
Nem kívánt csók
A szerelmesek napján líraibb dolgokról szerettem
volna írni, mint autók csókolózásáról, de ez a
szenvedélyes pillanat, melyet megörökítettem,
nem maradhat szó nélkül. Nekem azt tanították,
hogy nyilvánosan nem illik egymást nyalni-falni.
De tudom, az ifjú szív hevében megszûnik létezni
a külvilág. Érthetõ, ha egy formás far ringásába
beleszédül, aki nézi, fõleg ilyentájt, amikor bimbó-
zik a tavasz. De kérem, tessék vezetés közben a
vért az agyban tartani, mert a nyomulásnak pofon
a vége.

Hargitai–Kiss Virág

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

2019. február 14. - XXX. évf. 7. szám
20 oldal, 250 Ft

Források civileknek .   .   .   .   .   .   . 3
Napló .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4-5
A fiatalság titka: ulti .   .   .   .   .   .   . 6
Családállítás Sárbogárdon .   .   .   . 7
Virágot üzenj .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9
Folytatódik a szezon .   .   .   .   .   . 15
Az egyik gyõz, a másik veszít .   .   . 17

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Írás a 11. oldalon.

„Itt a farsang, áll a bál!”„Itt a farsang, áll a bál!”

Írás a 10. 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
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Források civileknek
Civil szervezõdések számára elérhetõ pályázati forrásokról tartott szakmai fórumot a Fejér Megyei Civil
Információs Centrum (CIC) a díszteremben február 7-én, csütörtökön a Fejér megyei 5. számú választó-
kerületbõl érkezett érdeklõdõknek.

Varga Kornél projektkoordinátor köszöntötte jelenlévõket: –
Olyan pályázat kerül bemutatásra, melynek civil szervezetek a fõ
élvezõi, és amely a Nemzeti Együttmûködési Alap honlapján már
megjelent. 35 település civil szervezeteit hívtuk meg erre a ren-
dezvényre – egyesületeket, alapítványokat, szövetségeket –, hogy
eljusson hozzájuk a fontos és hasznos információ.

Varga Gábor országgyûlési képviselõ azért szorgalmazta e fórum
összehívását, mert amikor arra volt kíváncsi, hány civil szervezet
nyújt be a választókerületbõl civil pályázati alapokhoz pályázatot
és mennyi nyer, hosszabb listára számított. Sok helyen lehet pá-
lyázni a civileknek, kisebb-nagyobb összegekre. Vannak, akik rég-
óta rendkívül jól pályáznak (egyszer megérné egy fórum, ahol a jó
gyakorlatokat mutatják be – tette hozzá), de vannak, akik segít-
ségre szorulnak ebben. A világháborúk elõtt virágzó civil élet mû-
ködött ebben a térségben is, ami nagyon lassan indult be újra a
90-es évektõl. Ezeket a hiányosságokat megismerve próbálnak
most javaslatokat, megoldásokat nyújtani, mely remélhetõleg
kedvet, lendületet ad a szervezeteknek, hogy bátran pályázzanak.

Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere kifejtette: – Mindig
azt szoktam mondani a civileknek, hogy legyenek nagykorúak, ra-
gadják meg a meglévõ lehetõségeket. Még mindig nem sikerült

kellõképpen felrázni ezt a szektort, ezért jó, hogy ilyen ismeret-
szerzésekre van mód. Mert van forrás, és a célok ezáltal megvaló-
síthatók. A hátrányos helyzetû településeknek az az útja, ha föl-
ébrednek, fölkelnek és elkezdenek tenni, hogy jobb legyen nekik.
Ugyanez az útja a civileknek is. Meg kell találni az együttmûködé-
seket, forrásokat, amikhez hozzá tudnak férni, és nagyon jó pályá-
zatok vannak.

Az elérhetõ pályázati forrá-
sok részleteirõl, feltételei-
rõl Berdó-Kovács Erika, a
CIC szakmai munkatársa és
Zugor Zsuzsanna szakmai
vezetõ beszéltek a hallgató-
ságnak, válaszolva a felme-
rült kérdésekre is.
A CIC elérhetõségei a kö-
vetkezõk: 8000 Székesfe-
hérvár, Rákóczi u. 25., tel.:
06 22 504 201, e-mail:
cic@echomail.hu, honlap:
www.fejercic.hu

Hargitai–Kiss Virág

KÖZVETLENÜL
FÓRUM

SÁRBOGÁRDON
2019. február 14-én (csütörtökön)

17.30 órától

TÉMÁK: OKTATÁS,
SZTRÁJK, KÖZÉLET

Elõadó: Szûcs Tamás, a PDSZ
(Pedagógusok Demokratikus

Szakszervezete) elnöke

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Ház,
Hõsök tere 3.

MEGHÍVÓ
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízásából tisztelettel meghívom Önt az

Aktuális teendõk
(õstermelõi igazolvány érvényesítése, nitrátjelentés)

Tudnivalók a 2019 évi anyajuhtartási támogatás igénylésérõl
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 21. 15.30–16.30 óra.
Elõadó: Takács Zsolt.

Kérem, részvételi szándékát legkésõbb 2019. február 20-áig jelezze a www.nak.hu
portálon az e-Irodába való bejelentkezést követõen, vagy a TAKACS.ZSOLT@
NAK.HU címen, vagy a +36 (70) 436 2460-as telefonszámon!
Megtisztelõ jelenlétére számítok!

Tisztelettel: Takács Zsolt
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NAPLÓ
A február 8-ai sárbogárdi képviselõ-testületi ülésen minden elöl-
járó megjelent, mivel reggel 8 órától közmeghallgatással vette
kezdetét az esemény. Aranyos József munkája miatt 9 órára érke-
zett. Öt lakó élt a lehetõséggel.

Közmeghallgatás

Dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, és
rövid tájékoztatót adott 2018 fontos történéseirõl, 2019 teendõi-
rõl.
Ébl Zoltán közölte, hogy mindenki leadta idõben a vagyonnyilat-
kozatát a képviselõk közül.
Kondor Józsefné szólt elsõként a lakók közül: – A régi Mészöly is-
kola elõtti új járdából, melyet pár éve javítottak már, újból kipe-
regnek a térkövek, mert a járda a József Attila utcaszintjén van,
de az iskola kertje alacsonyabb és a keret lesüllyed. Valamivel
meg kellene támasztani.
Dr. Sükösd: – Köszönöm a jelzést. Néhány éve készült az a járda a
városközpont-rehabilitáció részeként. A régi Mészöllyel vannak
terveink.
Egy másik lakó panaszolta, hogy a Posta utcában az új hidaknál
nem folyik át a víz.
Dr. Sükösd: – Voltam ott nagy esõben, elvitte a vizet, nem az volt a
helyzet, mint korábban, de lesz még garanciális bejárás.
A lakó azt is kifogásolta, hogy a mellette lévõ telek gazos.
Dr. Sükösd: – Ilyen esetben kiértesítjük a tulajdonost, és ha ennek
ellenére nem vágja le a gazt, akkor mi intézkedünk, de kiszámláz-
zuk neki a munka költségét.

Heiland János: – A régi zeneiskola kapujánál meg van repedve a
járda, nagyon balesetveszélyes, mert forgalmas szakasz. A Var-
ga-temetõnél örvendetes a kerítésépítés. Viszont probléma, hogy
a temetõ talajvízszintje csapadékos idõben elég magas, mert nincs
megoldva a terület vízelvezetése. Van ott valami árok, amit ki ké-
ne tisztítani, és kellene két áteresz, hogy lefolyhasson a víz a Ná-
dor felé. Vizes talajba nem lehet temetni, és nem mindenkit lehet
rábeszélni a hamvasztásra. Plusz költség a lakóknak kriptát falaz-
tatni. A vásárrendezés kicsit össze lett zavarva. A vásár napjainak
hagyománya van, az új vásárnaptár viszont eltér ettõl, ami az
árusoknak ütközést okoz más vásárokkal. Ez le fogja építeni az
amúgy is visszaszorulóban lévõ vásárt.
Dr. Sükösd: – Ezt nem mi kezdeményeztük, a fõnököddel beszéld
meg. A Tuning Fesztivállal kapcsolatos változtatást a szervezõ
kezdeményezte. A Tuning magánrendezvény.
Heiland: – Azt kéne odébb tenni. A szemétszedõk tevékenysége
hasznos, de sajnos nincs jogkörük, nem tudnak eljárni a szemete-
lõkkel szemben. A Varga-temetõben is van minden: elektronikai
hulladék, döglött állat. Nincs hatósági személy, aki felléphetne.
Újból föl kellene állítani a közterület-felügyeletet a mezõõrség-
gel egyben. Gondolom, hogy ez pénzkérdés is, de úgy hallottam,
hogy központilag finanszírozzák egy részét.

Dr. Sükösd: – A mezõõr és a közterület-felügyelõ két külön do-
log. A központi költségvetés nem finanszíroz annyi embert,
amennyien vagyunk a közszférában, így önkormányzati kiadás
lenne a közterület-felügyelet. A mezõõri járulékot a gazdáktól
kellene beszedni, de õk csak aratáskor hajlandók azt megfinanszí-
rozni. A mezõõrrel jobban egyetértek, de még nem találtunk
forrást.
Heiland: – A szemetelõk kegyeletsértést követnek el, kárt tesznek
a sírkövekben, utakban. Így csak sodródunk, ha senki nincs, aki
szóljon.
Nagy György érdeklõdött a dunaújvárosi út Mezõfalva–Bogárd
közti szakasza, a 63-as út sárbogárdi belterületi szakasza felõl, az
iskolák felújításáról.
Dr. Sükösd elmondta, hogy az utak felújítása a közút megyei igaz-
gatójának tájékoztatása szerint 2019-ben készül el. A Kossuth is-
kolának nemrég újult meg a teteje, a sárszentmiklósi iskola rész-
ben megújult a nyáron, most a tetõre nyertek pályázatot. A Mé-
szöly felújítására megvan a forrás nagyságrendje (400 millió Ft),
de még nincs végleges döntés. Ez a pénz nem lesz elég a teljes re-
noválásra. Javarészt helyi és környékbeli cégek végezték a felújí-
tásokat.
Nagy szóba hozta az illegális szemétlerakás problémáját a földe-
ken, és a külterületi utak rendezését.
Dr. Sükösd: – Mindössze három gazda segít a külterületi utak kar-
bantartásában; nekik nagy tisztelet jár ezért. 10 milliós nagyság-
rendben szedtünk össze illegális hulladékot, a rendõrségnek is
szóltam, nem nagy eredményeket értünk el, sajnos. 19 ezer hektá-
ron fekszik a város, nem állíthatunk mindenhova hivatalnokot.
Én kértem a gazdák segítségét, hiába.
Nagy kérdezett a kutakról is. Véleménye szerint a közmeghallga-
tás 8 órai kezdete nem teszi érdekeltté az embereket a részvétel-
re. Kritikát fogalmazott meg Sárbogárd honlapjával kapcsolat-
ban. Kérdezte, hogy dr. Sükösd az önkormányzati választáson
képviselõként és/vagy polgármesterként indul-e, mert így elhap-
polja a képviselõi helyet más elõl.
Dr. Sükösd: – Akkor megyünk át a hídon, ha odaérünk a folyóhoz.
Juhász János financiális szempontból közelítette meg a témát: –
110 ezer forint egy képviselõ havi díja, ezért nem mindegy, hány
tagú a testület.
Nedoba Károly: – Én meg úgy értelmezem Gyuri bácsi szavát,
hogy talán nem megfelelõen képviseled Sárszentmiklóst; lenne
képviselõ, aki hatékonyabban szolgálná a területet.
Dr. Sükösd: – Ezzel nem értek egyet.
Dr. Venicz Anita jegyzõ: – A kutak kapcsán a honlapon olvasható
részletes tájékoztatás, és az újságban is megjelentettük. Nem kell
fizetni a kutak bejelentéséért, elegendõ nyilatkozat, nem kell
tervdokumentáció sem. Nem állapítunk meg késedelmi bírságot.
Tóth Béla: – Minden területi választáson lehet állítani jelölteket.
Azok lesznek megválasztva, akik a legtöbb szavazatot kapják.

Testületi ülés

Egyperces néma felállással tisztelegtek a Sárbogárdi Egyesített
Szociális Intézmény elhunyt vezetõje, dr. Horváthné Lang Erika
emléke elõtt.
Két testületi ülés között a legfõbb történések voltak: Január 21-én
közfoglalkoztatási tárgyaláson voltak, új ellenõrt kaptak. Nem
mondhatni, hogy ez egy gyönyörû barátság kezdete – fogalmazott
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dr. Sükösd –, mindkét félnek engednie kellett, részben átdolgoz-
ták a dolgokat. A CLLD-pályázat bírálata ugyanaznap volt, sár-
bogárdi civil szervezetek különbözõ kulturális célokra pályáztak,
mindenki megugrotta a lécet, a szerzõdés aláírására hamarosan
sor kerül a Pénzügyminisztériummal. Január 22-én elfogadták a
hulladékgazdálkodási társulás költségvetését 2019-re. Sárbogárd
100 Ft/lakos összegû hozzájárulása továbbra is változatlan marad.
Korábban nyertek bruttó 40 millió forintot a sárszentmiklósi ren-
delõ energiahatékonysági felújítására, most pedig szintén ennyit
belsõ felújításra és a tetõ rendbetételére. Az épületet 1947-ben
fejezték be, markáns felújítása soha nem volt, számos problémája
van, amiket ezzel a két pályázattal meg lehet oldani. Tárgyaltak
befektetõvel, a közvilágítás fejlesztésérõl és orvosokkal is az el-
múlt hónapban. Elõny, hogy mindkét érdeklõdõ orvos 40 év
körüli. 90 ember próbál elsajátítani különbözõ ismereteket, hogy
társadalmi szervezeteknél alkalmazva jelentõsen jobb fizetésért
dolgozzanak, mint közmunkásként.

Sportegyesületek beszámolója

Elfogadták a sportegyesületek beszámolóit. Dr. Sükösd örvende-
tesnek tartja, hogy ebben az évben mindenkié idõben megérke-
zett, és okszerûen, célszerûen költötték el a szervezetek az önkor-
mányzati támogatást. Vannak felvetések, amiknek egy része jo-
gos, más része meglátása szerint nem jogos. Vannak dolgok, amik
a lakosságon múlnak.

Környezetvédelem

Meghatározták az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2019.
évi bevételeit, kiadásait.
Dr. Sükösd: – Az ebben szereplõ pénzeket számos fontos célra
költjük. Van egy felhagyott hulladéklerakó monitoringkutakkal,
erre a monitoringozásra költjük az alap egy részét. Ebbõl fizetjük
az illegális hulladéklerakók felszámolásával, elszállításával, ártal-
matlanításával járó költségeket. A lõszerraktárra majdnem 10
milliót költöttünk tavaly. A pénz sajnos sokszor nem is elég, ve-
szünk ki hozzá a költségvetésbõl, a közfoglalkoztatás keretében is
folyamatosan csináljuk ezt a feladatot, és a civil kezdeményezése-
ket is támogatjuk. Szélmalomharc.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Hány alkalommal végzik a monitoro-
zást?
Dr. Sükösd: – Folyamatos a vizsgálat, évente kétszer kapunk róla
jelentést. Az eredmények jók, határértéken belüliek. Védjük a te-
rületet, de egy derék lakosnak tavaly sikerült lefeszegetni az egyik
monitoringkút tetejét, beledobni téglát, összetörni a szondát.

Költségvetés 2. forduló

Az elõzõ testületi ülésen elfogadott irányokat, számokat hagyták
jóvá most.
Dr. Sükösd: – A béren kívüli juttatás formája a hivatali dolgozók
számára SZÉP Kártya lesz valószínûleg. A múltkori képviselõi
felvetésekre reagálva: a töbörzsöki gyakorlókert sorsa a közfog-
lalkoztatási egyeztetésektõl függ; a költségvetésben hagytuk a 300
ezer Ft-ot a testvér-települési kapcsolatokra, és megkezdjük az
egyeztetést; a Kossuth utcai járdaszakasz akkor lesz elvégezhetõ,

ha a három legrosszabb járdaszakasz meglesz, de idénre ez nem
ígérhetõ biztosra, mivel csak négy karbantartónk van.
Szilveszterné: – Most sem értek egyet a Sárbogárdi Napokra elõ-
irányzott 18 millió forinttal. Javaslom, hogy a közhivatalokban
dolgozók részére illemtanórát iktassanak be belõle, hogy például
be kell mutatkozni, amikor fölveszik a telefont. Kétmilliós ipari
mosógépet kellett venni a SESZI-be?
Pénzügyi osztályvezetõ: – 1.300 ezer Ft-ba került a mosógép, a
többi járulékos költség. Ipari mosógéppel kell mosni, mert nem
bírja el a mennyiséget a sima mosógép, és az ÁNTSZ elvárásainak
is meg kell felelni.
Nedoba a bölcsõde udvarának térkövezésérõl érdeklõdött, ami
már régóta várat magára.
Dr. Sükösd: – Olyan burkolat lesz majd, amit engednek, mert ez is
szociális intézmény. Az óvoda és bölcsõde felújítására 100 millió
forint körüli összeget kellett elkölteni. Az akut kérdésekre kon-
centráltunk. Mûsoron van az udvar megoldása.

Helyi védelmet kaptak

A nagyhörcsöki Zichy-sírhelyeket és a József Attila utcai régi
Mészöly iskolaépület helyi védettség alá került.
Dr. Sükösd: – A Zichy család aktív leszármazottjaival szoros kap-
csolatot ápol a Bakonyi család, és szeretnének ott egy kulturált
környezetet kialakítani, megõrizni a sírhelyeket. A régi Mészöly
helyi védettsége azért szükséges, hogy egy pályázat segítségével
legalább részben rehabilitálni tudjuk.

Önkormányzati sziget a marhatelepen

A kislóki marhatelep tulajdonosa most szembesült azzal, hogy a
területén belül van egy önkormányzati rész. Feltételezhetõ, hogy
régen másutt vezetett az út nyomvonala, és vagyonátadás folytán
lett az önkormányzaté. Eddig nem háborgatta senki, azért nem
derült ki. Szokásos négyzetméterárral számolva tett ajánlatot a
tulajdonos az önkormányzati „sziget” megvételére.
Dr. Sükösd humorosan megjegyezte: – Nagyon nagy kutyákat lát-
tam ott, én nem mennék be. Nem hiszem, hogy szükség van arra a
területre, hogy például ott ülésezzünk.

Bejelentések

Nedoba az uszodáról érdeklõdött.
Dr. Sükösd: – Folyamatos a kihasználtság, az úszásoktatás a gye-
rekek és felnõttek körében is népszerû. A 16 óra utáni lakossági
igénybevétel most korlátozott a dunaújvárosi uszoda felújítása
miatt (ide járnak a sportolók edzeni).
Szilveszterné a már múltkor is fölvetett miklósi kandeláberrõl ér-
deklõdött, az emlékmûnél.
Erõs Ferenc: – Kedden készült el. Az egész lámpafej lett kicserél-
ve, az oszlop maradt.

Hargitai–Kiss Virág

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának képviselõ-testülete a 2019. február 8-ai ülésén
elfogadta:

– a 7/2019. (II. 11.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Vá-
ros Önkormányzatának 2019. évi költségvetésérõl.

A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ



6 KÖZÖSSÉG 2019. február 14. Bogárd és Vidéke

A fiatalság
titka: ulti

Nincs évszakhoz kötve ez a sport, hiszen bármikor és bárhol játsz-
ható, csak egy pakli kártya kell hozzá, mégis, a tavasz közeledtét
jelzi minden esztendõben az ilyentájt megtartott ultiparti, a Moz-
dulj a Városért Egyesület szervezésében.
Február 9-én ötödik alkalommal rendezték be a kártyajátékhoz
az Amadeus emeletét. Az asztalok körül 14 település 42 verseny-
zõje foglalt helyet (Sárbogárdról 9 fõ, Székesfehérvárról 1 fõ, Du-
naújvárosból 1 fõ, Bakonykútiból 1 fõ, Mezõszilasról 3 fõ,
Németkérrõl 2 fõ, Mezõfalváról 8 fõ, Várpalotáról 6 fõ, Cecérõl 3

fõ, Sárszentágotáról 1 fõ, Lovasberénybõl 1 fõ, Abáról 3 fõ, Nagy-
kanizsáról 1 fõ, Sáregresrõl 2 fõ), miután Fodor János, az egyesü-
let elnöke sportszerû, tisztességes, jó hangulatú versenyt kívánt a
jelenlévõknek.
A versenybíró szerepét most is, mint eddig mindig, a Nagykani-
zsáról érkezett Magyar László töltötte be, aki Kelemen Bélával
ápolt régi barátsága révén került kapcsolatba a sárbogárdiakkal.
László már majdnem 40 éve ultizik, nagypapája mellett, a nagy
öregek közt a jaffáját iszogatva leste el a játék csínját-bínját. „Az
ulti sokoldalú, szép és okos játék, élvezet mûvelni” – vallja. Egy 75
éves résztvevõ, aki 14 éves kora óta mûveli e sportot, arra eskü-
szik, hogy ez tartja õt frissen.

Habár elsõsorban a közös játék és a baráti együttlét a lényeg –
nem mellékesen szíves vendéglátás mellett –, azért vándorserle-
get vihet haza minden évben a legjobban lapot forgató játékos.
Ezúttal Nagy József (Sáregres) érdemelte ki az elsõ helyet, II. lett
Kiss István (Sárbogárd), III. Magyar László (Nagykanizsa).

A Mozdulj a Városért Egyesület vezetõsége ezúton is szeretné
megköszönni az V. Sárbogárdi Ulti-parti sikeres megszervezése
és lebonyolítása érdekében végzett segítséget, támogatást az
alábbi szervezeteknek és magánszemélyeknek:
Bogárd és Vidéke szerkesztõsége, Sárréti Híd szerkesztõsége,
Protect-Lux 07 Kft., Fodor és Molnár Kft., Amadeus étterem dol-
gozói, Rostás Péter, Horváth Ferenc, Hegedûsné Bereczk Erzsé-
bet, Kelemen házaspár, Nagy Beáta, Rigó József, Magyar László,
Szilveszter János, Streng Ferenc, Tengler Mariann, Fodor János.

Hargitai–Kiss Virág
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Családállítás Sárbogárdon
Nagy örömömre szolgál hírt adni arról, hogy egy régi kedves ismerõs,
FÛRÉSZ ADRIENN elsõ ízben tart családállítást Sárbogárdon február
16-án 16 órától 21 óráig a mûvelõdési házban. Adrienn itt cseperedett
föl, édesanyja, Ili óvó néni ágán a Huszár család sarjaként. Majd Buda-
pestre került. Hivatása mellett foglalkozik a családállítással.

– Mikor kerültél kapcsolatba ezzel a gyó-
gyító módszerrel?
– 15 évvel ezelõtt elhívott egy kedves isme-
rõsöm családállításra. Akkor még nem
tudtam, mi az.
– Mikor született meg benned az elhatá-
rozás, hogy szeretnél ezzel foglalkozni?
– A kisfiam születése után, aki koraszülött-
ként látta meg a napvilágot. Akkor sok
kérdõjel lett az életemben, rendet kellett
raknom magamban is. Innen ered, hogy
keresem a miérteket, az öngyógyító tech-
nikákat, melyeknek segítségével mi is, és
általunk a gyermekek is gyógyulni tudnak.
– Milyen hosszú tanulási folyamat vezetett
odáig, hogy most már te is családállító
vagy?
– Öt év alatt képeztem ki magam, három
tapasztalt családállítótól is tanultam, köz-
tük dr. Agócs Gabriella pszichiátertõl. Öt
év kemény befelé figyelés és önmunka
eredménye, hogy immár két éve családállí-
tóként „praktizálok”.
– Minek köszönhetõ, hogy Sárbogárdon is
végzel családállítást, a tervek szerint
rendszeresen?
– Igény mutatkozott rá az itteni barátok, is-
merõsök részérõl, hogy ne kelljen ezért
Budapestre utazni.
– Összefoglalnád a családállítás lényegét?
– A résztvevõk azokat a családtagokat,
problémákat jelenítik meg térben, akik-

kel/amikkel dolguk van. Rálátva ezek di-
namikájára, kérdéseinkre válaszokat kap-
hatunk, megoldásokat találhatunk. A csa-
ládállítás akkor válik igazán megfogható-
vá, ha részt vesz valaki rajta. Ez egyfajta
öngyógyítás, segítségével rendet tudunk
tenni magunkban és a családunkban, és ez
mindennek az alapja. Ahhoz hogy jól
legyünk, mindennek, mindenkinek a meg-
felelõ helyen kell lennie.
– Miben nyújt segítséget ez a módszer?
– Családi és párkapcsolati gondok, önbiza-
lomhiány, sikertelenség, folyamatos ku-
darcok esetén nyújt hatékony megoldást,
de az útkeresésre, pénzhiányra, különféle
betegségek gyógyítására is fantasztikusan
hat. Segít még meddõség esetén, a gyász
feldolgozásában, választ találni, miért
nincs megfelelõ társ az ember életében,
ennek mi az akadálya. Röviden: az életünk
bármely területére hozhat pozitív válto-
zást és gyógyulást.
– A tudattalan lesz tudatossá.
– Az egész családra kihat, ha valaki elindul
a változás útján.
– Van, akit esetleg visszatarthat, hogy ki-
beszélje a magánéletét mások elõtt.
– Erre jó a fedett családállítás, amikor csak
a terapeutával osztja meg a történetét va-
laki, a többi résztvevõvel nem, vagy a privát
családállítás, amikor a válasz- és megol-

dáskeresés a terapeutával kettesben törté-
nik.

– Hány éves kortól ajánlott ez a módszer?

– 18 éves kor felett mindenkinek. A gyere-
kekre a szülõn keresztül van hatása.

– Mennyibe kerül a részvétel a család-
állításon?

– Aki témát hoz, annak 12.000 Ft, a segí-
tõknek 4.000 Ft.

Jó szívvel ajánlom mindenkinek ezt a lehe-
tõséget, módszert, saját családunk pozitív
tapasztalatai alapján is. A megoldatlan
lelki gyötrelmek ugyanis megbetegítik a
testet, és a gyógyszerekért (azok mellék-
hatásaiért), orvosi, kórházi kezelésekért
jóval nagyobb árat fizetünk, minden szem-
pontból. Vannak szívfájdalmak, amiken
nem kardiológus tud segíteni.

Hargitai–Kiss Virág

HANGVERSENY-LÁTOGATÓK FIGYELMÉBE!
2019. március 7-én a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe

a MÁV Szimfonikus Zenekar által tartandó koncertre
hangverseny-látogatást szervezünk.

Az utazás autóbusszal történik,
melynek indulási idõpontja: 17 óra.

Az indulás helye: Sárszentmiklós, Korona étterem,
autóbuszmegálló

Mûsor

Brahms: Magyar táncok, Kodály: Kállai kettõs, Két gitár (orosz
népi zene), Piazzolla: Oblivion, Jerry Bock: Hegedûs a háztetõn
– szvit, Bartók: Román táncok, Kodály: Háry János szvit – rész-
letek (Dal, Intermezzo), Suha Balogh Kálám: Fire dance,
Rimszkij-Korszakov: A dongó, Roby Lakatos A10450, Vladimir
Cosma: Le Grand Blond, Bihai: Hejre Kati

Közremûködik:
a MÁV Szimfonikus Zenekar valamint

Roby Lakatos és zenekara
(a világhírû jazz-muzsikus és zenész társai),

akiknek „közös nevezõje” a népzene,
amely gazdag forrása mind a jazz-nek,

mind a szimfonikus zenének.

Vezényel: Csaba Péter.

Jelentkezni lehet Bakonyi Istvánnénál
a 06 20 930 9776-os telefonszámon.

A jegyek ára (1.000 Ft/db) valamint az utazás költsége
(2.000 Ft/fõ) elõre fizetendõ, mely a Bogárd és Vidéke

szerkesztõségében is leadható.
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EMLÉKEK A
SZÉRÛSKERTÜNKRÕL
Azt hiszem, már nem léteznek szérûskertek. A gyermekkorom el-
képzelhetetlen ezek nélkül az akácfákkal szegélyezett, simára ta-
posott, tág térségek nélkül. Tavasszal itt éltünk, itt bújócskáztunk,
itt indiánoztunk, és itt zajlottak le a futballmeccsek. Aratás után
ide kazlazták a kévék hegynyi tömegét, ide gördültek be a cséplõ-
gépek, hogy óriási port felverve, nyüzsgõ, verejtékezõ rabszolgák
hadával fényes búzaszemek mázsáivá varázsolják a kévéket, és
mi, kiszorulva a szérûskertrõl áttettük a hadiszállást a patak part-
jára, ahol kiválóan lehetett fürödni. De most nem a patakpartról
akarok beszélni, hanem a futballmeccsekrõl, amelyek szervezõ-
dése örök társadalmi mozgásformák törvényszerûségeit szemlél-
tette. Elõször is a jó focisták mindig egy csapatot alkottak. Õk
mind csatárok akartak lenni, lõni a gólokat. A siker mámora. Min-
dig õk gyõztek. A másik csapat, az ügyetlenek, a lassúak, a ducik, a
„bénák” nem lázadoztak ez ellen, hisz természetes, hogy a jók
gyõznek. Már kisfiúkként megtanulták, hogy az élet igazságtalan,
és az ember nem tehet mást, mint hogy ebbe beletörõdik.
Hogyan keletkezik az arisztokrácia? És miért? Miért tekintik
egyesek természetszerûleg kivételezettnek magukat, és a többiek
miért törõdnek ebbe bele zokszó nélkül? Errõl könyveket irkál-
tak, mégsem értjük igazán.
De mi történt egyszer ott a szérûskertben? Lali, a jók között is a
legjobb, afféle csapatkapitány, egyszer megunta, megutálta a ki-
vételezett helyzetbõl adódó igazságtalanságot, a belül folyamato-
san mûködõ lelkifurdalást, és átállt a „bénákhoz”. Tán megsajnál-
ta õket, olyan szituációt akart teremteni, ahol valóságos verseny-
helyzet alakulhat ki, nem egy ronda, a természetes igazságérzetet
megtaposó állapot, amely az õ rangját is kétségessé teszi. Hadd
derüljön ki, hogy a valóságban ki a legény a gáton.
Tudjuk, hogy a felnõttek társadalmában ilyesmi nem történhet
meg. Nem hallottunk olyat, hogy a trösztvezér, bankelnök átköl-
tözik a palotájából a panelba, esetleg putriba. De úgy látszik, a fia-
tal lélekben még létezik valaminõ fogalom az emberi egyenlõség-
rõl. Arról a tüneményrõl, amely könyvtárak polcain, szószékeken,
politikai szélhámosok frázisai között évezredek óta ott lappang, s
amely miatt meghatározhatatlan mennyiségû vér ömlött ki évszá-
zadok alatt hiába.
Elég az hozzá, hogy Lali egykettõre berámolt két gólt volt társai
kapujába. Hogy fogadták az új társak, hogy a sportszerencse hir-
telen melléjük szegõdött? Vigyorogva, zsebre tett kézzel élvezték
Lali diadalmenetét. „Miért nem kapjátok össze magatokat, miért
nem akartok ti is részesülni a gyõzelem örömében?” – „Fáj a lá-
bunk, zsibbadt a lábizmunk.” Létezhet olyan, hogy nem akar vala-
ki az elitbe kerülni? Bizony, létezhet! Például a szerénység. A ha-
talomért folytatott ádáz harctól való tartózkodás, nem utolsó sor-
ban annak lenézése. A mindenfelõl áradó irigység. Jó az arisztok-
raták közé tartozni, ugyanakkor rossz is. Nem való minden em-
berfiának.
Pedig ez így lesz mindörökre. A polarizálódás. Urak és szolgák.
Lehet, hogy egyiknek sem jó. Az volna igazán jó, ha minél több
Lali jönne világra.

L. A.

170 éve volt
a tavaszi hadjárat
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

Horváth Béla „A 6. (Württemberg)
huszárezred az 1848-49-es
magyar szabadságharcban”

címû könyvének bemutatójára,
amely a mûvelõdési házban lesz

2019. március 5-én (kedden) 17 órakor
a nyugdíjasklub helyiségében.

Ez a könyv a Felsõ-Ti-
szaháton toborzott le-
génységû huszárezred
példáján keresztül a ha-
zaszeretetrõl szól. Az
ezredhez tartozó Len-
key-huszárok szöktek
haza elsõként, mert ve-
szélyben volt az „ides
haza”. Szívük szavát kö-
vették, s hazaszeretetük
miatt a rájuk váró bün-
tetéstõl sem ijedtek meg. A szabadságharc egy éve alatt 86
összecsapásban vettek részt, mintegy 400 huszár és legalább
ugyanennyi ló adta életét a hazáért a csatatereken. A 10 régi
huszárezredünk közül a harcokban mutatott példás magavise-
letük és a kapott kitüntetések alapján a Württembergek voltak
a legkiválóbbak. 1849. október 3-án õk tették le utoljára a fegy-
vert Komáromban, s amikor az osztrák ostromló sereg vezény-
lõje megkérdezte „vajon volna-e kedve valakinek közülük
õfelsége a császár szolgálatába lépni”, senki sem lépett át, mert
a hazaszeretet hajtotta õket még ekkor is.

Mindenkit szeretettel várunk!

„ABESSZÍN PILLANATOK”
A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja

Önt és családját

2019. február 18-án (hétfõ) 17 órára

Novák Kovács Zsolt vetítéssel egybekötött
élménybeszámolójára.

A belépés ingyenes.

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Szeretettel várunk mindenkit a Sárbogárdi Zengõ Óvoda

Töbörzsöki Telephelyének jótékonysági báljára!

Idõpont: 2019. február 16., szombat, 19.00 óra
Helyszín: Patkó csárda

A zenét Mészáros Gábor szolgáltatja.

Várunk mindenkit egy hangulatos zenés estre!

Program: köszöntõ, mûsor, vacsora, tombola, tánc.
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Virágot üzenj

Vörös Viktóriában megérett egy verseskö-
tet Virágot üzenj, szülj madarat címmel,
mely szép keménykötésben látott napvilá-
got, Brassai Gabriella „Éjszaka a kertben”
címû csodálatos képével a borítóján. A
Sárbogárdról útnak indult lány Eszter-
gomban kötött ki, ahol magyar–történe-
lem szakos középiskolai tanárként oktat
(pedagógus szülei nyomdokaiba lépve), és
2006 óta vezeti az Esztergomi Diákszín-
kört, hiszen számára is meghatározó volt a
Petõfi gimnázium színpadának légköre.
Csapatával egyébként már járt itt színját-
szófesztiválon.

Viktória egykori tanára, Leszkovszki Al-
bin – aki pénteken este a könyvtárban be-
szélgetett a kötetrõl a szerzõvel – nem gyõ-
zött csodálkozni, hogy honnan fakadtak
egyszer csak élete derekán ezek a versek,
amiknek egy része olyan görög filozófu-
sok, irodalmi alakok neveit és kifejezése-
ket vonultatnak fel, melyek a ma embere
számára nem mondanak semmit, s me-
lyekhez szótár szükségeltetik.

Az Esztergomi Diákszínkör tagjai: Müller
Dorottya, Müller Mátyás, Mészáros Patrí-

cia és Dudok Dávid, valamint maga a szer-
zõ ízelítõként nemcsak ezekbõl a versek-
bõl szemezgettek, hanem a kötet más-más
fejezeteibõl is, repítve a széksorokat meg-
töltõ közönséget Párizsba, zöldbe, villa-
násnyi hangulatokba. A kivetítõn közben
megjelentek a könyvbe illusztrációként vá-
logatott festmények, és aláfestésnek oly-
kor hegedû szólalt meg Németh Judit és
tanítványa, Maradi Adrienn közremûkö-
désével.

Hargitai–Kiss Virág

Helytörténeti
füzetek

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület alakulá-

sakor, 2009-ben fontos célkitûzésként

jelölte meg a közös sárbogárdi öröksé-

günk feltárását, megismertetését és

ezen keresztül megõrzését. E törekvés

része induló sorozatuk, melyben tudo-

mányos jellegû történelmi tanulmányo-

kat, személyes élettörténeteket, életraj-

zokat, viszszaemlékezéseket éppúgy

meg kívánnak jelentetni, mint régi fény-

képeket, képeslapokat összegyûjtõ albu-

mokat.

Eddig megjelent kötetek:

Isztl László: Adatok Sárbogárd
régészeti topográfiájához

***

Dr. Kék Emerencia:
Egy magyar polgár a XX. században –

Tatár József úri szabó mester életrajza
***

Kovácsné Komáromi Edit:
Huszár Dezsõ közéleti munkássága és

utóélete 1918-tól napjainkig

Lakk Norbert: A sárbogárdi zsidóság
története

***

Tóth Kornélia: A sárbogárdi községi
(reál) gimnázium története 1920–1928

***

Csanády Sándor: A Sárbogárdi Községi
Gimnázium értesítõi 1920–1928

***

Kiss Józsefné:
Életem – Apám emlékére

A kötetek megvásárolhatók

a szerkesztõségben.
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Miklósi sulihírek
Siker a megyei meseíróversenyen

A Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház és Könyvtár az idén õsszel is
meghirdette a Tollpihe meseíró-pályázatot, melyre az egyik me-
sémmel én is beneveztem. Írásom A bódult kismalac címet visel-
te. Iskolánkból rajtam kívül még 19 gyerek küldött be mesét. Az
én történetem arról szól, hogy egy farmon élõ kismalac a fokhagy-
mától bódultan elmegy a közeli erdõbe, ahol sokféle kalandba ke-
veredik, de a végén hazaér egy új malaccal, és boldogan élnek, míg
meg nem halnak. Január 18-án Székesfehérváron a Városháza
dísztermébe hívtak ünnepélyes eredményhirdetésre. Nagy örö-
mömre kiderült, hogy megyei 3. helyezést értem el. Jutalmul egy
nagyon szép oklevelet és egy könyvet kaptam. Köszönet felkészítõ
tanáromnak, Nagy Ferencné Milike néninek.

Domján Dominika Virág 8. b

Népdaléneklés

A Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népze-
nei Verseny abai területi elõválogatóján a megyei döntõbe jutott
csoportjaink: Kendermorzsa, Bakafityere és Csülleng. A döntõ
március 1-jén lesz Sárbogárdon.

Bolyai csapatverseny

2014 tavaszától szervezik a Bolyai csapatversenyt természettudo-
mányból. A sárszentmiklósi helyszínû körzeti fordulón 2 iskola
(Sárszentmiklós, Mezõszilas) 25 csapata 100 tanulóval vett részt
3–8. évfolyamig. A Pannónia-Észak régióban az elsõ tíz közé ju-
tott a Mezõszilasi Németh László Általános Iskola Mezõszilasi 3.
évfolyam csapata: Patai Milán, Molnár Ferenc Barnabás, Tóth
Alexandra Jázmin, Gyöpös Noémi. A sárszentmiklósi 4. évfolya-
mos Bolyai Ibolyái csapat: Huber Eleonóra, Szabó Molli, Zádori
Tamara, Bernáth Botond. Megyei 5. lett a negyedik évfolyamos
Természetjárók csapata: Fehérvári Réka, Horváth Flóra Sára,
Oszlánczi Anna, Örkényi Laura.

Alapítványi bál iskolánkban

Az iskolánkat támogató bál minden év februárjában ad alkalmat
arra, hogy bemutathassa kicsi és nagy, hogyan is sikerült elsajátí-
tania egy-egy mûsor minden apró részletét, legyen szó ír sztepp-
táncról, hópelyhek mozgásáról, avagy a várva várt keringõrõl. Egy
magyar írónõ szerint „a tánc a mindenség lelke, minden mozog,
minden forog, nincs megállás. De az örök mozgásnak rendszeres
szabályai vannak, üteme van, a lélek adja.”
Az elsõ „A” osztályosok kis lelkecskéi hetek óta gyakorolták hópi-
hetáncukat. Libbent sok egyforma hópihe-tüllszoknya, de mégis,
ahányan szálltak, annyifélék voltak. Akik formálták a kis hópihék
táncát: Kovácsné Rehák Judit és Koska Daniella tanító nénik.

Egy neves egyetemi tanár így vélekedett az ajándék lényegérõl:
„Az ajándékok ma anyagi értéket képviselnek, s elsikkad a lényeg,
a szeretettel készített, egyénnek szóló meglepetés.” A következõ
tánc a nyolcadikosoké volt. Ajándék is, meglepetés is. Volt benne
minden, régi és új, de legfõképpen ajándék, amit szeretettel és
szívvel készítettek. Aki segítette õket ebben: Balázs Sándorné
Kati néni.

„Ír tornádó közelít Magyarország felé” – írták az újságok annak
idején, amikor a legkiválóbb ír táncmûvészekbõl álló csoport ná-
lunk járt. A mi kis ír tornádóink az elsõ „B”-sek voltak, akiknek a
táncot Szabóné Molnár Melinda és Fodor Erzsébet Márta tanító
nénik tanították be. A fergeteges hangulatú táncot népdalok kö-
vették, melyeket a Piliga énekegyüttes tagjai: Hepp Laura és Var-
ga Dorina 3. osztályos tanulók adtak elõ. A magyar gyermekjáték-
okból álló csokrot betanította: Horváth Ferencné Erzsi néni.

„Felejtsd el, hogy szép akarsz lenni és gyönyörû leszel” – tanácsol-
ta egy jó nevû koreográfus a táncosainak csaknem száz éve. Az
évek elszaladtak, már a 21. századot írjuk. A tanácsot azért a nyol-
cadikosok is megfogadták, hiszen gyönyörûek voltak mindenki
örömére. Egyenként csak lépések voltak, de együtt egy táncot al-
kottak, amibõl rögtön kettõ is lett, mert kétszer járták el. A kore-
ográfiát Balázs Kati néni készítette, de jár a biztatásért és a támo-
gatásért a köszönet az osztályfõnököknek: Anita néninek és Gá-
bor bácsinak is.
A színvonalas mûsort finom vacsora és hajnalig tartó tánc követ-
te.

„MiSulink” újságíró szakkör
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Cecei sulibörze
Madáretetõ-készítés

Már hetedik éve szervezik meg a madarakról való téli gondosko-
dást a cecei iskolában, ahol büszkén viselik a Madárbarát Iskolai
címet. Nem csupán eleséggel töltik fel a kihelyezett etetõket, ha-
nem minden évben, januárban madáretetõ készítõ felhívással is
ösztönzik a diákokat és a szülõket a madarakról való gondosko-
dásra. Nem csupán a diákok által készített, természetes anyagból
készült etetõket várnak, nagyon örülnek azoknak is, amiket a
szülõkkel együtt készítettek a diákok, a közös élményeket gazda-
gítva.

2019 februárjában közel 20 madáretetõ érkezett a felhívásra, amit
ajándékcsomagokkal díjaztak a pedagógusok a helyi diákönkor-
mányzat jóvoltából.
A szorgalmas kis madárvédõk a következõk voltak:
1. évfolyam: Patai Rózsa Krisztina és Ihász Ferenc István, Ko-
csi–Horváth Lóránt, Trázer Luca, Szabó Luca Loretta, Ferenczi
Réka, Kovács Katica; 2. évfolyam: Nyikos Balázs, Mészáros Kris-
tóf Ádám; 3. évfolyam: Szeder Márk, Németh Sándor, Szabó Fló-
ra, Szabó Zoltán, Kovács Izabella; 4. évfolyam: Boris Bernadett és
Norbert, Kocsi–Horváth Péter, Nyikos Tímea, Ocsovai Milán; 5.
évfolyam: Takács Janka; 6. évfolyam: Baumann Dóra, Szabó Sze-
verin.
Köszönjük diákjainknak és családtagjaiknak, hogy az iskolánk
céljaival azonosulni tudnak és gondoskodnak a „kis vendégeink-
rõl”, akik a nyári idõszakban meg is hálálják a gondoskodást a sok
kártevõ elpusztításával!

Szabóné Várady Katalin igh.

Komplex Alapprogram képzés

Aki ismeri a cecei iskola pedagógiai munkáját, az tudja, hogy a ne-
velõk minden újításra, innovációra pozitívan reagálnak. Ilyen le-
hetõség a Komplex Alapprogram bevezetése, amit szeptembertõl
terveznek bevezetni az intézményben.

A nevelõk több továbbképzésen is részt vesznek a tavasz folya-
mán, ami ezt a kezdeményezést meg fogja támogatni. 2019. febru-
ár 8-9-én már le is zajlott, ahol megismerkedtek a komplex alap-
program koncepciójával, alapelveivel és pedagógiai modelljével,
egy kiváló tréner segítségével. A program megismerésén túl elké-
szítették az intézmény SWOT-analízisét is, ami az erõsségek, a
fejleszthetõ területek, a lehetõségek és a veszélyek feltérképezé-
sét is jelentette csoportos formában.
Ezután a pedagógusok azt vették górcsõ alá, hogy a „modellben”
milyen részt tudnak vállalni a jelenlegi tudásuk alapján, és mire
lesznek képesek a további alprogramok elsajátítása után, melyek
közül minden pedagógusnak kettõt kell választania. Ezek a digi-
tális, mûvészet-, testmozgás-, logika-, valamint életgyakorlat-ala-
pú alprogramok. A cecei és alapi nevelõk nagy lelkesedéssel ve-
tették bele magukat a reménység szerint sok pozitív tapasztalatot
és élményt nyújtó programok elméleti hátterének elsajátításába,
melynek következõ állomása a differenciált fejlesztés heterogén
tanulócsoportokban tréning lesz.
Az elméleti megalapozás után az alprogrami képzéseket már a
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola pedagógusaival
együtt folytatják a cecei és alapi nevelõk, akik jó kapcsolatot ápol-
nak a másik intézmény tanáraival, így nagyon örülnek a lehetõ-
ségnek, hogy ilyen formában is találkozhassanak egymással, és
tudásmegosztásukat így is megerõsíthessék.

Cecei iskola

„Itt a farsang,
áll a bál!”

2019. február 8-án tartottuk óvodánkban farsangi
mulatságunkat, melyre minden kisgyermek szebbnél
szebb jelmezbe öltözve érkezett. Nem csak kölcsön-
zött, vagy készen vásárolt jelmezeket láthattunk, ha-
nem a szülõk által készített egyedi ötletek is megva-
lósultak.
Délelõtt 9 órától Gregus Anikó elõadómûvész inte-
raktív, zenés–táncos mûsorával fergeteges farsangi
hangulatot varázsolt óvodánkba. A mûsor után min-
denki a saját csoportjában folytatta a mulatozást. Az
óvó nénik által szervezett vetélkedõkön, játékokon
szívesen vett részt minden kisgyermek.
Reméljük, ezzel a tartalmas, vidám délelõttel sike-
rült elkergetnünk a telet.

Horváthné Kovács Brigitta és Kovács Gáborné
óvodapedagógusok
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Maki maki hátán Madagaszkáron
4.

A recepciós fiú, Rydza, fölhívta a feketén
valutát váltó ismerõsét, aki rövidesen meg
is jelent. Mire átváltottam tõle bizonyos
összeget és átszámoltam a pénzt, megfáj-
dult a fejem. A milliókat vastag kötegekbe
fogva letettem a kívánt összeget az utazás-
szervezõ elé. Kaptam egy szerzõdést, ami-
ben leírta az idõpontot, az útvonalat, a
szállásokat és az esetleges plusz fizetendõ-
ket. Október 23-án reggel 9-re álljak hap-
tákban, akkor indulunk – mondta.
A megjelölt napon egy felsõ utcában állt a
dzsip, amiben útitársaim várakoztak. A
szervezõ ekkor pénzt kért tõlem, hogy
megvegye nekem a túra végén a visszain-
duló buszra a jegyet. Nem váltottam annyi
pénzt. Hogy képzelem, hogy nincs nálam
elég pénz, mibõl akarok ott enni – mordult

rám. Mondtam, hogy én pár napja jelentõs
összeget nyújtottam át neki, nem hiszem,
hogy sokat kellene még fizetni, hiszen én
nagyon olcsón is meg tudok élni. Mégis
vissza kellett mennem a szállodába, ahol
magamhoz vettem még valamennyi dol-
lárt. Nem vettem észre, hogy az egyik szá-
zas majdnem kétfelé szakadt; ilyeneket so-
sem váltanak át ilyen országokban, és ha
régebbi keltezésû, mint 2006, rosszabbul is
váltják. Egy másik százast a szervezõ ott
helyben fölváltott nekem, így elindulhat-
tunk … erõs fejfájással. Útitársaim fiata-
labbak voltak nálam: egy fiú Utrechtbõl,
egy lány a svájci Bernbõl és egy házaspár (a
lány ausztrál, a fiú angol, Új-Zélandon él-
tek, de már egy éve a világot járják). A lo-
vak közé csaptunk, és nekiindultunk állan-
dó madagaszkári zötykölõdésünknek.
Sokáig a zöld minden színében játszó vidé-
ken haladtunk, rizsföldeken innen, rizsföl-
deken túl. Csak néztünk ki a fejünkbõl órá-

kig. Egyszer megálltunk egy apró vízesés-
nél, ahol teraszos mûvelésû rizsföldek, ze-
buk és nagy, fehér gázlómadarak tartóz-
kodtak. Hevesen fényképeztünk. Már ott
is kávéra vágytam, utcai, erõs helyire. El-
telt még pár óra, mire olyan faluba érkez-
tünk, ahol az út mentén kis kalyibában ká-
vét is árultak. Potom összegért mást is le-
hetett venni: cukorkákat, csipszet és süte-
ményeket. Rögtön bevásároltam, mert én
soha nem hagyok ki ilyen helyzetet. Ki tud-
ja, legközelebb mit eszünk, mikor és meny-
nyiért.
Egyszer, órák múlva, hirtelen megálltunk
egy hídon. Kiszálltunk, és lent, a félig ki-
száradt folyómederben sok-sok embert
láttunk mozgolódni. Nagy tálcaféléket rá-
zogattak vízbe merítve, járkáltak össze-
vissza, a fejükön és a kezükben kosarakkal.
Három pillanat alatt az orrunk elõtt ter-
mett legalább tíz kisgyerek és guggolva bá-
multak ránk. Kiderült, hogy ez egy arany-

mosóhely. Lefényképeztem egy három-
éves kisfiút, aki a felnõtteket utánozva
próbált aranyat mosni. Korán kezdi tanul-
ni a szakmát.
Nem messze állt a falu, ahonnan ezek az
aranymosók is jöhettek. Megálltunk fény-
képezni és kávézni. Egy homályba borult
bódéban vették át az aranyat. A kis mérle-
gen kívül csak az eladó és valami ismerõse
tartózkodott ott. Benyomultunk a helyi
idegenvezetõnkkel, Max-szal, és kávészür-
csölgetés közben jól kikérdeztük az átve-
võt az árakról, lehetõségekrõl, hasonlók-
ról.
Az útitársaimat sajnos nem én választhat-
tam meg. Ha tehettem volna, egytõl egyig
mind lecseréltem volna õket. Fõ napi té-
májuk arra terjedt ki, hogy milyen telefo-
nos applikációs eszközökkel a világ mely
táján hova jutottak és hova nem, továbbá
az applikációk minõségi fejleszthetõségé-
re és jelentõs részben az ausztrál lány kü-
lönféle betegségeinek analizálására szorít-
kozott. Ebbõl kiderült, hogy fiatal kora el-
lenére már súlyosabb betegségeken és sze-
rencsétlenségeken esett át. Jobbára õ vitte
a szót öt napig, a hatodikban a svájci lány.
A holland, miután megtudtuk egymásról,
amit meg kellett, soha többé nem tett föl
egy kérdést sem nekem, és kelletlenül,
vagy sehogy sem vont be engem közös vagy
saját témákba. Inkább belemerült a svájci
lány társaságába, az meg viszont. Csillogó
szemekkel mesélte, hogyan motorozott vé-
gig Iránon és hogyan fog itt, Madagaszká-
ron is így tenni. Beszámolóját és hozzáállá-
sát személytelennek és gyarmatosítósnak
tartottam, mert az országról, a lakosairól,
a kultúrájáról soha nem volt mit hozzáten-
nie.
Antsirabe csinos városába 156 km zötykö-
lõdés után érkeztünk meg. Csuda aranyos
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város, tele kétszáz éves svájci, norvég és
francia villákkal. Az utakon rengeteg szí-
nesre mázolt, riksaszerû biciklit lehet látni.
Elsõ utunk egy étterem teraszához veze-
tett, ahol az étlap megtekintése után azon-
nal pár méterrel odébb álltam és frissen
sült bundás banánt vettem egy hölgytõl
százszor olcsóbban.
A holland és a svájci útitársaim néha ma-
gukat fényképezték az utcán és a piacon,
amikor együtt indultunk a város felfedezé-
sére. A bazárban néha szó nélkül eltûntek.
Visszafelé elbúcsúztam tõlük egy sarkon,
mert annyira elegem lett belõlük, és szaba-
don, egyedül sétáltam vissza a szállónkig.
A svájci lány szoba- és sátortársam volt, de
az egy hét alatt egyetlen kérdést sem tett
fel nekem, és alig szólt hozzám.
Amikor a városból egyedül tértem vissza a
hotelba, már sötétedett. Hûvös volt, ke-

zemben az út közben vásárolt négy liter víz
a további pár napra, ráadásul ismeretlen
épületek mellett siettem el. Valami szülõ-
otthonnál jártam, arrébb gyárépületet lát-
tam, és rájöttem, hogy eltévedtem. Semmi
baj, a biciklis riksák mindig kéznél vannak.
Megmutattam a szállodám fényképét a gé-
pemen, és a riksás azonnal tudta, melyikrõl
van szó. Õ is keresett kicsit, én is jól jártam.
Másnap délelõtt ugyanígy tettem: kibérel-
tem egy riksát és bejártam vele a várost.
Ott állt meg, ahol akartam, addig várt,
amíg akartam. Közben kikérdeztem min-
denfélérõl. Így fedeztem föl a város híres
gyógyfürdõjét, amit a norvégok építettek
kikúrálni magukat a kolonizációs fáradal-
maikból, amit francia társaikkal is megosz-
tottak. A hatalmas, mégis kecses épület az-
óta is ötcsillagos szállodaként mûködik.
Reggelivel és kényelmes, régi bútorokkal
berendezett, tiszta szobákkal éjszakára 36
euróért még nekem is megéri itt legköze-
lebb pár napot eltölteni.

A termálfürdõ forrása valamivel arrébb
áll. Szép kis épületet húztak köré, szintén

art deco stílusban. Oda is bementem, és
bekukkantottam mindenhova, ahova csak
lehetett. Õsrégi minden, de még mûködik.
Nem fényképezhettem le, de benézhettem
egy kezelõterembe is. Ott egy olyan kádat
láttam, amilyet egyszer gyerekkoromban
Kalocsán, egy hasonló iszapgyógyfürdõ-
ben is, ahova anyuval egyszer elmentünk.
„Déjá vu” élmény.
Kísérõm masszõr volt. Félóránál tovább
egészségügyi okokból nem szabad a kád-
fürdõben maradni – mesélte. Kivezetett az
udvarra, ahol a forrás ered. Õsrégi vízelve-
zetõ csöveket láttam, körülöttük csobogott
az 52 fokos termálvíz. 37 méterrõl buggyan
ki a föld mélyébõl és büdös, mert többek
között magnéziumot, rezet, szilíciumot és
potassziumot tartalmaz. Egy közeli helyen
(Aradzsnumamba) áll egy szinten „büdös”
tó, ahogyan azt a helyiek nevezik. Az is
termálvízbõl „táplálkozik”.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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Sajtóközlemény

Lezárult az „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése

Sárkeresztúron” címû projekt

13,12 millió Ft európai uniós támogatás segítségével az orvosi
rendelõ és szolgálati lakás fejlesztése történt meg. A projekt a
Széchenyi 2020 program keretében valósult meg, mely az Eu-
rópai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költ-
ségvetési elõirányzatból, vissza nem térítendõ támogatás for-
májában került finanszírozásra.

A TOP-4.1.1-15 kódszámú, „Egészségügyi alapellátás infrast-
rukturális fejlesztése” címû pályázati felhívás keretében Sár-
keresztúr Község Önkormányzata lehetõséget kapott az orvosi
rendelõnek és szolgálati lakásnak helyet adó épület felújításá-
ra.

Az épület állaga leromlott volt, a nyílászárók megvetemedtek,
elkorhadtak; hõszigetelése nem volt, üzemeltetése, fûtése gaz-
daságtalan volt.

A felújítás keretében megtörtént a homlokzati falak szigetelé-
se valamint a födém szigetelése. Az épület nyílászárói kicseré-
lésre kerültek. Megtörtént a rossz hatékonysággal mûködõ fû-
tési rendszer teljes körû felújítása is, valamint az akadálymen-
tesítés.

Az épület gazdaságos energiafelhasználását egyrészt már a fû-
tés korszerû kiépítése jelenti, valamint a hõszigetelés használa-
ta biztosítja a környezetbarát energiafelhasználási technológi-
át, mely a mûködési költséget is csökkenti majd.

A projekt megvalósítási ideje: 2017. 06. 02.–2019. 01. 31.

Sajtóközlemény

Lezárult az „Épületenergetikai
fejlesztés Sárkeresztúr község

polgármesteri hivatali épületén”
címû projekt

45 millió Ft európai uniós támogatás segítségével a polgármes-
teri hivatal épületének fejlesztése történt meg. A projekt a Szé-
chenyi 2020 program keretében valósult meg, mely az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségveté-
si elõirányzatból, vissza nem térítendõ támogatás formájában
került finanszírozásra.

A TOP-3.2.1-15 kódszámú, „Önkormányzati épületek energe-
tikai korszerûsítése” címû pályázati felhívás keretében Sár-
keresztúr Község Önkormányzata lehetõséget kapott a pol-
gármesteri hivatalnak helyet adó épület felújítására.

Cél volt a hivatal épület magas energiaköltségeinek csökkenté-
se. A magas üzemeltetési költségek okai több összetevõbõl
származtak. Egyrészt az épületek nem megfelelõ hõszigetelt-
sége miatti jelentõs energiaveszteségbõl. Másrészt a fûtési
rendszer szabályozhatatlansága miatt, mert ahhoz, hogy a ka-
zánoktól legtávolabbi helyiségekben is kellõ hõmérséklet le-
gyen, a közelebbi termeket jelentõsen és feleslegesen túl kel-
lett fûteni. Harmadrészt pedig az alkalmazott berendezések
nem megfelelõ hatásfoka és magas karbantartási igényei miatt.

A felújítás során az épület hõszigetelést kapott, valamint a nyí-
lászárók kicserélésre kerültek. A gépészeti felújítás során új
kondenzációs gázkazán került beépítésre.

A projekt megvalósítási ideje: 2017. 06. 02.–2018. 12. 31.
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VAX KE Sárbogárd: folytatódik a szezon

Felnõtt csapatunk számára a hétvégén kezdetét
veszi a „Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Ké-
zilabda-bajnokság tavaszi évada. Az alapsza-
kaszból 5 mérkõzésünk van még hátra, vala-
mint ha sikerül elérni a felsõházi rájátszást, ak-
kor ezen felül még további 6 mérkõzést fogunk
játszani.
Az õszi szezon kicsit felemásra sikeredett szá-
munkra. Több mérkõzésen is hiba csúszott a já-
tékunkba. Két alkalommal, Bicskén és Velencén is sikerült két el-
lentétes félidõt játszani, amelyekbõl egyszer sem mi jöttünk ki
jobban. Elõbbi otthonában egygólos vereség lett a vége, ahol 7 gó-
los hátrányból jöttünk vissza. Velence ellen pedig mi vezettünk
ennyivel és a végén örülhettünk a döntetlennek. Valamint hazai
pályán nem sikerült megnehezíteni a listavezetõ Cunder Kézisuli
dolgát. Ehhez képest a tabellán elfoglalt 3. helyezésünk egyálta-
lán nem fest rosszul, sõt a 2. helyen álló Rácalmás is csak a jobb
gólkülönbségével elõz meg minket. Viszont az 5. helyezett Mar-
tonvásár mindössze egy pontra van tõlünk, tehát nagyon szoros és
kiegyensúlyozott a verseny a rájátszást érõ helyekért.

A tavasszal nehéz dolgunk lesz, a sorsolásunk nem ígérkezik
könnyûnek, hiszen a rájátszásért hajtó összes ellenfelünk ellen
pályára kell még lépnünk. A hétvégén rögtön a rivális Rácalmás
otthonában kezdünk. Nagyon nehéz találkozóra lehet számítani,
ellenfelünket szinte minden poszton képzett játékos alkotja. Bí-
zunk benne, hogy sikerül szoros mérkõzést játszani ellenük, ahol
a végén felülkerekedhetünk. Bízunk a jó folytatásban, hiszen évek
óta már, hogy csapatunknak a tavaszi szezon mindig jobban szo-
kott sikerülni. Reméljük, ez most sem lesz másként!

A bajnokság állása

1. Cunder TU Kézisuli 8 7 1 0 223 177 46 15

2. Rácalmás SE 7 4 1 2 216 149 67 9

3. VAX KE Sárbogárd 7 4 1 2 205 184 21 9

4. Velencei SE 7 4 1 2 188 183 5 9

5. Martonvásári KSE 8 4 0 4 207 198 9 8

6. Bicskei TC 9 2 0 7 190 236 -46 4

7. Dunaújvárosi Egyetem DSE 8 0 0 8 196 298 -102 0

Csapatunk hátralevõ mérkõzései
az alapszakaszból

2019. február 16. (szombat)
18.00 óra: Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd
2019. február 24. (vasárnap)
15.00 óra: Cunder TU Kézisuli–VAX KE Sárbogárd
2019. március 2. (szombat)
18.00 óra: VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE
2019. március 9. (szombat)
18.00 óra: Martonvásári KSE–VAX KE Sárbogárd
2019. március 16. (szombat)
18.00 óra: VAX KE Sárbogárd–Velencei SE

U9-es és U10-es korosztályban is folytatódnak
a kisiskolás-bajnokságok

Az utánpótláscsapataink közül legközelebb az U10-es fiúk fog-
nak pályára lépni február 24-én a kisiskolás-bajnokság keretei kö-
zött Simontornyán. Ellenfeleink a Grundfos Tatabánya és a
Simontornya csapatai lesznek. Az U9-esek pedig március 3-án
Tarjánban fognak pályára lépni szintén a kisiskolás-bajnokság
fordulójában. Ellenfeleink a Grundfos Tatabánya és a Hét Vezér
SE lesznek. A fiúk szorgalmasan járnak edzésre és dolgoznak a
fejlõdés érdekében. Hétrõl hétre többet tudnak, ami nagy öröm
számunkra. Várjuk az adott bajnoki fordulót, a hosszú téli szünet
után látni fogjuk, mennyit sikerült fejlõdni a többiekhez képest is.

U14-es fiú diákolimpia: Petõfi gimis siker!
Hétfõn rendezték a Mészöly Géza Általános Iskolában a körzeti
diákolimpia döntõjét. A bejutott két csapat két mérkõzésen dön-
tötte el, hogy ki képviseli a körzetünket a megyei megméretteté-
sen. Nagy csatában az elsõ mérkõzés 23-23-as döntetlennel végzõ-
dött, a mindent eldöntõ második találkozón a Petõfi Sándor Gim-
názium csapata jobb hajrával a maga javára tudta fordítani a mér-
kõzést. Ezzel bejutott a megyei döntõbe. A két mérkõzés gólkirá-
lya Marosi Dominik a Mészölybõl, a legjobb játékos pedig Bö-
gyös–Vitéz Botond a Petõfibõl.

Rehák Tamás
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Mûfüves bajnokság
SÁRBOGÁRD–DUFK

8-2 (4-2)

Sárbogárd: Deák Zala – Laták Bertold,
Gráczer Bence, Lajtos András, Kállai Ben-
ce Mihály, Kókány Péter, Bezerédi Ádám,
Krajcsovics Péter, Gyuricza Kornél, Grác-
zer Bálint, Kindl Zalán.
Csere: Gráczer Gergõ.
DUFK: Kovács Dorián – Furuglyás Kris-
tóf, Matolcsi László, Tóth Zoltán, Jeney
Flórián, Gyöngyösi Ádám, Bartha Roland,
Rabijász Dávid, Heftner Richárd Alex,
Cséplõ Krisztián Miklós, Kürti Viktor.
Cserék: Gyõrfi Tamás, Szabó Zalán, Fejes
Csaba, Szabó István, Fejes Dávid.
Vezetõ edzõ: Dobos László Viktor.
Már az 5. percben megszerezte a vezetést a
Sárbogárd. Krajcsovics P. jobb oldalról be-
lõtt szögletét a védõ röviden szabadította
fel és Kállai B. M. 16 m-rõl a bal alsó sarok-
ba lõtt, 1-0. A 7. percben megduplázta gól-
jai számát a „hazai” csapat. Krajcsovics P.

átadását Gráczer Bálint kapu elé ívelte és
az érkezõ Bezerédi Á. 8 m-rõl a jobb alsó
sarokba fejelt, 2-0. A 8. percben a védelmi
megingást Rabijász D. kihasználta és 17
m-rõl a kapuba emelte a labdát, 2-1. A
gyors gólváltás után sárbogárdi fölény ala-
kult ki és a 18. percben Krajcsovics P. bal-
ról elvégzett szabadrúgását, a védõket
megelõzve Bezerédi Á. a kapuba csúsztat-
ta, 3-1. A mezõnyben ügyesen adogató du-
naújvárosiak a 22. percben szorossá tették
az eredményt. Rabijász D. középen kilé-
pett és Deák Z. mellett a hálóba lõtt, 3-2. A
mérkõzés 29. percében az agilis Krajcso-
vics P. a középen megszerzett labdával a
védelem között kapura tört. Lövését a ka-
pus kiütötte, a labda ismét Krajcsovics P.
elé került és másodszorra már nem hibá-
zott, 4-2. A második játékrészben is a Sár-
bogárd irányította a mérkõzést és gólokkal
növelte az elõnyét. Az 51. percben Kállai
B. M. és Bezerédi Á. összjáték után Be-
zerédi Á. 14 m-rõl a bal alsó sarokba helye-
zett, 5-2. Az 55. percben a bal oldali táma-
dás végén Kókány P. beadását Bezerédi Á.
lekezelte és kilõtte a jobb alsó sarkot, 6-2.
Nem váratott magára a hetedik sem és az
57. percben a jobbról érkezõ Krajcsovics P.
begurítást Gráczer Bence a hálóba pasz-
szolta, 7-2. A mérkõzés befejezése elõtt
Bezerédi Á. ötödik góljával alakult ki a
végeredmény. Gráczer Bálint bal oldali
beadását 10 m-rõl lõtte a kapuba, 8-2. A
csoportban megszerzett három gyõzelem-
mel elsõ helyen jutott tovább a Sárbogárd.

PERKÁTA–
SÁRBOGÁRD II. 4-2 (1-1)

Perkáta: Kovács Ádám Erik – Kovács Ro-
land, Reith János, Galkó László, Tóth At-
tila, Vincze Dezsõ, Kereszturi Balázs, Fe-
hér Mihály, Özsah Ufuk, Pap Nándor.
Cserék: Cislo Bence, Takak Tayfun, Sõregi
Gergõ, Kápolnási Máté, Papp Attila.
Vezetõ edzõ: Kerekes Béla.
Sárbogárd II.: Deák Zala – Juhász Gábor,
Vagyóczki Patrik, Sükösd Gergõ, Ambrózi
Miklós, Horváth Zsombor, Demeter Dá-
vid, Husvéth Tamás, Molnár Márk, Simon
Csaba, Luczek Roland.
Cserék: –
Vezetõ edzõ: Pajor László.

A létszámproblémákkal küzdõ Sárbogárd
II. csapata a 14. percben vezetéshez jutott.
A Sükösd G. büntetõterületen belüli le-
rántásáért megítélt 11-est a sértett a jobb-
ra mozduló kapus mellett a kapu bal olda-
lába helyezte, 0-1. A félidõ befejezése
elõtt, a 36. percben a Perkáta Özsah U.
büntetõjével egyenlített, 1-1. A szünet
után állandósult a perkátaiak fölénye és a
44. percben a rosszul helyezkedõ védõ
mellett Tóth A. megszerezte a vezetést,
2-1. A szórványos sárbogárdi ellentáma-
dások nem jártak sikerrel. A 62. percben a
bal oldalról elvégzett szöglet után Fehér
M. fejérõl a hálóba hullott a labda, 3-1. A
„vendégek” a 73. percben szerzett góllal
visszajöttek a mérkõzésbe. Horváth Zs.
középen kilépett a védõk között és lövését
Kovács Á. E. elsõre hárította, a kipattanót
Demeter D. a hálóba lõtte, 3-2. Az egyenlí-
tésért küzdött a Sárbogárd és a lehetõség
adott volt, de Demeter D. közeli lövése a
kapufáról kivágódott. A kontratámadás-
ból a Perkáta szerzett gólt. Özsah U. a
védelem mögé kerülve a jobb alsó sarokba
gurított, 4-2. A csoportmérkõzéseket pont
nélkül fejezte be a Sárbogárd II.

A hétvége sportmûsora

2019. február 16. (szombat)

11.00 óra: Sárbogárd II.–DUFK

15.00 óra: Sárbogárd–Ercsi Kinizsi

A helyosztó mérkõzések helyszíne: Duna-
újváros Radar tömegsporttelep

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

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

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

Kérjük, hogy az idei évben is
adója 1 %-ával legyen

egyesületünk segítségére.
Adószámunk: 19025513-1-07.

Köszönettel: Németh Attila elnök
Oss!

Fotó: illusztráció
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XVI. forduló

FDL Ászok Ásza–Spuri
13-3 (6-1)

FDL Ászok Ásza: Bór, ifj. Bór, Lakatos Á.,
Lakatos Gy., Magyar, László, Farkas, Re-
hák.
Spuri: Kiszl, Fésû, Zámbó, Gazsó, Bór,
Bereczki, Szabó, Huszár.
A mérkõzés esélyese az összeszokott, jó já-
tékerõt képviselõ FDL volt, és az ered-
mény alapján ez nyilvánvaló is, hogy bejött
a papírforma. Azért dicséret illeti a Spurit,
mert a 11. percig 1-1 volt az eredmény, és a
gólok többségét precízül végrehajtott
kontraakciókból rúgta az Ászok, ami azt
jelenti, hogy a Spuri végig küzdött a gól-
szerzésért és jó néhány helyzetet ki is alakí-
tott, de vissza már nem tudott zárni. Az
FDL kihasználta játékbeli tudását és testi
erejét is a gyõzelem megszerzése érdeké-
ben.
Góllövõk: Bór 6, Lakatos Á. 1, ifj. Bór 3,
László 3, illetve Fésû 1, Gazsó 1, Zámbó 1.

Sárkeresztúr Kike–
Twister Galaxy 1-8 (1-5)

Sárkeresztúr Kike: Visi, Szauervein, Haj-
dinger, Böröndi, Jancski, Sütõ, Márton,
Mátyás.
Twister Galaxy: Balogh, Killer I., Killer
G., Kun, Barabás, Bognár I., Bognár Zs.,
Kaló, Szántó, Kelemen, Szabó, Budai.
A múlt heti gyõzelme után a Kike azt re-
mélte, hogy megfordul a szerencséje, és
beindulhat egy jó sorozat. A Twister azon-
ban ezt nem szerette volna, mert a dobo-
gós hely megtartása, az ezüst csillogása
szárnyakat adott nekik és imponáló játék-
kal ismét lelombozták ellenfelüket, akik

közül Böröndi ezt nehezen viselte, ezért a
játékvezetõ piros lappal jutalmazta. A ve-
reség elfogadása nem túl jó érzés, de a
sport mindig errõl szólt. Az egyik gyõz, a
másik veszít, de ezt méltósággal is lehet
tenni.
Góllövõk: Böröndi 1, illetve Budai 1, Szabó
2, Kelemen 2, Killer I. 1, Barabás 1, Kun 1.
Sárga lap: Sütõ.
Piros lap: Böröndi.

Légió 2000, Agro Natur–
Dream Team 12-1 (7-0)

Légió 2000, Agro Natur: Horváth, Tóth I.,
Tóth G., Gábris, Nyúl, Kristóf, Virágh,
Drexler, Czeiner.
Dream Team: –
Jól sikerült a Légió felkészülési mérkõzé-
se. Az eredmény hûen tükrözi a játék ké-
pét. A Dream kapusa mindent megtett,
hogy remek védéseivel megakadályozza a
nagyobb arányú vereséget, de az igen jó
napot kifogó Virágh ficakos góljai ellen
nem volt ellenszer. A becsületgól egy szép
akcióból azért ezen a mérkõzésen is meg-
született, így mindkét csapat elérte a kitû-
zött célt.
Góllövõk: Virágh 6, Kristóf 4, Czeiner 1,
Tóth G. 1, illetve Kiss 1.
Sárga lap: Hajdú.
Piros lap: Tóth G.

Tabella

1. Légió 2000,
Agro Natur 14 11 1 2 83-37 34

2. Twister Galaxy 14 10 - 4 76-43 30
3. FDL Ászok Ásza 14 9 2 3 105-33 29
4. Flash Team 13 5 3 5 53-66 18
5. Spuri 14 5 1 8 42-68 16
6. Sárkeresztúr Kike 14 2 3 9 49-71 9
7. Dream Team 13 1 - 12 15-86 3

Góllövõlista

1. Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Natur)
37 gól, Bór József (FDL Ászok Ásza) 37
gól
2. Ifj. Bór József (FDL Ászok Ásza) 21 gól
3. Lénárt György (Flash Team) 19 gól

Huszár Lajos
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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

Minõségi tûzifa eladó. Cser kugli: 3200 Ft/q, hasított 3300 Ft/q, akác kugli 3750 Ft/q, hasított: 3900
Ft/q, vegyes kugli: 3500 Ft/q, hasított 3600 Ft/q. Érdeklõdni: 06 (20) 406 9267

63-as út mellett lakóház, tanya jelleggel eladó. 06 (20) 478 2050

Pedikûrös házhoz megy! Kérjen teljes körû lábápolást otthonában! Huszár Gáborné Zsuzsi: 06 (20)
2640 419

Három, káros szenvedélyektõl mentes személy hosszú távon albérletet keres Sárbogárdon. 06 (70)
466 2331

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

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

GÉPKOCSIVEZETÕT keresünk
NYERGES SZERELVÉNYRE, belföldi munkára.

06 70 4530 509

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

Telefon: 06 30 340 0224

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEKA PLASTOBO Sportszergyártó Kft. csapatába
új munkatársat keresünk

SZERKEZETLAKATOS
pozícióba, azonnali kezdéssel.

(Munkavégzés helye: Sárbogárd, Ady Endre út 215.)
FÕBB FELADATOK, MUNKÁK: fémszerkezetek,
sporteszközök gyártása: CO és AWI hegesztési fel-
adatok végzése; önálló munkavégzés mûszaki rajzok
alapján; külsõs helyszíni szerelési munkák elvégzése
(gurulós állvánnyal); készáru összekészítése, csoma-
golása.
AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK: fémszerke-
zet-lakatos területen szerzett tapasztalat; mûszaki
rajz olvasási készségek; üzemben használt gépek is-
merete és azok beállítása; gyakorlott CO-hegesztõ
szaktudás; önálló és igényes munkavégzés; felelõs-
ségvállalás.
AMIT KÍNÁLUNK: határozatlan idejû munkaszerzõ-
dés; támogatás a kezdeti idõszakban; kezdõ bér brut-
tó 200.000 Ft; teljesítménnyel arányos havi bónusz;
évközi és év végi prémium; stabil, több mint 25 éves
múltú céges háttér; egymûszakos munkarend (H-P
6-14 óráig).
A dolgozó munkába járása Székesfehérvárról biztosí-
tott.
Kérjük, fényképes önéletrajzát csatolva küldje el az
alábbi e-mail-címre:

plastobo@plastobo.hu

A PLASTOBO Sportszergyártó Kft. csapatába
új munkatársat keresünk

MÛANYAGÜZEMI KÉZILAMINÁLÓ
pozícióba, azonnali kezdéssel.

(Munkavégzés helye: Sárbogárd, Ady Endre út 215.)
FÕBB FELADATOK, MUNKÁK:
A feladatok rövid leírása: üvegszál-erõsítésû, poliészter-
gyantából készült termékek gyártásával kapcsolatosan
felmerülõ feladatok ellátása, betanítás után önállóan tör-
ténõ munkavégzés (pl.: termékek gyártása, szélezése, fú-
rása, csiszolási munkák, ragasztás, fényezés, készáru-
összekészítés, csomagolás stb.)
Termékek gyártása: kosárpalánk gyártása, ping-
pongasztal gyártása, atlétikai eszközök gyártása.
AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK:
precíz, lelkiismeretes munkavégzés; kitartó és megbízha-
tó hozzáállás; rugalmasság; gyakorlati tanulási képesség
és hajlam; hosszú távú együttmûködési szándék; önálló
munkavégzés; felelõsségvállalás.
ELÕNYT JELENT: szakmunkás végzettség; mûanyag
iránti érdeklõdés; üvegszál-erõsítésû mûanyagok gyártá-
sában szerzett tapasztalat; jó kézügyesség.
AMIT KÍNÁLUNK: határozatlan idejû munkaszerzõdés;
támogatás a kezdeti idõszakban; kezdõ bér bruttó
200.000 Ft; teljesítménnyel arányos havi bónusz; évközi
és év végi prémium; stabil, több mint 25 éves múltú cé-
ges háttér; 1 mûszakos munkarend (H-P 6-14 óráig).
A dolgozó munkába járása Székesfehérvárról biztosított.
Kérjük, fényképes önéletrajzát csatolva küldje el az alábbi
e-mail-címre:

plastobo@plastobo.hu

ORSZÁGOS
KIRAKODÓ-

VÁSÁR
Sárbogárdon

az Ifjúsági parkban
2019. február 16-án,

szombaton.

Egyre több napsütés, kora tavaszias hétvége
Csütörtökön változóan felhõs-napos idõre van kilátás, gyenge esõ legfeljebb északke-
leten fordulhat elõ. Az északi-északnyugati szelet többfelé kísérhetik élénk, erõs lö-
kések. Reggelre elsõsorban a Dunától keletre képzõdhet többfelé pára, köd. Hajnal-
ban -3, +3, kora délután pedig 7-11 fok várható.
Pénteken a napos idõszakokat többször zavarhatja felhõsödés, de csapadék sehol sem
várható. Többfelé élénk lesz az északkeleti szél. Délután 6-11 fokot mérhetünk.
Hétvégén sok napsütésre, száraz idõre számíthatunk. A légmozgás sem lesz jelentõs.
Reggelre viszont többfelé pára, köd képzõdhet, mely fõként vasárnap északon néhol
tartósabban is megmaradhat. A fagyos reggeleket 8-13 fokos délutánok követik, de a
tartósan ködös, párás tájakon ennél hidegebb lehet.

Forrás: idokep.hu
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