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Írás a 4. oldalon.

TÛZPRÓBATÛZPRÓBA
ADY ENDRE

(1877. november 22. –
1919. január 27.)

Ifjú szívekben
élek

Ifjú szivekben élek s mindig tovább,
Hiába törnek életemre
Vén huncutok és gonosz ostobák,
Mert életem millió gyökerû.

Szent lázadások, vágyak s ifju hitek
Örökös urának maradni:
Nem adatik meg ez mindenkinek,
Csak aki véres, igaz életû.

Igen, én élni s hóditani fogok
Egy fájdalmas, nagy élet jussán,
Nem ér föl már szitkozódás, piszok:
Lyányok s ifjak szívei védenek.

Örök virágzás sorsa már az enyém,
Hiába törnek életemre,
Szent, mint szent sír s mint koporsó,
kemény,
De virágzás, de Élet és örök.

A FIÚK SKÓTNAK, A LÁNYOKA FIÚK SKÓTNAK, A LÁNYOK
ÍRNEK ÖLTÖZTEKÍRNEK ÖLTÖZTEK Írás a 8. oldalon.
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Megjelent a

TÖRTÉNELMI
SÉTA

SÁRBOGÁRDON

Barangolás
egy jelenkori és

hajdanvolt
mezõvárosban

címû
helytörténeti mû.

Kapható a
Hírházban

(Sárbogárd,
Hõsök tere 12.)

Ára: 6.000 Ft
Díszpéldány ára:

10.000 Ft

LAPELÕFIZETÉS
Kedves Olvasóink, Elõfizetõink!
Lapunkra lehetõség van elõfizetni a 2019-es esztendõre a szer-
kesztõségben, nyitva tartási idõben.
A lap ára változatlan:

1 évre 9.600 Ft (48 lapszám x 200 Ft)

1/2 évre 5.100 Ft (24 lapszám x 212,50 Ft)

1/4 évre 2.700 Ft (12 lapszám x 225 Ft)

Bízunk benne, hogy ebben az esztendõben is érdemesnek tart-
ják megvásárolni a Bogárd és Vidéke hetilapot, melynek hírei-
vel legjobb tudásunk szerint Önöket szolgáljuk.

Hargitai–Kiss Virág
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TÛZPRÓBA
A hírekben olvashattuk, hallhattuk: január
23-án, szerdán este fél kilenc körül kigyul-
ladt Budapesten a Károli Gáspár Refor-
mátus Egyetem Ráday utcai kollégiumá-
nak második és harmadik emelete, vala-
mint lépcsõháza, feltételezhetõen elektro-
mos meghibásodás következtében. A vizs-
gaidõszak miatt szerencsére nem volt tele
diákokkal az épület, mintegy 80 fõnek kel-
lett kimenekülnie. Száz tûzoltó vett részt
az oltásban. Egy megégett holttestet talál-
tak a harmadik emeleten, a lépcsõforduló-
ban. Késõbb kiderült, hogy egy 47 éves,
veszprémi, négygyermekes édesapa az ál-
dozat.
Az épületben található a Dunamelléki Re-
formátus Egyházkerület püspöki hivatala
és levéltára (Ráday Levéltár), a Ráday
Könyvtár, a Török Pál Kari Könyvtár és a
Bibliamúzeum is. A Ráday Levéltár a tûz
által érintett szárny földszintjét foglalja el,
az alatta fekvõ alagsori helyiségekben pe-
dig a Ráday Könyvtár raktárai vannak.
Ezeket a tûz közvetlenül nem érintette. A
lépcsõházban ideiglenesen tartott iratok
és könyvek azonban porrá égtek. A lépcsõ-
házzal szomszédos könyvtári folyóirattár-
ba és a levéltárba a tûz szerencsés módon
nem jutott be. A legfelsõ szinten elhelye-
zett Török Pál Kari Könyvtár sem semmi-
sült meg, viszont a füst teljesen bekormoz-
ta a polcokat és a könyveket. A földszinti
levéltárba és az alagsori könyvtári raktár-
ba befolyt víz jelentõs kárt tett a földön
fekvõ, dobozokban lévõ, feldolgozásra vá-

ró iratokban. A fõváros levéltárának mun-
katársai kollégáik segítségére sietve elszál-
lították az elázott anyagokat. A könyvtári
helyiségek, a mûemlékkönyvtár és a Bib-
liamúzeum teljesen sértetlen maradt.
A Ráday Kollégiumban lakott három sár-
bogárdi lány. Jákob Mária és Zsuzsanna
éppen mentek vissza a kollégiumba, ami-
kor a tûz látványa fogadta õket, Mészáros
Edit viszont bent tartózkodott, õ papucs-
ban menekült az utcára – jelen írás címe
tõle származik. Arra kértem a három
lányt, osszák meg velünk, hogyan élték
meg a történteket.
Jákob Mária:
– Aznap este Ócsán vettem részt egy
imaheti alkalmon, ami után apa váratlanul
hívott. Nem volt semmi különös oka rá,
csak afelõl érdeklõdött, hogy vagyok, mert
anyának furcsa érzése támadt. Az esti al-
kalom után a 19.47-es vonattal mentem
vissza Pestre. Út közben telefonált a test-
vérem, Zsuzsi, hogy ég a kollégium. Mire
odaértem, minden kollégista az egyetem
elõtt állt, sokan papucsban, kabát nélkül
fagyoskodva. Nem volt olyan nagy füst, de
elég büdös volt. Kis idõ múlva a Kálvin tér-
re mentünk szállást keresni. 23 óra elõtt új-
ra átmentünk a kollégiumhoz, az Üllõi út
felõl, hogy láthassuk a szobákat. Már ott is
voltak tûzoltók, meg buszok melegedni.
Amikor befordultunk a kollégium felé, lát-
tuk, hogy nagyon füstöl. Közel nem lehe-
tett menni, mert a rendõrök több méteres
sávban lezárták a kollégium körüli terüle-

tet. Több társunk is szótlanul nézte a tüzet.
Épp akkor gyulladt ki az egyik harmadik
emeleti szoba. Fel sem fogtam igazán, mi
történik. Gondoltam, ha a harmadik ég,
akkor a mi szobánk az elsõn biztosan oda-
veszett. Nagyjából mindenem bent volt: a
pénztárcám, laptopom, az összes bizonyít-
ványom, a diplomám. Azért egy halvány
remény élt bennem, hogy hátha megúszta
a szobánk. Ezek után nem sokat aludtunk.
Enni se ettünk, nem is volt étvágyam. Sze-
gény Editkének másnap vizsgája is volt.
Másnap átmehettünk a kollégiumba rend-
õri kísérettel. A rendõrök zseblámpával vi-
lágítottak, olyan sötét volt a folyosón. A
lépcsõfordulóban láttuk, hogy a vaskorlát
eldeformálódott, az ajtó sárga üvege ki-
égett. Az elsõ emelet képei le voltak ázva a
falról. Volt, ahol az ajtók is leégtek. Hála
Istennek a mi szobánk épségben maradt.
Nagyon örültem neki. Csak mindenünk,
ami kint volt, füstszagú lett. Viszont az elsõ
emeleti konyhában a szekrények eléggé
füstösek voltak, és egy nagy tócsa víz állt
középen. Sokan a tûz elõtt költöztek be.
Nem egy diáknak égett el a vadonatúj hol-
mija. Mindenki kihozta, amit csak tudott,
de otthon sok mindenrõl derült ki, hogy
mégse lehet rendbe hozni. Igazán szomba-
ton, a végleges kiköltözéskor fogtam fel,
mi történt, és hogy többet nem alhatunk
ott. Mi szerencsések voltunk, mindenünk
megmaradt. De a legfontosabb, hogy nem
haltunk meg. Jelenleg itthon vagyunk, és
várjuk az igazgató üzenetét. Szeretnének
minket tömbökben elhelyezni, hogy ne
szakadjunk el egymástól.
A tûz napjának reggelén a református Bib-
liaolvasó Kalauz szerint éppen Jeremiás
könyvének 45. része volt az olvasnivaló,
melyben Isten üzent próféta által abban a
korban. Ez az üzenet nagyon is aktuális lett
az én és társaim életében: „Ezt feleld ne-
kik: Így szól az Úr: Nézd csak, amit építet-
tem, azt most lerombolom, és amit ültet-
tem, most kigyomlálom az egész ország-
ban. És neked nagy kívánságaid vannak?
Ne legyenek! Mert most veszedelmet ho-
zok minden emberre – így szól az Úr –, de
te életedet ajándékul kapod, bárhová
mégy.” Úgy hiszem, hogy ez nagyon igaz
volt arra a napra, de hálás vagyok és szerin-
tem minden érintett, aki túlélte, mert
mindannyian ajándékba kaptuk, hogy nem
haltunk meg. Hisz akármelyikünk bent
éghetett volna. De nekünk Isten ajándék-
ba adta az életet, mert még dolga van ve-
lünk.
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Jákob Zsuzsanna:
– Éppen munkából siettem vissza a kollé-
giumba, amikor hatalmas füstköd fogadott
a Ráday utca közepén. Gyorsítottam a lép-
teimen. Elõször azt hittem, baleset van,
mert a kollégium melletti utcán álltak a
tûzoltók és a rendõrök. Két tûzoltó rohant
el mellettem, és mondták egymásnak,
hány emelete van a kollégiumnak. A bejá-
rat elõtt álldogáltak a társaim papucsban,
rövidnadrágban. Azonnal hívtam a nõvé-
remet, Máriát, és örültem, amikor végre
megláttam Editkét. Nem volt pánik, sikol-
tozás, csak vártunk, hogy visszamehessünk
a szobáinkba és aludhassunk. Nem gon-
doltuk, hogy nagy a baj. A diákotthon
gondnoka ellenõrizte, hogy mindenki kiju-
tott-e az épületbõl, és kérte, hogy a füst mi-
att sétáljunk a Kálvin térre. Azt mondták,
hogy éjszakára már biztosan nem mehe-
tünk vissza, ezért utazzunk haza, vagy is-
merõsöknél, barátoknál kérjünk szállást.
Marikával és Editkével becsengettünk egy
Kálvin téren lévõ lakásba, ami szintén a
kollégiumhoz tartozik, körülbelül 15 diák

szállása, de a vizsgaidõszak miatt több üres
ágyuk is volt. Nagyon együtt éreztek ve-
lünk, kaptunk pizsamát, fekhelyet, bár
nem sokat aludtunk. Folyamatosan olvas-
tuk a híreket, igazgató úr is tájékoztatott
az újabb fejleményekrõl.
Az elõ reakcióm az volt, hogy ez nem lehet
igaz. Aztán kezdtem örülni, hogy nõvé-
remmel nem kellett kimenekülni bentrõl.
Valahogy nagyon nyugodt volt mindenki.
Amikor láttuk, hogyan égnek a szobák, az
nagyon fájt, és sajnáltam a lakóikat. Re-
ménykedtem, hogy nem terjed végig a tûz.
Nyugtalanító volt hallani, hogy valaki meg-
halt. Gondolatban lemondtam az értéke-
imrõl, minden földi kincsrõl, és ez szabad-
dá tett. Hálát adtam a Teremtõmnek, hogy
élek. Sokat beszélgettünk, egymást vigasz-
taltuk. Csak amikor hazajöttem, akkor
döbbentem rá, mennyire hiányozni fog ez
a hely, ahol két évig lakhattam.
Mészáros Edit:
– Amikor értesültem a tûzesetrõl, éppen a
szobámban tanultam és beszélgettem a ba-
rátnõmmel telefonon a másnapi vizsgáról.

A folyosóról hallottam, ahogy bemondják
a kollégium pontos címét és kihívják a tûz-
oltókat. Én a második emeleten laktam, vi-
szonylag közel a tûz epicentrumához. Ki-
néztem, és füst jött be a szobámba. Próbál-
tam cipõt felvenni, de abban a stresszhely-
zetben hirtelen nem találtam, ezért papu-
csot húztam a lábamra, felkaptam a kabá-
tomat és kimentem az épületbõl. Nem tu-
dom pontosan, hogy jutottam ki. Azt hi-
szem, kicsit sokkos állapotban voltam. Az
udvaron álltunk és csak néztük a füstölgõ
kollégiumot. Másnap elhoztam az iratai-
mat és a laptopomat, a többi holmimért
hétfõn mehettem vissza. A konyhai felsze-
reléseim viszont tönkrementek. Amit ta-
lán a legnehezebb feldolgozni lelkileg, az
az, hogy nem volt idõnk elbúcsúzni. Ez volt
a második otthonom, itt szereztem új bará-
tokat. Nehéz felfogni, hogy többé már nem
mehetek vissza. Ugyanakkor nagyon hálás
vagyok a sok támogatásért, amit kapunk,
és szeretnék köszönetet mondani minden-
kinek, aki gondolt ránk, imádkozott ér-
tünk, segített nekünk. Ez nagyon sokat je-
lent és erõt ad a folytatáshoz.
Fotók: parokia.hu

Hargitai–Kiss Virág

Kedves Testvérek!
Összefogott az egész ország, hogy segít-
séget nyújtson a Ráday Kollégium diák-
jainak, miután leégett 165 fiatal ottho-
na. Szeretném külön megköszönni
azoknak a jó szándékú embereknek az
adományát, akik kis pénzükbõl adnak,
hogy segítsenek. Tudom, a jó emberek
nem kívánják, hogy megnevezzük õket,
de mélyen meghatnak adományaik.
Egyházunk bankszámlaszámot nyitott,
amelyen keresztül bárki támogathatja
az árván maradt négy gyermeket és
édesanyjukat:

Magyarországi Református Egyház

11100104-19024048-40000004

A közlemény rovatba, kérjük, írják be:
„tûz”.
Kérjük, aki szeretné támogatni az árván
maradt gyerekeket, az a fenti bank-
számlaszámra küldje el adományát.
Aki a diákokat szeretné támogatni, kér-
jük, hogy a Károli Gáspár Református
Egyetem bankszámlájára utalja adomá-
nyát:

Károli Gáspár Református Egyetem

11705008-20492223

Kérjük, a közlemény rovatban tüntes-
sék fel, hogy „tûzeset”.
A református egyház és a Károli Egye-
tem vezetése azt kéri, hogy mindenki
imádkozzon a gyászoló családért és a
diákokért.

Bogárdi Szabó István
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40 éves a miklósi nyugdíjasklub
Immár negyven éve mûködik a Sárszent-
miklósi Nyugdíjasklub. A jeles évfordulót
január 26-án délután ülte meg a 37 fõs tag-
ság, köztük Huszár Józsefné és Ágota Jó-
zsefné alapítók.

A születésnapra meghívták barátaikat: a sárhatvani, sárbogárdi, töbörzsöki klubok tagjait, valamint dr. Sükösd Tamás polgármestert
és a nyugdíjasklubok szövetségének megyei elnökét is. Deák István, a Sárszentmiklósi Nyugdíjasklub elnöke visszaidézte a 40 év mér-
földköveit, majd az ünnep vidám mûsorral, zenével, tánccal, tombolával folytatódott.
A klub szeretettel várja mindazokat, akik szívesen csatlakoznának hozzájuk. Összejöveteleiket páros heteken kedden 14 órától tartják
a sárszentmiklósi klubban.

HKV

Sem utódja, sem boldog õse…
Ady Endre verseibõl válogatott csokrot
Havas Judit elõadómûvész–irodalomtör-
ténész a magyar kultúra napja és Ady End-
re halálának 100. évfordulója alkalmából.
E csokorba fûzött zenés szalagot Hegedûs
Valér zongoramûvész, aki kísérte és össze-
kötötte az estre válogatott darabokkal a
költeményeket. Az elõadók a díszterem-
ben nyújtották át ajándékukat sárbogárdi
közönségüknek hétfõn este. Az elhang-
zott versek révén megelevenedett Ady
Endre jellegzetes, kritikus, szókimondó,
lázadó, szerelemre és szeretetre éhes sze-
mélyisége, alakja, melyet az õt ábrázoló
fotók is oly jól tükröznek.

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

Vörös Viktória „Virágot üzenj, szülj madarat”
címû verskötetét bemutató beszélgetésre a Madarász József Városi Könyvtárba

2019. február 8-án 17 órától.

A szerzõvel Leszkovszki Albin beszélget.
Verset mondanak és hangszeren közremûködnek az Esztergomi Diákszínkör tagjai.
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MEGEMLÉKEZNI
TUDNI KELL!

Az egyik oldal Ady sírjánál emlékezett meg a száz éve
meghalt költõrõl, a másik oldal a szobornál. Nem lehet
ugyanott emlékezni, ez világos. Mint ahogy március ti-
zenötödikén sem lehet egy helyen ünnepelni, vagy októ-
ber huszonharmadikán. Volt idõ, amikor minden párt
külön-külön tartott ünnepséget, annak ellenére, hogy
egyetlen Magyarország van, és nincs sokféle Nemzeti
dal meg Tizenkét pont.

Mostanára tisztult a helyzet. Az ellenzék összefogott, a
különféle pártjai közötti különbség elhanyagolható lett.
Ady Endre esetében létrejött a közmegegyezés, amely
tavaly még lehetetlennek látszott. Fel kell tennünk,
hogy akkor még nem két helyen lett volna megemléke-
zés, hanem akár öt-hat helyen. Érdekes lenne kinyo-
mozni, hogy az Ady-líra mely vonatkozásai terén sike-
rült eltemetni a múltban létezett véleménykülönbsége-
ket, és létrehozni ezt az örömteli egységet.
Azt is mindenki tudja, hogy egyetlen Ady Endre léte-
zett. A versei egyetlen kötetbe vannak kötve, nincs kü-
lön jobboldali és külön baloldali Ady-kötet. Legyünk
abszurdak! Azt meg lehetne csinálni, hogy a két oldal
számára különválogatják a nekik megfelelõ verseket, de
ebbõl áldatlan vita kerekedne. Volna vers, amelyre
mindkét oldal igényt tartana, de olyan is, amelyik egyik
félnek sem kellene. Úgyis eleget veszekednek, minek
még fokozni, nem?
Azt talán senki sem várta, hogy az önjelölt verskedve-
lõk, vagy Ady képzelt tisztelõi egyetlen megemlékezést
tartanak a fõvárosban. Bejött a papírforma. Van valami,
egészen apró dolog, amiben a két oldal egyetért? Nyu-
godtan keresgéljenek az emlékezetükben: nem fognak
ilyet találni. Ebben a helyzetben nem képtelenség elvár-
ni, hogy együtt emlékezzenek? Hogyisne! Van elég hely
Budapesten. Õk a sírnál emlékeznek? Hát ezt nekik! Itt
az a modern vonalvezetésû szobor, majd mi oda me-
gyünk. Nehogy már a híveink azt higgyék, hogy egykula-
csosok lettünk, összepaktáltunk, elárultuk a… nem is
tudom, mit.
Nem voltam képes erõt venni magamon, nem hallgat-
tam meg a kétféle emlékbeszédet. Féltem az undortól,
amely eltöltött volna azt hallva, hogy Ady ürügyén sarat
dobálnak egymásra. Mert itt tartunk jelenleg Magyaror-
szágon. Lehet úgy emlékbeszédet tartani, hogy közben
gyalázzuk a másik magyart. Akinek ugyanúgy Ady az
Adyja, mint nekem. Mert õ mindenkié. Mármint azé,
aki el-elolvassa, és érti.
Gyere le, Ady Endre, csapj szét ezek között a kufárok,
megélhetési versértõk, kultúrharcosok között! Nem ér-
tenek õk téged, nincs közük hozzád. Acsarkodjanak.
Majd mi meg hozzád járulunk, és úgy kortyintunk néha
a költészetedbõl, mint valamely erõs, nemes borból.

L. A.

Búcsúzunk
Csóri Antaltól

Hosszú betegség után Csóri Antal, a Dél-
Duna Postagalamb Sport Tagszövetség
volt gazdasági vezetõje, a sárbogárdi D-13
egyesület volt elnöke életének 79. évében,
január 16-án elhunyt. Mezõgazdász hivatá-
sa mellett a postagalambsport szerelmese-
ként volt ismert közéleti szereplõje Sárbo-
gárdnak, ezen belül Sárszentmiklósnak.
Perkátán született 1940-ben, Székesfehér-
váron gazdatisztképzõben végzett, majd
Mosonmagyaróváron szerezte meg az álta-
lános növénytermesztõ egyetemi diplomá-
ját. Rétszilason a Rákóczi téeszben agronómusként kezdte a pályáját
1960-ban Sulyok István elnök keze alatt. Hadnagypusztán a volt Jur-
csek-uradalomban kapott szolgálati lakást. A szövetkezetnek ekkor
nem volt még egy gépe sem, csak 70 pár fogata. A földeket fölszántani
ekkor még a sárbogárdi gépállomásról mentek ki tavasszal a Hoffer
körmös traktorok. 1963-ban a rétszilasi termelõszövetkezetet egyesí-
tették a sárszentmiklósi Aranykalász Termelõszövetkezettel. A közös
téesz elnöke Cseh István mellett Csóri Antal, az egyesített szövetkezet
fõállattenyésztõje lett. 1974-ben ez a szövetkezet egyesült a sárbogárdi
Kossuth Termelõszövetkezettel. Tóth Gyula elnök mellé Csóri Antalt
ekkor a hatalmas gazdaság törzsállattenyésztõ fõagronómusának ne-
vezték ki. 1.400 marha, 5.000 birka, a Serköv többezres sertésállomá-
nya és a mindszentpusztai, 500 egyedet számláló állami tenyészkos-
telep tartozott hozzá. Elmondása szerint az óriási területet lóháton jár-
ta be naponta. Minden nap hajnali háromkor kelt és sokszor késõ éjjel
ért haza a hadnagypusztai lakására. Nem csoda hát, hogy idõvel megta-
nult lóháton aludni. 1986-ban megépült Hadnagypusztán a modern te-
henészeti telep. Itt minden tiltakozása ellenre lecserélték a sikeres ma-
gyartarka tehénállományt Holstein-frízre, ami lerontotta a húsmar-
hatenyésztést. Ez a kedvét szegte. De ekkor már a szövetkezet napja is
leáldozóban volt. A szövetkezet megszûnésével a Kiskun vetõmag for-
galmazójaként magánvállalkozó lett. 1997. július 17-én ment nyugdíj-
ba. A nyugdíj mellett a Kiskun hibridkukorica forgalmazásával foglal-
kozott még sokáig.

1963-ban hozta létre Sárbogárdon a D-13 Postagalambsport Egyesüle-
tet Somogyvári Andrással, Kroll Miklóssal, Kiss Feri bácsival. A régi
Kozma iskola udvarán gyûjtötték a galambokat versenyre. Az egyesü-
let munkássága alatt országosan és nemzetközi szinten is komoly ered-
ményeket ért el. Csóri Antal elsõ nagy sikere 1992-ben volt, amikor or-
szágos hosszú távú versenyen, amelyen 28.000 galamb indult Magde-
burgból, a galambja országos elsõ helyet ért el. Kiemelkedõ országos
díjai: 2011, Szuper Kupa, két csapata 1-2. helyezett lett; a 2012-ben,
Budapesten rendezett Európa-kiállításon 18 ország galambjai vettek
részt, ezen egy galambja országos csoportelsõ, Európa 5. sportgalamb-
ja lett; 2016-ban (már 70 év feletti szenior versenyzõként) ismét hosszú
távú országos bajnok lett. Az évtizedek alatt szerzett díjainak száma
megszámlálhatatlan. Büszkesége, hogy fia apja nyomdokaiba lépve
mezõgazdászként folytatja a szakmát és szenvedélyét, a galambászatot
is.

A sárbogárdi D-13 Postagalambsport Egyesület Csóri Antal elnöksége
alatt országos és nemzetközi elismertséget szerzett. Munkásságát a
Sárbogárdi Múzeum Egyesület kiadványa, a Történelmi séta Sárbo-
gárdon kötet külön szócikkben méltatja (2018 Bogárd és Vidéke ki-
adó).

Búcsúznak Tõle a sportbarátok, ismerõsei, családja és mindazok, akik
szerették, tisztelték elhivatottságát.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. február 2-án 13 órakor lesz a
sárszentmiklósi temetõben.

Hargitai Lajos
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A BOGÁRDI SÉTATÉREN…
Déd- és nagyszüleink mulatságainak hangulatát élhettük át újra a
Sárréti Csókavirág Néptáncegyesület által hatodik esztendeje
megrendezett hagyományõrzõ bálon szombaton este a gimnázium
legfelsõ emeletén.
Az érkezõ elegáns vendégek a pezsgõs fogadtatás után – félúton az
alkalomra berendezett, feldíszített bálterem felé – az együttes
2017-es lengyelországi, zakopanei fellépésérõl készült felvételt te-
kinthették meg, mely a több arany minõsítés mellett nagy büszke-
sége a csapatnak.

Miután minden hölgy és úr he-
lyet foglalt az asztaloknál, a
2010-ben alakult Lunaritas
Táncegyüttes tagjai – Bucsás
Györgyi, Bózsa Anikó és
Ákontz–Kiss Hanna – gyújtották
meg a jelképes fáklyákat tempe-
ramentumos, magával ragadó
flamenco táncukkal nyitányként.

Dr. Bõle Pál, az egyesület elnö-
ke köszöntötte a jelenlévõket,
jó szórakozást, sok élményt kí-
vánva mindenkinek.
A Csókavirág táncosai egy régi
szatmári bál hangulatát idézték
föl.
Hivatalosan dr. Sükösd Tamás
polgármester nyitotta meg a
bált e szavakkal: – Kultúramen-

tõ misszió a hagyományõrzõ bál, a tûz, az értékek továbbadása. A tánc egyike a test–
lélek–szellem összekapcsolódásának, a teljesség, harmónia, boldogság elérésének,
önmagunk megélésének.
Majd a táncosok többeket keringõre kértek fel, hogy így vegye kezdetét a Patkó csár-
da készséges stábja által szervírozott bõséges vacsora és a kötetlen szórakozás.
Az est folyamán több táncstílusban is kipróbálhatta magát a vendégsereg, alig maradt
valaki az asztaloknál. A Suttyomba zenekar polgári táncokra csalogatta a terem kö-
zepére a párokat, késõbb lemezlovas szolgáltatta a különféle slágereket.
A Csókavirágok híresek arról, hogy szeretik saját készítésû meglepetésekkel meg-
ajándékozni a vendégeiket. Az asztalokon lévõ borok egy része a táncosoktól szárma-
zott, a gazdag tombola számait különlegesen csomagolt, házi készítésû sütemények
„viselték”, és éjfélkor a fiúk ezúttal skótnak, a lányok írnek öltözve mutatták meg: a
tánc minden formája ösztönösen a vérükben van – minden ember vérében.

Hargitai–Kiss Virág
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A váci püspök
Sárbogárdon

Dr. Beer Miklós, a váci egyházmegye püspöke volt a sárbogárdi Philia Egyesület
„Arcok és tükrök” sorozatának vendége kedden este az érdeklõdõkkel megtelt
díszteremben. Sokan jöttek nemcsak helybõl, de a környékbeli településekrõl is,
és számos felekezet részérõl.

Az est a „Most már látom” címet viselte, és egy Fe-
renc pápáról szóló kisfilmmel vette kezdetét. E
filmhez kapcsolódóan fejtette ki gondolatait dr.
Beer Miklós többek között a migrációról, a cigány-
ság sorsáról és segítésérõl, az ökumenizmus fontos-
ságáról, valamint az egyház és pénz viszonyáról.
A kellemes hangulatú est végén lehetõség nyílt
megvásárolni és dedikáltatni a püspök eddig meg-
jelent könyveit. Majd egy kis fogadásra invitáltak
mindenkit a szervezõk, ahol kötetlenül folyt tovább
a beszélgetés.

Tudósítónktól
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Maki maki hátán Madagaszkáron
2. rész

Antananarivo, a fõváros egy hatalmas bazár. Ez aztán mindig a
végzetem is, mert ha egyszer bevetem magam a sûrûjébe, onnan
hamar ki nem jövök. A madagaszkári bazár hasonlít az afrikai ba-
zárokra, fõleg a gambiaira, szenegálira és a tanzániaira, amit ed-
dig láttam. Azoknál viszont sokkal mozgékonyabb és tömöttebb.
Sokszor tipegve jutottam csak elõre, közben meglepõdve láttam,
hogy a nagy tömegben még nadrágot is próbáltak sort, vagy szok-
nya fölé. Sokan ernyõvel védekeztek a tûzõ nap ellen, amibe az
ember sokszor beleakadt, vagy majd a szemet szúrta ki.
Olyan érdekességeket láttam, mint a noni elnevezésû gyümölcs-
féle, aminek világoszöld külseje egy félresikerült krokodilbõrre
hasonlított, és a várt friss gyümölcsillat helyett egy többhetes mos-
datlan láb szagához hasonló bûz csapott az orromba. Állítólag ez
a gyümölcshöz tartozik, és a helyiek facsart levet készítenek belõ-
le citrommal keverve. Reumában, gyomorpanaszokban és diabé-
teszben szenvedõknek ajánlott. Egyszer megkóstoltam egy utcai
gyümölcskeverékesnél papayával, akkor már nem érezni a lábsza-
got.
Eddig Szíriában találtam meg álmaim gyümölcskeverékét, de
Madagaszkár most ezen is túltett. Az utcán felállított, több méter
hosszú, emeletes pulton sorakoznak befõttesüvegekben a keverni
való gyümölcsök és zöldségek. Többek között zellerzöld, fürjto-
jás, ismeretlen füvek és ágacskák, cékla, répa, eper, papaya, cit-
rom, banán, voatango (dinnyeféle), noni és a lilasfehér kolamag.
A fürjtojásokat héjastól teszik a konyhai robotgépbe. Ittam egy
ilyet is zeller zöldjével és citrommal keverve, hátha jót tesz.
Madagaszkár vaníliája messzi földön híres. Utcai eladók követtek
mindig hosszan, orrom alá dugva a pár szál, mûanyagba csoma-
golt, friss vaníliát. Mindig alkudni kell, és ha veszek is, másnap
ugyanazok az eladók követnek, hátha ismét veszek. Teljesen logi-
kátlan, ám nekik nem.

A malagaszi emberek nem gazdagok, kivéve a kormánytagokat,
az elnököt és pár dúsgazdagot. Madagaszkáron nem látni menõ
kocsikat és csilli-villi divatot. Szerényebben öltözködnek a jobb
módúak is, akik a pénzüket inkább ingatlanba fektetik. A többség,
akiket az utcán lát az ember, kifakult, rongyos, foltos ruhát visel,
még ha passzentos cicanadrágról, vagy színes trikóról is van szó.
Pár nap elteltével természetes úton akklimatizálódott a ruháza-
tom és a hajam a szürkéskék kipufogógázok és utcai por izzadság-
gal elvegyülõ, vastag rétegéhez. A tusolásnak, fésülködésnek és
szépítkezésnek nem sok értelme maradt. Nem is zavart senkit,
hogy a fél nadrágom hiába csillámlós, mellette ott barnállik né-
hány maki ujjlenyomata is az állatkerti látogatásom után, és a blú-
zaim olyan gyûröttek maradnak, ahogyan azokat kiemeltem a
hátizsákomból érkezés után.

A malagaszi nép rendkívül barátságos és szociális. Ismeretlenek
köszöntenek lelkes „Bonjour!”-ral. Szeretnek viccelni, állandóan
mosolyognak, és mindig készen állnak segíteni. Egyszer az egyik
bazárban épp egy húsétel koordinátái felõl érdeklõdtem, amikor
egy férfi a közelemben odaszólt, hogy az krokodilhús. Hangos
hahota fakadt föl a közelben állókból és belõlem is.
Egyszer betévedtem a Francia Intézetbe is, ahol egy Modern mû-
vészetek Madagaszkáron címû kiállítást nézhettem meg. Külön-
féleképpen szõtt textilmintákat sorakoztattak föl egy kiterjedt
nagyságú falra. Nagyon tetszett!
Néha be-betértem egy-egy étkezõhelyre helyi ételeket kóstolni.
Egyik levesük nagyon ízlett. A neve Atody-leves, azaz tyúkleves
fõtt tojással. Vagy egyfajta kínai-japán-malagaszi leves, ami
olyan, hogy rengeteg hosszú tésztát rengeteg vízben megfõznek,
vágnak bele gyömbért és korianderleveleket, és kész is a leves.
Az utcákat járva az az érzésem támadt, hogy Peruban, vagy Bolívi-
ában járok, pedig arrafelé még soha nem voltam. Valószínûleg
azért éreztem így, mert a malagasziak kis növésû, apró csontú em-
berek, a nagyon szegények a gyerekeiket a hátukon cipelik nagy
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kendõvel átkötve, és nagyon sokan – még a nõk is – kalapot horda-
nak, többnyire helyi származású, kézzel szõtt szalmakalapot. „Ma-
tam, matam!” (ekképp hangzik a francia Madame helyi kiejtéssel)
– a város némely pontján így szólítanak meg gyerekek és felnõttek,
olyanok, akik sosem mosdottak és fésülködtek még életükben. Az
utcán élnek. Nem tudom, miért gondolják azt, hogy majd én fize-
tem az ételüket és italukat. Egyszer-kétszer, igaz, láttam, hogy he-
lyiek is fizetnek nekik, talán ezért reménykednek. Egy gyerekre
egyszer igen rászisszentettem, mert már nagyon zavart. (A társai-
val együtt hozzám értek, elém és mellém álltak, úgy könyörögtek.)
A gyerek visszaszólt, hogy õ nem kutya. Mondtam neki, hogy
akkor ne is viselkedjen úgy, akár egy kutya. Erre aztán elkullogott.
Ezeknek az utcán élõknek fogalmuk sincs a fogamzásgátlásról,
csak egyre szülik a gyerekeket, akik az utcán vagy a bazárban nõ-
nek fel. Fák tövénél, utcasarkokon, ki- és beszögelléseknél orrfa-
csaró vizeletszag terjeng. Ehhez vegyül a nyitott fedelû csatornák
bûze. Az autók okádják a sötétszürke kipufogógázt. Mindezt
együttvéve megállapítható, hogy a nyolcmilliós város levegõje
több mint egészségtelen. Egyik nap láttam egy fiút, aki éppen a ki-
rályi vár felé az emelkedõre futva edzett, lelkesen kerülgetve az
autókat. A futás világdivat lehet, mert Hollandiában is sokan te-
szik ugyanezt egészségük megóvása érdekében. Éppen a legfor-
galmasabb utak mentén futnak, persze a legújabb sportruhájuk-
ban, olyan kütyükkel teleaggatva, mint az mp4-zenelejátszó, futó-
súlyok hátizsákban vagy derékon, apró vérnyomás- és lépésmérõ
vagy a karjukon tartóban a mobiltelefon. Hátha üzenet jön futás
közben. A közelemben elterülõ természetvédelmi területen csak
lovakat, ölyveket, különbözõ más madarakat, kukoricaföldet,
szedrest, többféle birkát, tehenet, kutyát sétáltatókat és biciklizõ-
ket látok.
Folytatom.

Gulyás Ibolya

Még több adózónak készít szja-bevallási tervezetet a NAV
Idén a NAV már mindenkinek elkészíti szja-bevallási tervezetét, akirõl kifizetõi, munkáltatói adattal rendelkezik: legyen munka-
vállaló, õstermelõ, áfa fizetésére kötelezett magánszemély, vagy akár egyéni vállalkozó. A változásokról, a teendõkrõl, a határidõ-
rõl és az 1+1 %-ról minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján.
Az egyéni vállalkozóknak továbbra is önállóan kell benyújtaniuk az szja-bevallást, aminek elkészítését nagyban megkönnyíti a NAV
által összeállított adóbevallási tervezet, mely a munkáltatóktól, kifizetõktõl származó adatokat tartalmazza. A tervezetek március
15-étõl elérhetõk a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálról (www.magyarorszag.hu) egyaránt.
A webes kitöltõfelületen a tervezet adatainak megtekintése, a nem kifizetõtõl, munkáltatótól származó jövedelmi adatok, valamint
a vállalkozói tevékenységgel összefüggõ adatok kiegészítése, majd mentése után lehetõség van a bevallás elektronikus beküldésére.
Az szja-törvény szerint adózó egyéni vállalkozóknak ezt mindenképpen meg kell tenniük ahhoz, hogy a NAV által készített terve-
zetbõl érvényes szja-bevallás legyen.
Az egyéni vállalkozók személyijövedelemadó-bevallásának benyújtási határideje megváltozott, idéntõl mindenkire egységesen
május 20-a az irányadó.
(Ez a határidõ-változás nem érinti a kata-, vagy eva-törvény szerint adózó vállalkozókat, számukra továbbra is február 25-e a kata-
nyilatkozat, illetve az eva-bevallás határideje.)
Az szja 1+1 %-áról is május 20-áig rendelkezhetnek a felajánlók, addig választhatnak egy támogatni kívánt civil szervezetet, egy
egyházat, vagy a Nemzeti Tehetség Programot. A tavaly az egyházak részére tett rendelkezõ nyilatkozatok szintén eddig az idõpon-
tig vonhatók vissza.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Kábítószerrel kereskedett
A sárbogárdi rendõrök vádemelést javasolnak egy 27 éves férfi ellen.
Kábítószer-kereskedelem bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott eljárást a Sárbogárdi Rendõrkapitányság a
szlovák állampolgárral szemben.
A nyomozás adatai szerint Oskar M. 2018. július 29-én Igaron, az OZORA fesztiválon simítózáras tasakokba csomagolt szürkés-bar-
nás színû növényi törmeléket, kábítószergyanús fehér port és kristályszerû anyagot kínált eladásra. A rendõrök a férfit elõállították,
kábítószer-kereskedelem bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd õrizetbe vették. A ká-
bítószergyanús anyagot a férfinál lévõ 400 euro készpénzzel együtt a nyomozók lefoglalták.
A nyomozás vizsgálati szakaszában a Sárbogárdi Rendõrkapitányság a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat a
napokban átadta az illetékes ügyészségnek.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK
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Intenzíven terjed az influenza
megyénkben

Tájékoztató az influenza-figyelõ szolgálat Fejér megyei adatairól, 2019. január 31.

Az influenza-figyelõ szolgálatban résztvevõ orvosok jelentései alapján végzett becslés
szerint 2019. január 21-e és 27-e között (2019. 4. hetében) Fejér megye területén 3.689
beteg fordult orvoshoz influenzaszerû tünetekkel, ez 47,3 %-kal több az elõzõ hetinél. A
4. héten a megye valamennyi járási népegészségügyi illetékességi területén tovább emel-
kedett az influenzaszerû panaszokkal orvoshoz fordulók száma az elõzõ héthez viszo-
nyítva.

A terjedés intenzitása eltérõ képet mutatott az egyes területeken. A 100.000 lakosra jutó
orvoshoz fordult betegek száma egy járási népegészségügyi osztály illetékességi terüle-
tén megduplázódott, a járványos küszöbérték több mint hétszerese – ezen közigazgatási
területen az influenza aktivitása átlépte az igen magas tartomány határküszöbét. A má-
sik járási népegészségügyi osztály illetékességi területén ötszöröse, a harmadik járási
népegészségügyi osztály illetékességi területén pedig négy és félszerese. Utóbbi két köz-
igazgatási területen magas tartományban van az aktivitás.

A legtöbb influenzaszerû megbetegedést a Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészség-
ügyi Osztály illetékességi területén regisztrálták. Itt a 100 ezer lakosra vonatkoztatott
megbetegedési arány 1071,1 %ooo (az elõzõ héthez képest 97,6 %-os emelkedés). Ezt
követi a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Fõosztály Népegészségügyi Osztály il-
letékességi területe 830,6 %ooo-kel (az elõzõ héthez képest 17,5 %-os növekedés); a
Móri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén pedig 680,8 %ooo
(az elõzõ héthez képest 59,7 %-os emelkedés). A megye egész területén a 100 ezer lakos-
ra vonatkoztatott megbetegedési arány az utóbbi hetekben folyamatos emelkedést mu-
tatott, és mindhárom járási népegészségügyi osztály és a megye illetékességi területén je-
lentõsen meghaladta a járványos küszöbértéket, a megyére vonatkoztatva a 4. héten a
járványos küszöbérték hatszorosa. Az influenza aktivitása a magas tartományban van.

Az influenzaszerû tünetekkel orvoshoz fordulók aránya a fiatal felnõttek körében emel-
kedést, a gyermekek és a középkorúak korosztályánál csökkenõ, az idõseknél azonos ér-
téket mutat az elõzõ hetihez képest. Az orvoshoz forduló betegek 31,6 %-a a 0–14 éves,
42,3 %-a a 15–34 éves, 19,2 %-a a 35–59 éves és 6,9 %-a 60 éves, illetve az e feletti korosz-
tályból került ki. A regisztrált betegek közel fele a fiatal felnõttek, közel egyharmada a
gyermekek csoportjába tartozott. A negyedik naptári héten a korcsoportos megbetege-
dési arány a 3–5 és a 6–9 évesek körében volt a legmagasabb. Ezt követte a 10–14 évesek
és a 15–24 évesek érintettsége.

2019 negyedik hetében a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Fõosztály Népegész-
ségügyi Osztály illetékességi területén egy óvodában és egy iskola felsõ tagozatos osztá-
lyában észlelték a légúti megbetegedések nagyobb számát. A megbetegedések a hét ele-
jén, illetve a hét második felében kezdõdtek, hirtelen jelentkezõ, magas lázzal, végtagfáj-
dalommal, fejfájással. A megbetegedés a dolgozókat nem érintette. A hiányzások aránya
elérte az 55 illetve a 41 %-ot. Mindkét intézménybõl származó mintákból a kórokozó
tisztázására a vizsgálatok folyamatban vannak. Az intézményekben a mûködés átmeneti
felfüggesztésére nem került sor.

Megyénkbõl e jelentés megírásáig (2018. 40. hetétõl) a feldolgozásra került 14 influenza-
gyanús betegtõl származó légúti mintából 7 influenza A vírus és 2 légúti óriássejtes vírus
okozta fertõzést igazoltak. Az influenza-pozitivitási arány 50 %-nak felel meg.

Az idei szezonban Magyarországon 90 fõnél influenza A vírust, húsz esetben légúti óriás-
sejtes vírust, hat betegnél pedig adenovírust azonosítottak.

Az influenza-figyelõ szolgálat adatai három hetes összehasonlításban, a 2018/2019. évi
influenzaszezonban, Fejér megyében. Megbetegedési arány 100 ezer lakosra:

Járás 2. hét 3. hét 4. hét

Dunaújváros, Sárbogárd 529,0 542,1 1071,4

Mór, Bicske 89,1 426,3 680,8

Székesfehérvár 486,4 706,7 830,67

Fejér megye 431,5 601,6 886,3

A kórházban ápolt betegek védelme érdekében Fejér megye valamennyi fekvõbeteg-in-
tézményében 2019. január 18-ától elrendelt kórházi látogatási tilalom valamennyi osz-
tályra kiterjedõen továbbra is érvényben marad.

Fejér Megyei Kormányhivatal

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2019. február 8-án (pénteken)
8.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST TART.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Beszámoló a 2018-as évrõl. Tájékoz-
tató a 2019. évi költségvetésrõl és fel-
adatokról.
Elõadó: polgármester

Tisztelt Lakók!
A villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény 137. §-a és a villamos
mûvek, valamint a termelõi, magán- és
közvetlen vezetékek biztonsági öveze-
térõl szóló 2/2013. (I. 22.) NGM-ren-
delet elõírja, hogy a villamos vezeték
biztonsági övezetének környezetében
lévõ fák, bokrok ágait az ingatlan tulaj-
donosa (kezelõje) köteles rendszeresen
eltávolítani, ha azok a szabadvezeték
biztonsági övezeti határát elérik.
A fentiekre tekintettel felkérjük a tisz-
telt Ingatlantulajdonosokat, hogy az in-
gatlanuk területén a gallyazási munká-
kat VÉGEZZÉK EL!
Az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati
Zrt. megbízásából eljáró Ágvágó Szol-
gáltató Kft. munkatársai elõre látha-
tólag 2019. január 31. napjától SÁR-
BOGÁRD település területén gallya-
zási munkálatokat fognak végezni.
Amennyiben Önnek a gallyazáshoz SE-
GÍTSÉGRE lenne szüksége, kérjük, a
fenti idõintervallumban jelezzék kollé-
gáink felé személyesen, vagy az alábbi
elérhetõségeken:

tel.: 06 70 342 3185

e-mail: kleinhansz@agvagokft.hu

A megbeszélt idõpontban, kérem, biz-
tosítsák kollégáink bejutását az ingatlan
területére, ezzel is segítve munkánkat,
valamint az Önök zavartalan áramellá-
tását.

Köszönettel: Ágvágó Szolgáltató Kft.
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
2019. február

Február 2-3.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport utca 30., 06 (30) 993 9404;
február 9-10.: dr. Kellner Péter, Sárbo-
gárd, Rákóczi utca 62., 06 (30) 939 8629;
február 16-17: dr. Pátzay József, Sárbo-
gárd, Asztalos utca 1/a, 06 (30) 639
3977;
február 23-24: dr. Zámbó Csilla, Sárbo-
gárd–Kislók, Kossuth u. 24., 06 (30) 287
4652.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusz-
taegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Me-
zõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószent-
iván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc járási fõállatorvos

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

MEGHÍVÓ

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
megbízásából

tisztelettel meghívom Önt a

FELKÉSZÜLÉS A TERÜLETALAPÚ
TÁMOGATÁS BENYÚJTÁSÁRA,

AKTUÁLIS TEENDÕK
(õstermelõi igazolvány érvényesítése,

nitrát-adatszolgáltatás)

tárgyában tartott csoportos
tájékoztatásra.

A csoportos tájékoztatás helyszíne:
NAK Szolgáltató Központ (falugazdász
iroda) 7000 Sárbogárd, Ady Endre út
115.

A csoportos tájékoztatás idõpontja:
2019. február 4. 10.00–11.00 óra.

Elõadó: Takács Zsolt.

Kérem, részvételi szándékát legkésõbb
2019. február 1-jéig jelezze a
www.nak.hu portálon az e-Irodába való
bejelentkezést követõen, vagy a(z)
TAKACS.ZSOLT@NAK.HU címen,
vagy a +36 (70) 436 2460-as telefonszá-
mon.

Megtisztelõ jelenlétére számítok!

Tisztelettel: Takács Zsolt

SZIRÉNAPRÓBA
FEBRUÁR 4-ÉN

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Paksi Atomerõmû harminc kilo-
méteres körzetébe esõ településeken
ellenõrzik a lakossági tájékoztató- és ri-
asztórendszer mûködõképességét,
melynek során a megyében
Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás,

Nagykarácsony, Sáregres, Vajta

településeken február 4-én, hétfõn,
13.00 órakor csökkentett üzemû (mor-
gató) szirénapróba végrehajtására ke-
rül sor.
A szirénák megszólalása ebben az idõ-
pontban csak a rendszer próbája, a la-
kosságnak semmiféle teendõje nincs.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Fogható ALAPON, ALSÓSZENT-
IVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN,
CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁR-
DON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, a Tarr Kft. rendsze-
rén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián 0–24 óráig.
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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, utol-
só 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.

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.

3. számú (TÖBÖRZSÖKI) KÖRZET

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. Kedden délután, csütör-
tökön délelõtt rendel dr. Somogyvári Katalin.

Dr. Práger Péter háziorvos

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007. A pontos rende-
lési idõket külön közöljük.

SÁRSZENTMIKLÓSI KÖRZET

Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339. Kedd, csütörtök:
8-12 óráig rendel dr. Nemes Mária.

Dr. Nemes Mária háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. Hétfõ, szerda, péntek: 8-11.30. Csütörtökön terhesta-
nácsadás: 12-13.

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; Tö-
börzsök, 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. Ist-
ván 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: –.

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

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 érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre 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) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös tele-
fonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

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 meg-
rendelése: 1818-as telefonszámon.

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül,
eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 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...
(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 bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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Dr. Práger Péter Andor

rendelési ideje
Telefon: 06 (70) 314 8774

Hétfõ

8.00–9.00 Sárszentmiklós, orvosi rendelõ (dr.
Práger Péter Andor Pusztaegreshez tartozó sár-
bogárdi betegeinek)
9.30–11.30 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Kedd

12.30–13.30 Sárhatvan, orvosi rendelõ
14.00–16.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Szerda

8.00–9.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ
9.00–10.00 Pusztaegres, tanácsadás
15.00–16.00 Sárszentmiklós, orvosi rendelõ
(dr. Práger Péter Andor Pusztaegreshez tartozó
sárbogárdi betegeinek)

Csütörtök

8.00–11.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Péntek

Páros heteken, 8.00–11.00-ig Pusztaegres, or-
vosi rendelõ. Betegérkezés 8.00–8.30-ig.

A rendelõ rendelési idõ alatt hívható
az alábbi telefonszámon:

Pusztaegres, orvosi rendelõ: 06 (25) 470 007

Az asszisztensek hívhatók
8.00–16.00 óráig

az alábbi telefonszámokon:

Baráth Edit körzeti ápolónõ: 06 (20) 344 4139
Böde Ferencné körzeti ápolónõ: 06 (30) 853
0480

Foglalkozás-egészségügyi
(üzemorvosi) ellátás:

Hétfõ 7.00–8.00 Sárszentmiklós, rendelõ
Szerda 15.00–17.00 Sárszentmiklós, rendelõ
Bejelentkezés: 06 (70) 314 8774

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.

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. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;

SZERDA, DR. NEMES MÁRIA, 06 (20) 328 5806;

CSÜTÖRTÖK, DR. PRÁGER PÉTER ANDOR, 06 (70) 775 0079.

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig
a Sárbogárd város területén mûködõ

HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN
RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.

FOGÁSZATI
RENDELÉSEK

1. számú körzet
Sárbogárd, Ady E. út 79-83.

(a rendelõintézet épületében)

Rendel: dr. Huszár Klára
Szerda: 7.30-tól 10.30-ig iskolafogászat,
10.30-tól 15.30-ig felnõttfogászati ren-
delés
Péntek: 7.30-tól 14.30-ig felnõttfogá-
szati rendelés.
Telefon: 06 25 461 997

2-3. számú körzet
El-Dent 96 Kft.,

Sárbogárd, Ady E. út 222.

Fogorvosok: dr. Furják Mónika, dr. Ma-
rosvölgyi–Szõke Luca
Rendelési idõ: hétfõ 8–14, kedd 8–18,
szerda 8–14, csütörtök 12–18, péntek
8–13
Telefon: 06 25 463 466

Fontos tudnivalók:

Ügyeleti (akut) ellátás a rendelési idõ
elsõ óráiban történik.
Ha náthás, köhög, lázas, herpesze, vagy
más fertõzõ betegsége van, kérjen új
idõpontot!
Az utolsó páciens fogadása a rendelési
idõ befejezése elõtt 1 órával történik.

Rendelési idõn kívül
Sürgõs esetben fogászati magánügyele-
tekhez (pl. Székesfehérvár), vagy a bu-
dapesti fogászati központi ügyelethez
lehet fordulni.

A SÁRBOGÁRDI
JÁRÁSI HIVATAL

ELÉRHETÕSÉGEI ÉS
ÜGYFÉLFOGADÁSI

RENDJE:

Kormányablak Osztály
ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 2. földszint,
telefon: (25) 795-249, (25) 795-229,

fax: (25) 520-290,
e-mail:

kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 7.00–17.00, kedd 7.30–14.00,

szerda 7.30–16.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 7.00–12.30

Hatósági Osztály és Gyámügyi
Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet,
telefon: (25) 520-291, fax: (25) 520-290,
e-mail: hivatal.sarbogard@fejer.gov.hu

hatósági és szociális igazgatási
hatáskörök tekintetében

ügyfélfogadás

hétfõ 8.00–11.30, szerda 8.00–11.30 és
12.30–15.00,

péntek 8.00–11.30

gyámügyi hatáskörök tekintetében
ügyfélfogadás

hétfõ 7.30–11.30, szerda 7.30–11.30 és
12.30–16.00

Foglalkoztatási Osztály
ügyfélfogadása

Sárbogárd, Túry Miklós u. 3.,
telefon: (25) 508-175, (25) 407-317,

fax: (25) 508-175,
e-mail:

foglalkoztatas.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 8.00–14.00, szerda 8.00–14.00,

csütörtök 8.00–14.00, péntek 8.00–12.00

Földhivatali Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 17.,
telefon: (25) 508-615, (25) 508-020, fax: (25)

518-021,
e-mail: foldhivatal.sarbogard@fejer.gov.hu,

hétfõ 8.00–15.30,
kedd 8.00–10.00,

szerda 8.00–15.30, csütörtökön nincs
ügyfélfogadás, péntek 8.00–12.00

Ügysegédek ügyfélfogadása

Alap – szerda 13.00–15.00, Dózsa Gy. u. 31.;
Alsószentiván – szerda 15.00–16.00, Béke u.
56/a.; Cece – kedd 8.00–12.00, csütörtök
12.30–16.00, Deák F. u. 13.; Hantos – hétfõ
8.00–9.00, Nagylóki u. 3.; Igar – péntek
10.00–11.00, Fõ u. 1.; Mezõszilas – péntek
7.30–10.00, Fõ u. 111.; Nagylók – hétfõ
9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1.; Sáregres – hétfõ
13.30–14.30, Kossuth u. 10.; Sárkeresztúr –
szerda 8.00–12.00, Fõ u. 34.; Sárszentágota –
csütörtök 8.00–10.00, Május 1. u. 1.; Vajta –
hétfõ 15.00–16.00, Szabadság tér 1.
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Bogárd és Vidéke városi
teremlabdarúgó-bajnokság

XIV. forduló

A második kör utolsó fordulója a helyosz-
tók rangadói voltak. A második a harma-
dikkal, a negyedik az ötödikkel, a hatodik a
hetedik helyezettel küzdött meg.

Twister Galaxy–
FDL Ászok Ásza 1-9 (1-3)

Twister Galaxy: Balogh, Killer I., Kun,
Kaló, Budai, Bognár I., Bognár Zs., Szán-
tó, Barabás, Szabó.
FDL Ászok Ásza: Bór, ifj. Bór, Rehák, Far-
kas, László, Magyar, Lakatos Á., Lakatos
G., Abdalla.
A Twister nélkülözte két meghatározó já-
tékosát, és nem tudta állni a sarat az Ászok
– erõikben hiányt nem szenvedõ – maga-
biztos játékával szemben. Az elsõ félidõ-
ben a három kapott gólra volt egy szép Bu-
dai-találat, ami még kecsegtetett a szoros
eredménnyel, de a második félidõben csak
Ász-gólok születtek. Az Ászok jól hangolt
a következõ fordulóra, ahol az eddig lista-
vezetõ Légióval küzd meg majd, és ha nyer,
az elsõ helyre is léphet.
Góllövõk: Budai 1, illetve László 2, Magyar
1, Lakatos Á. 2, ifj. Bór 2, Bór 1, Rehák 1.

Flash Team–Spuri 6-2 (3-1)
Flash Team: Lénárt, Boros, Rácz, Szabó,
Kacz, Ellenbruck, Szakács E., Szakács A.,
Grigóliát.
Spuri: Kiszl, Banda, Szabó, Fésû, Gazsó,
Bereczki, Zámbó, Bozsoki, Tóth, Huszár.
A fiatalok keresték a fogást a Spurin, de
egy jó kontrából, Gazsó Dani remek lövé-
sébõl a 8. percben vezetéshez jutott a Spu-
ri. Az öröm azonban nem tartott sokáig, a
középkezdést követõen Lénárt ellépett a
védõk mellett és egyenlített. Ezek után
nagy mezõnyharc, néhány helyzet, és a fél-
idõ vége felé két figyelmetlenség, melyet a
Flash profin kihasznált, és máris 3-1. Az
utolsó percben még Spuri-ziccer, de kima-

radt. A második félidõben helyzet itt-ott,
majd a 44. percben a Spuri szépített, de a
gólra két újabb Lénárt-gól a válasz, és oda
minden remény. A végére még egy gólvál-
tás és helycsere a tabellán.
Góllövõk: Lénárt 4, Boros 1, Szakács E. 1,
illetve Gazsó 2, Szabó 1.

Dream Team–
Sárkeresztúr Kike 2-12 (0-4)

Dream Team: Hajdú, Bognár J., Bognár
R., Kovács, Kiss, Rozgonyi, Simon, Varga,
Vörös, Mondovics.
Sárkeresztúr Kike: Visi, Szauervein T.,
Jancski, Szauervein G., Böröndi, Sütõ,
Kuczi, Márton, Fövenyi, Mátyás.
A két sereghajtó csatájából a szebb idõket
is látott Kike került ki gyõztesen. Ezzel
megszerezte elsõ gyõzelmét, így már min-
denkinek van nyert mérkõzése. Meg kell
említeni a Mondovics és Vörös összjátéká-
ból született gólt, mely a forduló legszebb
találatára is nevezhetett volna, ha lenne
ilyen díj. Az ilyen találatok miatt érdemes
játszani!
Góllövõk: Mondovics 2, Bognár J. (öngól),
Böröndi 1, Jancski 3, Kuczi 1, Márton 1,
Szauervein G. 4, Fövenyi 1.
Sárga lap: Bognár J., Kovács.

Tabella

1. Légió 2000,
Agro Natur 12 9 1 2 68-34 28

2. FDL Ászok Ásza 12 8 2 2 90-27 26
3. Twister Galaxy 12 8 - 4 58-42 24
4. Flash Team 12 5 3 4 53-56 18
5. Spuri 12 5 1 6 37-49 16
6. Sárkeresztúr Kike 12 1 3 8 42-61 6
7. Dream Team 12 1 - 11 14-74 3

Góllövõlista

1. Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Natur)
31 gól, 2. Bór József (FDL Ászok Ásza) 30
gól, 3. Lénárt György (Flash Team) 19 gól.

Huszár Lajos

Bogárdi vízilabdás az Euroligában
2019. január 24-e és 27-e között kerültek megrende-
zésre a vízilabdás Nõi Euroliga 2019 selejtezõ mér-
kõzései, melyben a sárbogárdi Sinka Gréta csapata,
a szlovák Olympia Kosice a „B” csoportba került
sorsolás útján. A mérkõzések Kassán kerültek meg-
rendezésre. A „B” csoportban küzdött az olasz
Rapallo, a spanyol CN Sabadell, az Olympia Kosice,
a Dunaújvárosi Egyetem–MAARSK Graphics és a
görög NC Vouliagmeni. A szlovák csapatnak sajnos
nem sikerült továbbjutni a legjobb nyolc közé a na-
gyon színvonalas rendezésû viadalon, de óriási siker
ez Szlovákiában, mert a nõi vízilabda történetében
elõször játszott szlovák csapat ilyen rangos kupá-
ban. A spanyolok és görögök jutottak tovább.

HKV

Mûfüves
bajnokság

Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága a
felkészülés idõszakában játéklehetõséget
biztosít a csapatoknak a téli mûfüves baj-
nokság megszervezésével.
A Sárbogárd SE a megyei I. és a megyei II.
bajnokságban szereplõ csapatával neve-
zett. A mérkõzéseket Dunaújvárosban
játsszák a csapatok a Radar tömegsportte-
lepen.

SÁRBOGÁRD–VAJTA
2-0 (0-0)

Sárbogárd: Matócza Dániel – Laták Ber-
told, Nagy Ármin, Gulyás–Kovács Géza,
Kállai Bence Mihály, Kókány Péter, Lajtos
András, Bezerédi Ádám, Gráczer Bálint,
Luczek Roland, Kindl Zalán.
Cserék: Gyuricza Kornél, Horváth Zsom-
bor, Gráczer Bálint, Pap Bence, Farkas Zol-
tán, Matócza Dániel.
Vajta: Rezicska Csaba – Toldi Norbert,
Szalai Róbert, Nagy Tamás, Rezicska Ri-
chárd, Fekete János, Kovács Nándor, Tóth
Zsolt, Horváth Ádám, Rupa Sándor, He-
gedûs György.
Cserék: Sinka Zoltán, Orbán Csaba, Szabó
Zoltán.
A hótól megtisztított pályán a Sárbogárd
kezdett jobban. Az elsõ negyedórában
Krajcsovics P. lövését, majd a Luczek R. –
Gulyás–Kovács G. – Kállai B. M. összjáték
után utóbbi kapura tartó labdáját védte
Rezicska Cs. A Vajta Horváth Á. 20 m-rõl
leadott lövésével veszélyeztetett, Matócza
D. a labdát kapu fölé tolta. Bezerédi Á.
jobb alsó sarokba tartó lövése és Matócza
D. bravúrja volt a félidõ említésre méltó
eseménye. A második játékrészben a Sár-
bogárd támadásai már gólokban is kifeje-
zésre jutottak. A 62. percben Gulyás–Ko-
vács G. 22 m-rõl leadott lövése a felsõ léc-
rõl Luczek R. elé vágódott, aki 6 m-rõl a
kapuba helyezett, 1-0. A 72. percben „ha-
zaiak” a védelmi vonalból indított támadá-
sát Bezerédi Á. góllal fejezte be. Gulyás–
Kovács G. a felpasszolt labdával indította a
jobb oldalon felfutó Lajtos A.-t és beadá-
sát Bezerédi Á. 10 m-rõl laposan a hálóba
lõtte, 2-0. A vajtaiak nem tudtak élni a gól-
szerzési lehetõségeikkel, és az eredmény
nem változott.

A hétvége sportmûsora

2019. február 2. (szombat)

11.00 óra: Sárbogárd II.–Ercsi Kinizsi
13.00 óra: Elõszállás–Sárbogárd
Mindkét mérkõzés helyszíne: Dunaújvá-
ros, Radar tömegsporttelep.
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Egyre enyhébb
idõvel közeledik

a hétvége
Csütörtökön sok felhõ lesz felettünk,
fõleg délnyugaton, délen és kezdetben
néhol északon eshet hó, havas esõ. Nap-
közben az északi megyékben már szaka-
dozottabb lehet a felhõzet. A délies szél
helyenként északnyugaton támadhat
fel. Kora délután 0, +6 fok valószínû.

Pénteken a feltámadó déli, délkeleti
széllel enyhébb levegõ érkezik. Válto-
zóan felhõs–napos idõ ígérkezik, szá-
mottevõ csapadék nem várható. Kora
délután a felhõsebb északi tájakon 1-4,
máshol 5-10 fok között alakulhat a
hõmérséklet.

Szombaton tovább melegszik a levegõ,
hajnalban legfeljebb az Északi-közép-
hegységben lehet helyenként gyenge
fagy, délután a legtöbb helyen 9-14 fok-
ra van kilátás, ennél északon lehet hide-
gebb. Napközben helyenként, estétõl
többfelé eleredhet az esõ. Élénk, erõs
lesz a délies szél.

Forrás: idokep.hu

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Sárbogárdon eladó lakást keresek megvételre 06 (70) 513 3360

Külsõ-belsõ kõmûves munkát vállalok, garanciával, határidõre. 06 (20) 250 7424

Használt LCD- és LED-televíziók, különbözõ méretben és árban eladók. Érdeklõdni: 06 (30) 240 5009

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

VARRÁST VÁLLALOK! +36 30 396 4582

20 éves múlttal rendelkezõ, KÖNNYÛFÉM FELNIKKEL
FOGLALKOZÓ CÉG KERES FIATAL,

AMBÍCIÓZUS MUNKATÁRSAT webes értékesítés
kezelésére. Fényképes önéletrajzot várunk!

E-mail-cím: uzletkoto17@gmail.com,
telefon: +36 70 3636 325

TRAKTOROST KERESÜNK sárhatvani munkahelyre.
Pályakezdõk és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!

Telefon: 06 30 340 0224

Ötrészes KONYHASZEKRÉNY eladó. Ár: 20.000 Ft.
06 70 525 5976

GÉPKOCSIVEZETÕT keresünk NYERGES
SZERELVÉNYRE, belföldi munkára. 06 70 4530 509

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK Csókásné Éva

T E L J E S T E S T - ,
T A L P M A S S Z Á Z S

+36 (30) 353 8248
+36 (20) 560 0771
+36 (70) 273 3292

Tisztelt Támogatónk!
Köszönjük, hogy a múlt évi adója 1 %-át Nihon Karate Kyokai Sportegyesületünknek
ajánlotta fel.

Kérjük, hogy az idei évben is adója 1 %-ával legyen egyesületünk
segítségére. Adószámunk: 19025513-1-07.

Köszönettel: Németh Attila elnök
Oss!

Kedves Olvasók!
Ezúton is megköszönjük Önöknek a
múlt évben végzett 1 %-os adomány-
gyûjtési munkájukat, amellyel hozzájá-
rultak íjászegyesületünk mûködéséhez!
Kérjük, hogy az idei évben is legyen se-
gítségünkre!
Fáradozásukat nagyon köszönjük!

Adószámunk: 18491074-1-07.

Sárréti Íjász Club Egyesület Sárbogárd
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