl a bal alsó sarokba lõtte, 1-0.
Továbbra is a Sárbogárd uralta a játékot és
sorozatban dolgozta ki a gólszerzési lehetõségeket, amelyeket a támadók nem tudtak góllal befejezni. A 35. percben Gál
D.–Gráczer B.–Gál D. összjáték után Gál
D. emelését védte Papp M. A félidõ befejezése elõtt tûzijáték a vendégek kapuja
elõtt, Papp D. többszöri bravúrja után a védelemnek sikerült felszabadítani. A szünet
után tovább erõsödtek a hazai rohamok. A
48. percben Bánfalvi B. szögletét Kakas J.
a felsõ lécre fejelte, a lepattanó labdát Gál
D. közelrõl ismét a kapufára lõtte. Az 50.
percben a bal oldalon kapott átadással
Bánfalvi B. kilépett és kilõtte a bal alsó sarkot, 2-0. A vendégek szórványos ellentámadásai nem jelentettek veszélyt Nyári B.
kapujára. A gól után is a hazaiak birtokolták a labdát és Márki D. lövése a kapufáról
hagyta el a játékteret, Bánfalvi B. közelrõl
leadott lövését Papp M. hárította. A Mezõfalva két gyors támadása említésre méltó. Kovács R. beadását Boros B. kapásból
lõtte a jobb kapufa mellé, majd Boros B.
átadását Németh L. 18 m-rõl küldte kapura, Nyári B. a lövést szögletre tenyerelte. A
lefújást megelõzõen Sükösd G. bal oldali
begurítását a felfutó Gráczer G. csúnyán
fölé lõtte.
A közepes színvonalú mérkõzésen az
eredmény a vendégekre nézve hízelgõ.
Jók: Bánfalvi B., Kindl Z., illetve Papp M.

Tabella
1. Ikarus–M. hegy
2. Gárdony–Agárd
3. Mór
4. Bicske
5. Ercsi Kinizsi
6. 20
7. Sárosd
8. Sárbogárd

20
20
19
20
20
10
20
19

15
14
13
12
13
5
9
8

2 3 38
2 4 55
4 2 38
5 3 50
1 6 55
5 45 25
2 9 36
2 9 37

21
22
11
23
26
20
35
27

17
33
27
27
29
35
1
10

47
44
43
41
40
29
26

9. Polgárdi
10. L. komárom
11. Tordas
12. Mezõfalva
13. Baracs
14. Enying

20
19
19
19
20
19

5
5
4
4
3
1

3
2
5
3
3
3

12
12
10
12
14
15

31
26
16
23
14
22

62
48
34
42
45
65

-31
-22
-18
-19
-31
-43

18
17
17
15
12
6

A hajrában
bebiztosított gyõzelem
Sárbogárd II.–Seregélyes
4-1 (1-0)
Sárbogárd II.: Farkas – Vámosi G., Simon,
Fülöp, Juhász, Lajtos, Szabó, Demeter,
Vámosi D., Krajcsovics, Luczek.
Cserék: Brúzsa, Palásti, Gráczer, Sükösd,
Bartók, Fülöp, Horváth.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Seregélyes: Ács – Druzsin, Miklós, Hamburger, Princz, Németh, Szurovcsják,
Zsilovics, Helbig, Kovács, Horváth.
Cserék: Dezsõ, Penzer, Rácz, Benczik.
A félidõ jelentõs részében a sok hibával
játszó csapatok mérkõzésén nem állították
megoldhatatlan feladat elé a védelmeket
sem a hazai, sem a vendégtámadók.
Egy-egy villanás mindkét oldalon. A 15.
percben veszélyes játék miatt közvetett
szabadrúgás a kaputól 15 m-re a Sárbogárd II. javára, amelyet Vámosi D. a legurítás után mellé lõtt. A válasz a 23. percben
érkezett, Princz R. 20 m-es lövése megpattant a védõn és Farkas Z. könnyedén hárított. A 39. percben Vámosi D. indítására
Krajcsovics P. rajtolt és a védõ mellett lefejelte a labdát Demeter D. elé. Demeter D.
egy igazítás után 12 m-rõl a bal felsõ sarokba bombázott, 1-0. A lefújása elõtt Szabó
Z. bal oldali emelését Simon Cs. küldte kapura, Ács R. védte a lövést. A szünet után a
hazai támadások felerõsödtek és a 73.
percben megszületett a második találat.
Krajcsovics P. a támadó térfél jobb oldaláról ívelt szabadrúgást a kapu elé. A vendégek kapusa rosszul ütötte ki a labdát és
Gráczer B. a bal felsõ sarokba fejelt, 2-0. A
76. percben a vendégek jutottak szabadrúgáshoz és Benczik Cs. kapu elé ívelt labdáját Németh L. a védõk között fejelte a hálóba, 2-1. A bekapott gól felrázta a hazaiakat és a végjátékban Demeter D. közeli fejesét lábbal hárított a vendégek hálóõre. A
88. percben ismét Krajcsovics P. jobb oldali szabadrúgását a kapujából kimozduló
Ács R. röviden ütötte ki, és a kaputól 5 mre helyezkedõ Juhász G. a hálóba passzolt,
3-1. A hosszabbítás harmadik percében
mintaszerû támadás végén megszületett a
végeredmény. Horváth Zs. megszerezte a
kirúgást és indította a jobb oldalon Sükösd
G.-t. Beadására Krajcsovics P. érkezett és
16 m-rõl kilõtte a bal alsó sarkot, 4-1.
A második félidõ gólra törõ játékával megérdemelt a hazai csapat sikere.

Jók: Vámosi D., Krajcsovics P., illetve Németh L.
Tabella
1. Kisláng–Telmex 21 21 0 0 88 10 78 63
2. Szabadegyháza 22 16 2 4 59 26 33 50
3. Besnyõ–Iváncsa 23 12 4 7 71 47 24 40
4. Pusztaszabolcs 21 12 2 7 80 50 30 38
5. Sárbogárd II. 22 12 2 8 53 44
9 38
6. Káloz
22 10 5 7 40 40
0 35
7. MPF Rácker.
22 9 6 7 47 41
6 33
8. Kápolnásnyék 22 9 4 9 52 45
7 31
9. Flavus Velence 22 9 2 11 46 41
5 29
10. Nagykarácsony22 9 1 12 41 65 -24 28
11. Vajta
22 8 4 10 46 65 -19 28
12. Seregélyes
22 6 5 11 34 43 -9 22
13. Adony
21 5 6 10 37 51 -14 21
14. Aba–Sárvíz
21 6 2 13 52 55 -3 20
15. LMSK
22 4 4 14 37 71 -34 15
16. Rácalmás
21 0 3 18 10 99 -89 3
Seregélyes, LMSK Cobra Sport csapatától -1 pont
levonva.

A tizenhetedik
gyõzelem
Lajoskomárom U16–
Sárbogárd U16 1-6 (1-3)
Lajoskomárom: Papp – Kis, Szulimán,
Varga, Bujdosó, Kicska, Vései, Fuzik, Szepesi, Gógán, Jakab.
Cserék: Marsó, Sörös.
Sárbogárd: Deák Z. – Horváth B., Horváth A. R., Bruzsa T., Gábris, Lengyel,
Sohonyai, Erdélyi, Deák S., Biró, Suhajda.
Cserék: Horváth Á. M., Bruzsa B.
Sok hibával kezdett az esélyesebb vendégcsapat és a 16. percben a lajosi fiatalok vezetéshez is jutottak. A vendégek védelmének megingását Szulimán N. J. használta ki
és talált Deák Z. kapujába, 1-0. Nehezen
találtak magukra a bogárdi srácok, a 37.
percig kellett várni az egyenlítõ gólra. Erdélyi A. vette be a hazaiak kapuját 1-1. A
félidõ végére sikerült megnyugtató elõnynyel a szünetre vonulni. A 44. percben
Gábris R. szabadrúgásból volt eredményes, 1-2. A kezdés után megszerzett labdával a vendégtámadást szabálytalanul
akadályozta meg a védelem. Sohonyi Gy.
lövését nem sikerült védeni Papp M. kapusnak, 1-3. A második játékrészben a
vendégek fölénye állandósult és a 64. percben Gábris R. góljával 1-4. A gól után, a
magabiztos vezetés tudatában, már több
pontatlanság csúszott a játékba. A 82.
percben Horváth Á. M. tovább növelte az
elõnyt és 1-5-re módosította az eredményt.
A mérkõzés utolsó percében Gábris R.
találatával kialakult a végeredmény, 1-6.
A gyenge játék ellenére a tizenhetedik
gyõzelmét ünnepelte a Sárbogárd, és vezeti a bajnoki tabellát.
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Tabella
1. Sárbogárd
2. Baracs
3. Aba–Sárvíz
4. Ercsi Kinizsi
5. Mezõfalva
6. LMSK
7. Sárosd
8. Vajta
9. Videoton B.K.
10. Enying
11. Lajoskomárom
12. Polgárdi
13. Szabadbattyán
14 Elõszállás

19
18
18
19
18
19
18
19
18
19
18
17
18
18

17
16
15
14
12
10
8
6
6
4
4
4
3
2

2
0
0
1
2
3
0
2
1
2
1
0
0
0

0
2
3
4
4
6
10
11
11
13
13
13
15
16

123
131
137
90
105
86
86
64
56
74
48
50
47
33

14 109
35 96
42 95
27 63
29 76
71 15
75 11
92 -28
112 -56
110 -36
110 -62
116 -66
112 -65
185 -152

53
48
45
43
38
33
24
20
19
14
13
12
9
6

Hétfõ délutáni
gyõzelem
Sárbogárd U14–
Dunaújváros Pase 4-0 (2-0)
Sárbogárd: Derner – Palotás, Hollósi,
Bruzsa, Boda, Bögyös, Tóth, Szalai, Deák.
Cserék: Suplicz, Már, Csõgör, Tóth.
Dunaújváros PASE: Kocsis – Gyõri, Vagyóczki, Csala, Dobos, Ságodi, Maronyai,
Csiki, Péter.
Cserék: Bognár, Dianovszky, Gyõrfi, Pirger,
Weixl, Kovács, Perjési, Katona.
A hazaiak szervezett játéka meglepte a
vendégeket. A 22. percig mezõnyjáték
folyt a két csapat között a Sárbogárd fölényével. A 22. percben megérdemelten jutott vezetéshez Boda A. góljával a hazai
csapat, 1-0. A 29. percben Deák S. lövése
után került a labda a dunaújvárosi kapuba,
2-0. A második félidõben is a hazaiak magabiztos játékával és a csapat kitûnõ teljesítményével folytatódott a mérkõzés. Ennek eredménye a 45. percben Boda A.
újabb góljával 3-0. A kezdés után megszerzett labdával a 46. percben már a negyedik
hazai gólt ünnepelte a csapat, és a gól szer-
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zõjét, Tóth P.-t, 4-0. A szórványos vendégtámadások nem okoztak megoldhatatlan
feladatot a hazai védelemnek, és a siker
teljesen megérdemelt.

Tabella
1. Ercsi Kinizsi
2. Sárbogárd
3. Baracs
4. Iváncsa
5. Szabadegyháza
6. Dunaújváros
PASE
7. MIE
8. Elõszállás

12
12
12
12
12

11
8
6
6
5

1
1
3
3
1

0
3
3
3
6

106
80
80
55
72

12
18
17
21
29

94
62
63
34
43

34
25
21
21
16

11 4 3 4 34 24 10 15
11 1 0 10 7 136 -129 3
12 0 0 12 2 179 -177 0

6. LMSK

18 9 3

6 54

34

7. Lajoskomárom 18 7 3

8 32

47 -15 24

8. Cece

17 6 2

9 33

56 -23 20

9. Mezõszilas

16 5 4

7 40

36

10. Soponya

18 5 4

9 21

46 -25 19

11. Polgárdi

17 5 1 11 20

40 -20 16

12. Sárszentágota 18 2 4 12 18

76 -58 10

13. Kisláng

65 -49 4

19 1 1 17 16

20 30

4 19

A hétvége sportmûsora
2018. április 26. (csütörtök)

Gyõzelem helyett

17 óra: Szabadegyháza U14–Sárbogárd
U14 (Szabadegyháza)

Cece Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 1-0 (0-0)

2018. április 28. (szombat)

Cece: Wiszberger – Kiss, Killer, Csányi M.,
Kovács, Klazer, Csányi K., Salamon, Németh, Dobos, Király, Kun, Évinger, Csányi
Á., Mészáros.
Sárbogárd: Szeip – Nedoba, Szikszai, Kiss,
Tóth A., Takács, Csendes, Kelemen, Kassai, Horváth, Tóth I., Deák, Tórizs, Németh A., Németh F. Zs., Derecskei.
A középmezõnyhöz tartozó hazaiak fricskája a dobogó harmadik fokán álló vendégekkel szemben. A rengeteg kihagyott
helyzet és pontatlan lövés megbosszulta
magát és az 59. percben a hazaiak kontráját Kovács N. góllal fejezte be, 1-0. A
ceceiek 12. játékosa a hazai kapufák voltak
és a vendégeknek az egyenlítés sem
sikerült.

Tabella
1. Aba–Sárvíz
2. Enying
3. Tác–Csõsz
4. Szabadbattyán
5. Sárbogárd

19
18
18
17
17

15
11
10
9
9

3
3
3
6
5

1
4
5
2
3

79
76
41
57
39

25
34
21
24
22

54
42
20
33
17

48
36
33
33
32

10 óra: FLAVUS Velence U19–Sárbogárd
U19 (megyei I. o., U19, Velence)
17 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Enying Öregfiúk (Sárbogárd)
2018. április 29. (vasárnap)
10 óra: Sárbogárd U16–Enying U16 (Sárbogárd)
17 óra: Sárbogárd II.–MPF Ráckeresztúr
(megyei II. o., Sárbogárd)
17 óra: Polgárdi–Sárbogárd (megyei I. o.,
Polgárdi)
2018. május 1. (kedd)
13.30 óra: Sárbogárd U19–Dég U19 (megyei I. o., U19, Sárbogárd)
16 óra: Szabadbattyán Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk (Szabadbattyán)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Alapító–tulajdonos: Hargitai Lajos. Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs,
Leszkovszki Albin, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.
Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke
Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg.
Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban
közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések
tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható
Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft,
félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Szántó Gáspár

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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HIRDETÉSEK
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi napokon és településeken a megadott idõpontokban munkatársaink elõretervezett karbantartási munkákat végeznek. Ezeken a napokon az adott településen megszokottnál kisebb víznyomás, idõszakos vízhiány várható, ezért kérjük,
hogy a kellemetlenségekre készüljenek fel, gondoskodjanak háztartásukhoz elegendõ vízmennyiség vételérõl.
A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat, mely
az egészségre nem ártalmas.
Az ezt okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
További információ a kihelyezett plakátokon, vagy helyi munkatársainktól.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük felhasználóink türelmét és megértését.
Fejérvíz ZRt.

Fagylaltos autóra munkatársat keresek. 06 (20) 410 9736
Sürgõsen albérletet keresek két fõ részére Sárbogárdon vagy
Sárszentmiklóson. Telefon: 06 (30) 8585 405
Sárbogárdon, a Csík utcában építési telek eladó. 06 (70) 4131 436
Hunor tízkeretes kaptárak eladók. 06 (30) 406 3214

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
ÁLLATGONDOZÓT KERESÜNK.
06 30 567 4845
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790
Fóliába való PAPRIKA-, PARADICSOM
PALÁNTA KAPHATÓ.
Szabó Árpád, Sárbogárd.
Telefon: 06 20 929 8716
Mezõszilasi HÁZIORVOSI RENDELÕBE
körzeti ÁPOLÓNÕT KERESEK.
Telefon: 06 20 558 4949
ORVOSI ÜGYELET
MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:
HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00
órától másnap 7.00 óráig.

ÚJ HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104
Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30
órától 17.00 óráig az alábbi telefonszámon hívható háziorvosok:

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;
SZERDA, DR. FARKAS JÁNOS, 06 (20) 927 9213;
CSÜTÖRTÖK, DR. JARABIN JÁNOS, 06 (30) 928 5500.
Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig
a Sárbogárd város területén mûködõ
HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT
SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.
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