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Pillanatok, melyek felidézve mosolyra
fakasztanak – beszédes összenézések –
egy húron pendülés – történeteket hor-
dozó félszavak – feltöltõ ölelés – apró
érintések – duruzsoló vallomások –
örömteli hazavárás – meleg takaróként
bebugyoláló hangok, illatok – otthonos-
ságérzés – egyensúly – nyugalom. A sze-
relem, õszinte szeretet tizenkét tünete,
vagy ha már így március közeledik: 12
pontja. Egy derengõ reggelen szedtem
csokorba; napkeltekor valahogy a fény
felé nyújtózik a szellem, tisztábban lát.

Aztán a teendõk két lábbal a földre ál-
lítják.

Ugyanaznap pár órával késõbb már
acsarkodásokon facsarodott el a szí-
vem: nõk a férfiakat szólták le, gyer-
mektelenek a családosokat, egygyerme-
kesek a többgyermekeseket, egyik poli-
tikai meggyõzõdésû a másikat, a fiatal
az idõset, és viszont. Vannak emberek,
akik mintha nem tudnának meglenni
mérgelõdés nélkül, szinte hergelik saját
magukat meg az erre kaphatókat. A
facebook magyarországi megjelenése
(2008-2009) elõtt sokan féltek névvel
megnyilvánulni, most pedig ontják az
emberek a posztokat, blogokat, nem
spórolva a vulgáris szavakkal. Sokszor
úgy érzem, hogy a keserûséggel teli vag-
dalkozás egyfajta segélykiáltás: „Nem
vagyok jól, segítsetek, értsen meg már
valaki!” Csak az a baj, hogy a rendkívül
sebes hírfolyamban ez elúszik, aláme-
rül, semmibe vész.

Tiszta szívbõl kívánom ezeknek az em-
bereknek, hogy kölcsönös szeretet köl-
tözzön az életükbe békés forradalom-
mal.

Hargitai–Kiss Virág

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

2019. február 21. - XXX. évf. 8. szám
16 oldal, 250 Ft

Vállvetve egy célért .   .   .   .   .   .   . 3
Hivatás, elkötelezettség,
csapatmunka .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3
Idõnk mint a kender .   .   .   .   .   .   . 4
Házasok miséje Alsószentivánon .   . 5
Pisilõ emberke .   .   .   .   .   .   .   .   . 10
Bravúros két ponttal kezdtünk .   . 11

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Írás a 8. oldalon.

Csónakkal a TsiribihinánCsónakkal a Tsiribihinán

Írás az
5. oldalon.

Idõt adni a szeretetnekIdõt adni a szeretetnek



2 HIRDETÉSEK 2019. február 21. Bogárd és Vidéke



Bogárd és Vidéke 2019. február 21. KÖZÉLET 3

Vállvetve egy célért
Együtt eredményesebben lehet egy célért dolgozni; a különbözõ szemszögek
egyesülve nagyobb rálátást nyújtanak egy-egy problémára. Ezt felismerve
szervezett szakmai találkozót a különleges bánásmódot igénylõ gyermekek
fejlesztésében érdekelt területek, ágazatok képviselõi (orvos, védõnõ, csa-
ládsegítõ, gyógypedagógus) részére a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Sárbogárdi Tagintézménye egy EFOP-pályázatnak köszönhetõen február
13-án délután.

Novák Kovács Zsolt alpolgármester úgy
vélekedett: – A rendezvény jó példája lehet
annak, mire lehetünk képesek, ha figye-
lünk egymásra, figyelünk arra, hogyan tu-
dunk közösen tenni egy ügy érdekében.
Ki-ki a maga területén olykor úgy érezheti,
hogy magára maradt, nem tud kihez segít-
ségért fordulni, nem fér hozzá a szükséges
információkhoz. Pedig ezek az informáci-
ók és a segítség rendelkezésre állnak, csak
meg kell õket találni. E találkozó lehetõsé-
get nyújt arra, hogy megkeressük azokat a
pontokat, amelyekben egymás oldalán
dolgozhatunk, és egy közös cél irányába

haladhatunk. Körzetünkben rengeteg
olyan gyermekkel, felnõttel találkozunk,
akik segítségre szorulnak, de nem mindig
látjuk, milyen segítséget lehet nyújtani.
Összedolgozva többet érhetünk el, mint
külön-külön. Ehhez a közös munkához kí-
vánok erõt és kitartást.
Takácsné Koncz Zsuzsanna, a sárbogárdi
pedagógiai szakszolgálat vezetõje köszön-
tötte a vendégeket, elõadókat. Mint
mondta: a védõnõkkel tavaly már fölvették
a kapcsolatot és gyümölcsözõvé vált a kö-
zös munka. A gyermekjóléti szolgálattal
hosszú évek óta szoros kapcsolatot ápol-
nak. Most a gyermekorvosokat is szeret-
nék bevonni ebbe az együttmûködésbe.
A szakmai délutánon az elõadók mind-
egyik szegmenst megjelenítették.
Dr. Oroszlányné dr. Mányoki Lídia házi
gyermekorvos arról beszélt, hogy mit tehet
a háziorvos, házi gyermekorvos a korai fel-
ismerés, fejlesztés érdekében, milyen elté-
résekre, tünetekre kell figyelnie az orvos-

nak, szülõknek, az apróságot körülvevõ
embereknek egy gyermek cseperedése so-
rán.
Nagyné Tóbel Mária vezetõ védõnõ a szer-
teágazó védõnõi tevékenységet taglalta a
jelenlévõknek.
Ladányi–Mészáros Judit, a Sárbogári
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
szakmai egységvezetõje egy eseten keresz-
tül mutatta be az ágazatközi együttmûkö-
dést.
A sárbogárdi pedagógiai szakszolgálat ré-
szérõl a korai intervenciós ellátás került
bemutatásra.
Ezt követõen, egy kis vendéglátás után, kö-
tetlenebb kerekasztal-beszélgetést folytat-
tak a résztvevõk az együttmûködés haté-
konyabbá, szorosabbá tétele érdekében.

Hargitai–Kiss Virág

Hivatás, elkötelezettség, csapatmunka
Új beosztott tûzoltók kezdték meg szolgálatukat Fejér megye
mindhárom hivatásos tûzoltó-parancsnokságán február 18-án. A
tizenkét újonnan felszerelt tûzoltó eredményesen teljesítette azt
a szakképzést, amelynek zárásaként múlt héten a BM Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság és a Katasztrófavédelmi Ok-
tatási Központ kibocsátó ünnepségén ünnepélyes esküt tettek. A
tiszthelyetteseket Magosi Lajos tûzoltó ezredes, a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója köszöntötte Székes-
fehérváron.

Az öthónapos szakképzésen a hallgatók minden olyan elméleti és
gyakorlati szakmai ismeretre szert tettek, amelyek elsajátítása el-
engedhetetlen a hivatásos tûzoltói szolgálathoz. Közülük hatan a
székesfehérvári, hárman-hárman pedig a dunaújvárosi és sárbo-
gárdi tûzoltóság állományához csatlakoztak. A tizenkét új kolléga
mellé mentorként mindhárom parancsnokságon egy-egy idõsebb
tûzoltót jelöltek ki, aki segíti a fiatalok szakmai ismereteinek fej-

lesztését, tájékoztatja õket a szolgálatellátás lényeges elemeirõl, a
kiképzés rendjérõl és a szolgálati út betartásának módjáról.
Magosi Lajos tûzoltó ezredes, katasztrófavédelmi igazgató kö-
szöntõjében gratulált az elért tanulmányi eredményekhez, jó
munkát, gördülékeny beilleszkedést, a szakmai fogások elsajátí-
tásához sok szorgalmat kívánt. Az ezredes az eddig megszerzett
ismeretek további fejlesztésére, a szakmai képesítések bõvítésére
ösztönözte a tiszthelyetteseket. Kiemelte a csapatmunka jelentõ-
ségét, hiszen a tûzoltók minden káresetnél egy emberként, egy cé-
lért, együtt gondolkodva és cselekedve végzik a beavatkozást. Vé-
gül megköszönte a családok szerepvállalását, akik támogatásuk-
kal segítik a tûzoltó hivatás iránt elkötelezett fiatalok helytállását.
Fotó: Katasztrófavédelem

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Bálint Péter tûzoltó õrmester
(simontornyai lakos;

a C csoportba beosztva)

Fehér Márkó tûzoltó õrmester
(pálfai lakos; a B csoportba beosztva)

Kocsis Zoltán tûzoltó õrmester
(alsószentiváni lakos;

az A csoportba beosztva)
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IDÕNK MINT A KENDER
Tengernyi kender birtokába jutott a Fejér Megyei Népmûvészeti Egyesület,
akiket nem a növény hallucinogén mivolta hozott lázba, hanem a kiszáradt
rostok. Szálas anyagokkal foglalkozó kézmûvesek és „civilek” vonultak hadba
a kender fonállá zabolázására tilolóval, gerebennel, kártolóval és orsóval, no,
meg a puszta kezükkel.
A fonás rejtelmeibe FÜZES ZSUZSANNA szövõ avatta be a csapatot vasár-
nap a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban, a kultúrházak éjjel-
nappal program zárásaként.

Amíg serényen zajlott a fonás, félrevon-
tam egy kis beszélgetés erejéig Zsuzsát.
– Mióta foglalkozol fonással? Hol sajátí-
tottad el?
– Tizedik éve foglalkozom fonással, szö-
véssel. Fõ alapanyagom a gyapjú. Autodi-
dakta módon tanultam meg fonni. Itthon
nem találtam senkit, aki tudott volna segí-
teni a módszer elsajátításában. Néprajzi
jellegû anyagokat, írásokat találtam
ugyan, de azok hasznosítható információt
nem tartalmaztak. Kísérletezés és külföldi
szakirodalom révén jöttem bele a dologba.
Késõbb ráakadtam emberekre, akik hoz-
zám hasonlóan maguktól tanultak fonni,
de nem vagyunk még elegen.
– Neked ez a foglalkozásodba vág, vagy
más a hivatásod?
– Fõállású anya vagyok, végzettségem sze-
rint szakács. Ez egy hobbi volt, ami vállal-
kozássá nõtte ki magát.
– Mit készítesz gyapjúból?

– Elsõsorban a ruházati célú textilek érde-
kelnek. A különbözõ gyapjútípusok más-
más felhasználást tesznek lehetõvé, más a
vastagság, szálhossz, másmilyen fonal fon-
ható belõlük, és a minõség adja meg, hogy
milyen jellegû textil készíthetõ a fonalból.
A textúra, felületek, mintázatok, színek ki-
meríthetetlen „játszótér” számomra.
Rendszeresen hívnak szakmai napokra,
táborba, vendégelõadónak, és a saját mû-
helyemben is tartok foglalkozásokat.

– Hol található a mûhelyed?

– Zalaszegváron. Budapestrõl költöztünk
oda.

– Hogyan találkoztatok a Fejér Megyei
Népmûvészeti Egyesülettel, illetve Viasz
Zoltánnal, melynek a mai alkalom kö-
szönhetõ?

– A Fehérvári Kézmûvesek Egyesületénél
és az interneten, amikor fölmerült, hogy ki
tudna segíteni kendert feldolgozni.

– Láthatók itt újabb és régi eszközök.
Mindegyiket használod a munkád során?

– A rokka új, Lengyelországban gyártják
ezt a típust, melynek forgalmazásával szin-
tén foglalkozom. A régi eszközöknek, mint
a tiloló (vagy gólyacsõr), a (sûrû szöges)
gereben – melyek a len, kender megmun-

kálásához szükségesek –, nincs modern
megfelelõjük, nem is válthatók ki mással.
– Láttam olyan eszközt is az asszonyok
kezében, mely kutyafésûhöz hasonlít.
– Kézi kártoló a neve, azzal finomítjuk to-
vább a kendert, majd kézi orsón, vagy rok-
kán fonunk belõle fonalat.
– Mi a célja a mai napnak?
– Szeretnénk föltérképezni annak lehetõ-
ségeit, hogy mire alkalmas az alapanyag, a
fonalig végigvisszük a munkafolyamato-
kat. Az alkotók fantáziájára van bízva,
hogy aztán mit szeretnének kezdeni a fo-
nállal.
VIASZ ZOLTÁNT, a Fejér Megyei Nép-
mûvészeti Egyesület elnökét az ebédre ké-
szülõ paprikás krumpli mellõl szólítottam
el.
– Nagy érdeklõdés mutatkozott arra a kéz-
mûveseink, ismerõseink részérõl, hogy
megtanuljuk nagyanyáink, dédanyáink
technikáját, amivel a kenderbõl szálat, fo-
nalat készítenek, amibõl régen a lepedõk,
ingek, gatyák készültek. Mivel rengeteg
alapanyagunk van még, ezért õsszel foly-
tatni szeretnénk a fonást.
– Akik most a fonóban dolgoznak, õk a
saját területükön fel tudják használni ezt
a technikát?
– Akik itt vannak, õk javarészt kézmûve-
sek, s így megismernek egy másfajta anya-
got, technikát, ami régen a nõi tudás része
volt. Most is jobbára hölgyek fonnak, a fiúk
inkább a konyhán segítenek. A fonás elsa-
játítása tágítja a horizontjukat, és õk is meg
tudják majd mutatni az alapokat például
játszóházakban. Nem kell hozzá más, csak
egy marék kender és kézi orsó.
– A megyébõl milyen szakmákból jöttek a
résztvevõk?
– Jobbára szálas anyagosok jöttek (csuhé,
gyékény, szalma), valamint nemezes, faze-
kas, bõrös, hangszerkészítõ, de vannak ci-
vilek is, akik szeretnének belekóstolni a ré-
gi mesterségekbe, beilleszteni a hagyomá-
nyokat az életükbe. Megtanulunk értõ
kézzel nyúlni a kenderhez.

Hargitai–Kiss Virág
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Idõt adni a szeretetnek –
Házasok miséje Alsószentivánon
Szép hagyománya a székesfehérvári egyházmegye „Házasság he-
te” programjainak, hogy a házaspárok egy egész napos zarándok-
laton vesznek részt, hogy megújítsák kapcsolatukat, és hálát adja-
nak Istennek házasságukért. Az egyházmegye pasztorációs mun-
katársainak szervezésében a párok idén is internetes kapcsolat-
mélyítõ játékkal készültek a közös hálaadónapra. Zarándokútjuk
elõször Kaposvárra vezetett, ahol Varga László püspök fogadta a
házasokat. Majd az alsószentiváni fatimai kegytemplomban feje-
zõdött be a házaspáros zarándoknap, ahol a székesfehérvári egy-
házmegye minden családjáért Spányi Antal megyés püspök muta-
tott be szentmisét.

Randevú egy életen át – ez volt az idei „Házasság hete” mottója,
amelynek üzenetét egy internetes kapcsolatmélyítõ játékban ta-
pasztalhatták meg a közös feladatokra vállalkozó párok. A Szere-
tetkaland elnevezésû, többhetes, összekovácsoló programra 2019
januárjától hívták a székesfehérvári egyházmegye házaspárjait. A
valóban élményszerû játék résztvevõi közül 50 házaspár jelentke-
zett a Kaposváron kezdõdõ, majd Alsószentivánon záródó zarán-
doklatra. A házastársak a hosszú buszúton sem unatkoztak, a kö-
zös játék tovább folytatódott, amelyben nem maradhatott el a hu-
mor, a sok nevetés. Lehetõséget kaptak egymás mélyebb megis-
merésére, vagyis a sokat emlegetett és vágyott minõségi idõre.
A somogyi székhelyen Varga László püspök fogadta a párokat. A
fõpásztor arról beszélt, ahogy Istennel való kapcsolatunkat is a
szemlélõdéssel tudjuk elmélyíteni, az Õrá figyeléssel, úgy a házas-
sági kapcsolatot is az erõsíti meg, amikor jelen vagyok a másik szá-
mára. Vissza kell térni az elsõ találkozáshoz, az elsõ szeretethez.
Ezt idézi fel, ha a párok naponta egy órát együtt töltenek. Ez újra
és újra életet, erõt és örömöt hoz a kapcsolatukba. Teret és idõt
kell adni a szeretetnek, hogy amikor krízisek vannak, legyen hova
visszatérni, hogy újra lángot kaphasson a házasok szíve.
Kaposvár után az alsószentiváni fatimai kegyhely várta a párokat.
Helter István plébános köszöntõjében a hûségért mondott imád-
ságra buzdította a házasokat annál a Szûzanyánál, aki Istennek
mondott igenjében mindvégig hûségesen kitartott, és a kegyel-
mek közvetítõjévé vált az emberiség számára.
Spányi Antal püspök az elsõ, Magyarországon létesült fatimai
kegyhelyen a Szûzanya közbenjáró erejérõl beszélt, amelyre a há-
zaspároknak és családoknak nagy szükségük van a mai, szeretet-
válsággal küzdõ világban. „Az embert sok minden nyomasztja,
békéjét és reményét veszti el, amikor látja, hogy az ezeréves ha-
gyománnyal bíró nemzetekre a keresztény erkölccsel és életveze-
téssel szemben álló dolgokat erõltetnek. A ránk zúduló hírek a hit
tanításában elbizonytalanítanak, vádakat fogalmaznak meg a ke-
resztény tanítással szemben. Zavarodottság, tétovaság kezdi jel-
lemezni az Egyházat, és egyre gyengébb valósággá válik a világ
szemében. A családok is veszélyben vannak, amelyet csak az Is-
tentõl kapott kegyelem által kerülhetnek el. Nem emberi erõk

ellen kell harcolnunk, hanem a lélek és szellem harcában, sötét,
alantas, Isten mûvére támadó erõk ellen.”
A fõpásztor nemcsak napi helytállásra, a világi dolgoktól való el-
lenállásra buzdított, hanem hálára is, hogy naponta vegyük észre
az Úr jelenlétét, aki azt akarja, hogy az életünk boldog és békessé-
ges legyen. „Isten szeretetét tetten érhetjük, nemcsak saját éle-
tünkben, hanem abban a tervben is, ami szerint házastársat ren-
delt az ember mellé, hogy egymásban megajándékozottak legye-
nek, hogy a másik terhét gondosan viseljék, és egymás számára az
öröm forrásaivá váljanak. A házasság szentségét úgy képviselhe-
tik családjukban, mint a kegyelem csatornáját, amelyet Isten küld
gyermekeikre.”

A szentmise végén a jelenlevõ házaspárok elimádkozták a Nem-
zeti Eucharisztikus Kongresszus imáját, majd Harkai Gábor csa-
ládreferens pap hálát adott az út folyamán kapott kegyelmekért.
Megköszönte a fõpásztornak, hogy támogatásával lehetõvé tette
a házasok lelkinapját. A szervezõk munkáján túl köszönetet mon-
dott a házaspároknak, hogy szép számmal részt vettek az egyház-
megyés programokban és a zarándoklaton.
Spányi Antal püspök megáldotta a házaspárokat, majd a zarándo-
kok a Szûzanya kegyszobra elé járultak, hogy rövid imájukkal kér-
jék oltalmát házastársi kapcsolatukra és családjukra. A megyés
püspök azt kívánta, hogy a Házasság Hete minden kegyelme ma-
radjon meg a házaspárok szívében, minden felismerés, új meglá-
tás gazdagítsa egész életüket. Legyen bátorságuk kivetni a hálót,
és hívni újabb családokat arra, amire a Fatimai Szûzanya biztat
bennünket, hogy az imádság által, Isten országa bennük és körü-
löttük egyre inkább megvalósuljon.
A zarándoklat zárásaként a párok felolvasták a Szeretethimnuszt,
amelynek egy-egy részletét korábban megkapták, hogy elhelyez-
zék a Szûzanya kegyszobra elõtt, kérve segítségét házastársi
szeretetükre.

Szöveg: Berta Kata, képek: Somogyi Tamás
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Szentiváni suliszemle
Kazinczy Ferenc Szépkiejtési Verseny

Hagyományainkhoz híven idén is megrendezésre került a Kazin-
czy Ferenc Szépkiejtési Verseny, ahol a felsõ tagozatos tanulók
mutathatták meg, milyen szépen is tudnak olvasni.

A hozott szövegek között az 5. osztályosok Benedek Elek mûvei-
bõl válogattak, a nagyobbak Nagy Lajos Képtelen természetrajzá-
ból, illetve Örkény István Ballada a költészet hatalmáról c. mûvé-
bõl olvastak részleteket. A kötelezõ olvasás A rodostói kakukk c.
mondával folytatódott, a Rákóczi Ferenc emlékév alkalmából
idézve egy történetet a vezérlõ fejedelem törökországi számûze-
tésébõl. A kapott szöveggel többen bizonyították, hogy nemcsak a
begyakorolt olvasmányokat tudják elõadni, hanem számukra
ismeretlen írást is tudnak értelmezni és hangsúlyozni.

Balázs-áldás
Ezt a szertartást február 3-án, vagy az azt követõ vasárnapon végzi
az egyház Szent Balázs püspök és vértanú emlékére, ki Diocle-
tianus és Licinius római császárok idején élt. A legenda szerint
szerette az állatokat, azok barlangja köré csoportosultak és áldá-
sát várták, valamint védték, õrizték. Egy asszony malacát elvitte
egy farkas, de a szent imádságára vissza is vitte. Az asszony hálá-
ból gyertyát és ételt vitt a már börtönben levõ püspöknek, aki
megígérte, hogy mindenkit megáld, aki hasonlóképpen hozzá fo-
lyamodik. Több gyógyítást vitt véghez. Egyszer 2 égõ gyertyát ke-
reszt alakban egy gyerek álla alá tartva mentett meg, aki a torká-
ban akadt halszálka miatt fuldoklott.

Ha valaki torkán szálka akadt meg, már a 6. században ezt kellett
mondani: „Balázs vértanú és Krisztus szolgája mondja: Vagy le,
vagy föl!”
Nyugaton is elterjedt tisztelete, majd a 13. században általánossá
vált. Akár ember, akár állat betegedett meg, gyertyát áldoztak
Szent Balázs tiszteletére. Szent Balázs napján vízszentelés is volt,
amely vízzel megszentelték a templom elé hajtott állatokat.
Balázs-áldáskor a lelkipásztor a szentmise vége után két kereszt,
vagy Y alakban összeillesztett, esetleg összecsavart gyertyát tart a
hívek álla alá, miközben e szavakat mondja: „Szent Balázs püspök
és vértanú közbenjárására õrizzen meg téged Isten a torokbajtól
és minden más betegségtõl. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevé-
ben. Ámen.”

Az ünnepnaphoz fûzõdik a már alig gyakorolt, a balázsjárásnak
nevezett népszokás: jelmezes gyerekek csákóval, süveggel a fejü-
kön járták a falut, diákokat toboroztak és adományokat szedtek
(ami a tanítók, iskolai alkalmazottak jövedelemének kiegészíté-
sét szolgálta). Szintén balázsolásként említik azt, amikor a torok-
fájósokat parázsra vetett alma héjával megfüstölik azért, hogy
ezzel a betegséget okozó gonoszt elûzzék.

Logikus gondolkodás fejlesztése játékosan
Felnõtt életünk minden egyes napja logikusan felépített tevé-
kenységek egymásutánja. Ébredés, felkelés, felöltözés, útra kelés,
elintéznivalók megszervezése, hazaérkezés, pihenés. Ha felcse-
rélnénk a sorrendet, bizony, érdekes helyzetekbe kerülnénk… Mi
magunk is jobban érezzük magunkat, ha kiszámíthatóbb a tenni-
valónk; ha tudjuk, hogy mi mivel jár, minek mi a következménye.
Vajon ez a képesség velünk született, vagy „útközben” tanulunk
meg a logikusan gondolkodni?

A gondolkodás az emberi
megismerõtevékenység
legmagasabb foka, és szo-
ros kapcsolatban van a be-
széddel és a nyelvvel, hi-
szen ez a legegyszerûbb
módja, hogy kifejezzük
magunkat. Legalább eny-
nyire elválaszthatatlan az
intelligenciától is, mivel a
különféle helyzetekben,
problémamegoldáskor
együtt vesznek részt. A problémamegoldó gondolkodás pedig
egyértelmûen a kreativitásból ered, hiszen ezt biztosítja számunk-
ra a feladatok nem rutinszerû megoldását, hanem hogy bizonyos
helyzetekre új módon reagáljunk, vagy adjunk valamiféle választ
a felmerülõ kérdésre.
Roppant összetett folyamatról van tehát szó, minden mindennel
összefügg.
Fajtáit tekintve megkülönböztetjük: az asszociatív gondolkodást,
ahol nincs elõre meghatározott célja a gondolkodásnak, leegysze-
rûsítve: mirõl mi jut eszünkbe: például az a felhõ olyan, mint egy
elefánt (szabad asszociáció). Másik fajta a megértõ gondolkodás,
mellyel képesek vagyunk a dolgok lényegét kiemelni (fogalommá
alakítani), illetve az összefüggéseket feltárni. A problémamegol-
dó gondolkodás a harmadik típus, ahol egy bizonyos célt szeret-
nénk elérni, viszont még nem tudjuk a megoldás módját. Ez utób-
bi kettõ jellegébõl adódóan nem határolódik el élesen egymástól.
A gyerekek gondolkodása még erõsen cselekvésorientált. Õk
csak gyakorlatban, a cselekvés segítségével képesek a probléma-
megoldásra, próbálgatják a különféle lehetõségeket. Eme tevé-
kenységek során fejlõdik azonban a logikai gondolkodás, és en-
nek segítségével lesznek képesek a jövõben valóban végiggondol-
ni a lehetséges verziókat és azok közül kiválasztania célravezetõt.
Emiatt igyekszünk tanítási gyakorlatunkban nagy hangsúlyt fek-
tetni a játékos logikai feladatokra, legyen az 100. matematikaóra,
vagy tanóra végi jutalomjáték, fejlesztõ foglalkozás vagy vetélke-
dõ.

Kiss Attila igazgató
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Farsangi mulatság a Cecei Általános Iskolában
Az idei maskarás felvonulást február 18-án, hétfõn rendezték a
cecei iskolában. Nagy izgalommal készültek a szülõk és diákok
egyaránt. A szervezõ diákönkormányzat és a 7. évfolyamosok az
iskolát és a tornatermet is feldíszítették a nagy napra. A 13 órától
kezdõdõ jelmezes felvonuláson szebbnél szebb jelmezekkel vo-
nultak fel a diákok. Voltak kalózok, bohócok, dinoszaurusz, me-
dúza, katica, szivárvány, fegyveres harcosok, karácsonyfa, papa-
gájok, szellem, társasjáték, gólkompozíció, lovag, Drakula gróf-
nõ, optikai csalódás, rongybaba, pestisdoktor. Az egyéni versen-
gésben az elsõ helyezést a „Ketrecbe zárt királylány” és a „Hõlég-
ballon” jelmezek nyerték el.

A csoportos jelmezek kategóriában harmadik helyezést a „Kézi
Sebesület” csoport, a második helyezést a „Matematika rabjai”
csoport, míg az elsõ helyezést a „Mine Craft Afrika” csoport nyer-
te el.
A jelmezes felvonulást a büfében finomságok falatozása és tom-
bolázás követte a 7. évfolyamosok koordinálásával.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, akik munká-
jukkal és támogatásukkal sikeresebbé tették a cecei iskola
farsangi mulatságát!

Cecei iskola

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 – részletek (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.

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.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Maki maki hátán Madagaszkáron
5. rész

Antsirabétól pár kilométerre két kisebb tó
is áll. Egyiket másnap, a várost elhagyva mi
is meglátogattuk. Eléggé turistás hely, sze-
rencsére helyi turistákkal. Akkor délután
szinte üres volt a terület, csak néhány árus
kötögetett, beszélgetett a környéken.
Következõ nap délelõtt értük el a Tsiribi-
hina nevû folyót, ahol egyszerû csónakok-
ba szálltunk, hogy napok alatt így csorog-
junk le a sziget nyugati részén található
Morondava városáig. A Tsiribihina folyó a
legalkalmasabb turisták számára csónaká-
zásra, annak ellenére, hogy élnek még ben-
ne krokodilok. Igaz, mára alig maradt be-
lõlük. A folyó egy sûrûbben lakott szaka-
szán, a part melletti vízben krokodilcsap-
dákat vettünk észre: hosszú botokra hú-
zott pucolt csirkéket.

A repülõtéren az egyik apró üzletben sok-
féle, krokodilbõrbõl készült árut láttam, és
egyáltalán nem örültem neki.
A keskeny csónakokat fából faragták, hát-
támlának a hátizsákunkat használtuk, a
padokat vékonyka, összehajtott szivacs bo-
rította, amiket éjjelente a sátorban alvás-
hoz használtunk. Az öt sátorozós éjjel és
csónakázós nappal után emlékbe fájdal-
mas kék-zöld foltokat kaptam.
Két csónakban csorogtunk. Az egyikben a
házaspár, Max és a szakács utazott, a má-
sikban én a hollanddal és a svájcival. A csó-
nak végében helyezkedtek el az evezõsök,
akikre csodálattal néztem, mert kora reg-
geltõl késõ estig lapátoltak keményen, ka-
lap nélkül a tûzõ napon.
Én az evezõs elõtti ülésre kerültem. A kö-
zöttünk lévõ helyen egy mûanyag bidon-
ban víz, arrébb két tyúk tartózkodott, ami-
ket az utolsó estére tartogattak vacsorára.
Kaptunk ugyan ernyõket a nap ellen, de az

enyémet inkább a tyúkoknak ajándékoz-
tam. Nem bírtam volna elnézni, hogy egész
nap a hõségben a napon üljenek, akár-
mennyire is csak haszonállatok, és a helyi-
ek szerint már megszokták. Õk nem tud-
nak magukon segíteni, de én rajtuk igen.
Inkább bebugyoláltam a fejem egy köny-
nyû, nagy sálba, amit még a tanai piacon
szereztem be, a repülõn kapott fekete zok-
nit ráhúztam a leégett lábfejemre, a kézfe-
jemet pedig a sálam lelógó végeibe burkol-
tam.
A tyúkoknak néha morzsát szórtam és vi-
zet merítettem nekik a folyóból. Hátra-
hátranéztem, hogy az ernyõt és az állapo-
tukat ellenõrizzem. Elégedetten kurrog-
tak a napernyõ alatt; a vízen surrogva ha-
ladtunk, és csak a lapátolás fröccsenései
törték meg a csendet. Órákig így halad-
tunk. Néha meg-megálltunk fényképezni,
vagy ebédelni. Amíg mi a környezetet cso-
dáltuk, addig a mindig jókedvû szakács az
idegenvezetõvel zöldséget pucolt és vizet
forralt a csónakban. A kávé is így készült;
összekapaszkodtunk a csónakokkal a ví-
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zen, és átnyújtották nekünk a friss, gõzölgõ
kávét, aztán a cukrot, mert közben azért
csak hullámzott a víz.
Miután többször is fölajánlottam, hogy in-
kább vegetáriánus ételt együnk a tyúkok
helyett, sokszor ugrattak a másik csónak-
ból, fõleg a szakács. Egy csónakban igen
nehéz fetrengeni a nevetéstõl, ezért néha
majdnem kibillentünk az egyensúlyból.
Amikor ebédelni álltunk meg, desszertnek
mindig friss mangót kaptunk a környezõ
fákról. Itt-ott helyiek mostak vagy mosa-
kodtak a folyóban, és integetve köszöntöt-
tek minket. Morondava felé már többször
haladt el mellettünk iszonyú hangzavarral
egy-egy motoros csónak vagy kisebb hajó.
Azokon bezzeg volt sátortetõ!
A partokat jobbára trópusi erdõ borította,
amiket a helyi lakosság sok-sok helyen
meggyújtott, hogy mûvelhetõ területhez
jusson. Füstjük szomorúan kerengett még
az erdõ fölött, mintha csak a szellemet füs-
tölték volna ki. Néha láttunk a fákon fehér
színû Lemurt, szeme körül fehér karikával
vagy barna színût; kora reggel a parton, a
napon sütkérezõ krokodilgyereket; sok-
sok gyönyörû színû és formájú madarat,
mint például a jégmadár, gyurgyalag,
hosszú lábú gázlómadarak; különbözõ szí-
nû és fajtájú kaméleonokat a vízbe lógó
ágakon.
A folyó lassan-lassan mind keskenyebbé
vált. Végül megálltunk a parton, ahol ze-
bukocsikra pakolták a holmijainkat. El-
gyalogoltunk a folyó másik ágáig, ahol au-
tentikus kompra szálltunk, ami átvitt min-
ket egy másik partra. Utunk során több-
ször is kompoztunk a fából készült tákol-
mányokkal.
A híres „tsingi”-hez igyekeztünk a Bema-
raha nemzeti parkban. Ez malagaszi nyel-
ven erodált mészkövet jelent. A karsztos
táj szürkés jégcsapokra emlékeztetõ, leko-
pott mészcsúcsai különös élményt nyújta-
nak a szemnek, de fõleg a lábnak és a kéz-
nek, ha meg akarjuk mászni.

Madagaszkár õslakosai, a vazimbák éltek
itt valaha. A tsingi faunája rendkívül gaz-
dag: 13 féle maki, 94 madárfaj, 15 féle de-
nevér, 22 fajta kétéltû és 66 hüllõfajta él itt.
Az Unesco Világöröksége része. A gyûrûs-
farkú mongúz vagy a Lamberton-patkány
csakis Madagaszkáron él, akárcsak a tüs-
kékkel borított, páncélos kaméleon, és egy
földön élõ madár, ami egy színes gyöngy-
tyúkra hasonlít. Egyszer egy mongúzzal
együtt sikerült is õt lencsevégre kapni. Az
aye-aye (a legapróbb makifajta) itt is meg-
található, bár mi csak egy csodálkozó sze-
mû, szürkésbarna makifajtát találtunk egy
letört fatörzs üregébõl hosszasan ránk bá-
mulva. Ebben a rezervátumban található
az egyetlen vadbanánfajta Madagaszká-
ron. Errefelé magasodnak a híres Baobab
fák is.
Rajtunk kívül számos csoport egyensúlyo-
zott még a jól kiépített „mászóúton” és a
függõhidakon. Minden elismerésem an-

nak a mellettünk lihegõ japán csoportnak,
akiknek az átlagéletkora 80 év körül lehe-
tett.
Jól kifáradva érkeztünk vissza táborhe-
lyünkhöz. A vacsora kitûnõ volt, bár a felét
az asztal alatt sürgölõdõ három, kedves,
zsömleszínû kutyának és egy állandóan
nyávogó, repedtfazék-hangú macskának
adtam. Közben a teraszunk alatt, az egyik
sûrû mangófa tövében egy szürkés papa-
gájbébi egyensúlyozott a kiálló gyökere-
ken. A minket vendégül látó családhoz tar-
tozott, ugyanúgy, mint a kutyák és a macs-
ka, vagy a számtalan kisegítõ a konyhában,
akik éjjelente leterített kartonlapokon a
konyhaföldön aludtak.
A közelben valahol hajnali négyig ropták
iszonyú hangosan a malagaszit. Amikor pi-
silni mentem a vaksötétben, alig találtam
meg a guggolós fajta „vécét” a melléképü-
letben, amit szerintem csak férfiaknak
építhettek, mert a hátsó fal alatt csupán
egy négyzetnyi lyuk volt, abba lehetett in-
tézni a dolgainkat. A vizelet és az ürülék az
épület mögötti domboldalon folyt le. Hiá-

ba igyekeztem akrobatákat meghazudtoló
mozdulatokkal a négyzet fölött maradni,
mégis úgy lepisiltem a pizsamaként is
funkcionáló, csónakázós szabadidõnadrá-
gomat, ahogy eddig még sosem. Ráadásul
a szeles kiskutyakölyök azt hitte, hogy ját-
szani jövök ki hozzá: amíg kísért, oda-oda-
kapott a szandálom virágbokrétájához, és
be akart velem jönni a sátorba is. Felõlem
bejöhetett volna, de sajnos ott volt a svájci.
Miután a hangos zene végre elhallgatott és
éppen álom jött volna a szememre, egy
érett mangó hangos koppanással zuhant
az alumínium háztetõre.

Karikás szemekkel, kialvatlanul, kék-zöld
foltokkal, fájó porcikákkal ültem be a ko-
csiba reggeli után, hogy egynapi rázkódás
után a lemenõ nap a Baobab-sétányon ta-
lálhasson minket.

Folytatom.
Gulyás Ibolya
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Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2019. február 8-ai ülésén elfogadta:
– a 8/2019. (II. 21.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának 2018. évi költségvetésérõl szóló 4/2018.(II.14.) önkormány-
zati rendelet módosításáról;
– a 9/2019. (II. 21.) önkormányzati rendeletet az egyes szociális ellátások-
ról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 10/2019. (II. 21.) önkormányzati rendeletet az anyakönyvi események
engedélyezésérõl, díjtételeirõl és az anyakönyvvezetõt megilletõ díjakról
szóló 18/2017. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgár-
mesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Foglalkoztatási támogatások:
elektronikus ügyintézéssel

A munkáltatókat, egyéni vállalkozókat érintõ fontos jogszabályi változásról
tájékoztat a Fejér Megyei Kormányhivatal. A foglalkoztatási célú támogatá-
sok kérelmeit 2019. január 1-jétõl a Fejér Megyei Kormányhivatal járási hi-
vatalaiban a foglalkoztatási osztályok (korábbi nevükön: munkaügyi kiren-
deltségek) elektronikus formában fogadják be a cégektõl, szervezetektõl,
egyéni vállalkozóktól.
Az ügyfélkapuval rendelkezõ egyéni vállalkozók és a cégkapuval rendelkezõ
munkáltatók e-papír-szolgáltatás igénybevételével tudják beküldeni kérel-
meiket, míg a hivatali kapuval rendelkezõ munkáltatók hivatali kapun ke-
resztül.
Az e-papír-szolgáltatás elérhetõ a https://epapir.gov.hu/ oldalon. Az
e-papír-szolgáltatás igénybevételéhez a Fejér Megyei Kormányhivatal se-
gédletet állított össze a foglalkoztatók számára, amelyet a járási hivatalok
foglalkoztatási osztályain dolgozó szakemberek – igény esetén – rendelke-
zésre bocsátanak.
A támogatások igényléséhez szükséges „kérelemcsomagot” a foglalkozta-
tók továbbra is a foglalkoztatási osztályok ügyintézõitõl tudják beszerezni.
A járási hivatalokban természetesen továbbra is készséggel állnak a mun-
káltatók rendelkezésére személyesen is, hogy a támogatási formák, támo-
gatási kérelmek kapcsán, vagy az elektronikus benyújtás folyamatában is
szakmai segítséget tudjanak nyújtani.

Fejér Megyei Kormányhivatal

FÓKUSZ
SÓFELHÕ

Bõ kézzel szórták a tél folyamán a sót az utakra, járdákra (rá a hó-
ra), ami roszog a lábak alatt mindenhol, kikezdi a cipõket, a jár-
mûveket, és az autók által fölkavart pora belep mindent, a léguta-
kat sem kímélve. A Magyar Közút autója olykor 30-cal végigmegy
a 63-ason, de össze nem takarítják a koszt. Miért kell azért külön
szólni, hogy elvégezzék azt, ami a feladatuk?!
A mellékutak rendezése az önkormányzat felelõssége. Elegendõ
és megfelelõ közmunkásgárda híján megtenné egy (vagy két)
multifunkcionális takarítójármû vagy kiegészítõk a meglévõ esz-
közökhöz. Egy nem is olyan messzi, Sárbogárdnál kisebb telepü-
lésen, ha jól emlékszem, Solton láttam ilyet söpörni és locsolni.

PISILÕ EMBERKE

Brüsszel híres, szobra a pisilõ kisfiú (pisilõ emberke), mely a le-
genda szerint egy olyan gyermeknek állít emléket, aki egy harc so-
rán levizelte az ellenséget, akik aztán elvesztették a csatát.

Talán hasonló hazafias, vagy rendszerellenes érzelmek motivál-
ták azt a férfiút, aki fényes nappal – ha nem is meztelenül, de min-
denképp – fesztelenül vizelte le a Kormányablak déli, kultúrház-
zal szemközti oldalát. Sistergõ ménkû nem vágott a célzott épü-
letbe, mert még ma is áll a helyén, de a jelölés egy darabig még
eregeti a bûzt, beleelegyedve a hivatalnokok számára kijelölt,
közeli dohányzóhely füstjébe.
A férfi egyébként a város köztisztaságán (nem pedig közpiszkos-
ságán) kellene, hogy munkálkodjon megbízatása szerint.

Hargitai–Kiss Virág

Fogható ALAPON, ALSÓ-
SZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖR-
ZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRE-
SEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a
Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frek-
vencián 0–24 óráig.
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Bravúros két ponttal kezdtük
a tavaszt Rácalmáson

Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd 29-30 (15-17)

„Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 5. for-
duló (õszrõl elhalasztott):
Vezette: Polgár Cs. – Vargáné B. M.
Rácalmás: Princes D. (13 védés), Hegedüs (-), Miss 1, Schmidt,
Hajdók, Tóth T. 5, Bényei, Somogyi 2, Horváth 7, Olaj 4, Nagy 5,
Benke 2, Tóth M., Rosta, Veres 3.
Vezetõ edzõ: Princes Attila.
Sárbogárd: Németh I. (13 védés), Sohár (-), Goldberger 1, ifj.
Bodoki 2, Pluhár 3, Horváth 4, Rehák 8, Kapoli 5, Kovács, Vá-
rady–Szabó 2, Kaló 5, Suplicz.
Játékos–edzõ: Suplicz István.
Kiállítások: 10, illetve 6 perc. Hétméteres: 7/5, illetve 1/1.
Szombaton a tavaszi szezon elsõ mérkõzése várt felnõtt csapa-
tunkra a „Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnok-
ságban. Rögtön egy igen nehéz ellenfél várt ránk, mégpedig a for-
duló elõtt a második helyezett, õsi rivális Rácalmás csapat. Nem
igazán várhattuk jó elõjelekkel a találkozót, hiszen vezetõ ed-
zõnk, Takács Lajos nem tudott a csapattal tartani, így az edzõi
feladatokat Suplicz István látta el.
Jó iramban kezdõdött a találkozó, mindkét csapat támadójátéka
gólra törõ volt és eredményes. 9-9-ig fej fej mellett haladtak a csa-
patok, majd innen jött egy 3-7-es kiváló széria, ahol gyors gólokat
lõttünk és megléptünk a hazaiaktól. Azonban a szünetig ellenfe-
lünk Nagy Richárd vezetésével visszakapaszkodtak két találatra.
A fordulás után sokáig sikerült tartanunk az 1-2 gólos vezetésün-
ket, viszont benne volt a meccs képében, hogy bármikor fordulhat
a kocka. Ez a 46. percben meg is történt hosszú idõ után, Veres
Bence góljával a Rácalmásnál volt az elõny. Viszont ekkor sem es-
tünk kétségbe és sikerült mindig egyenlíteni, sõt 4 és fél perccel a
vége elõtt újra nálunk volt az elõny. A hajrában pedig jöttek Né-

meth Tamás pillanatai a kapuban, elõször hétméterest hárított,
majd Kaló Péter a jobb szélrõl, ahonnan két perccel korábban el-
hibázta, most belõtte. Az utolsó rácalmási támadást hõsiesen ki-
védekezve egygólos gyõzelemmel abszolváltuk az elsõ tavaszi
mérkõzésünket.
Nagyon fontos és értékes gyõzelmet arattunk. Mindig volt a pá-
lyán olyan ember, aki meg tudta tolni a csapat szekerét. A kapu-
ban Németh Tamás a legjobbkor lépett elõ, támadásban Kapoli
Imre veszélyesen, gólerõsen játszott, Kaló Péter pedig egy-két hi-
bát leszámítva szintén eredményesen játszott. Ki kell még emelni
Horváth Istvánt, aki „csak” 4 gólig jutott, viszont elöl, hátul na-
gyon hasznos volt. Most edzõnk nélkül léptünk pályára, ami sok
csapatot megzavart volna, viszont mindenkit dicséret illet, hogy
higgadt és fegyelmezett tudott maradni.
A hétvégén a Cunder ellen önbizalommal telve, bízunk a jó foly-
tatásban, immáron a 2. helyrõl.
Február 24. (vasárnap) 15 óra, Seregélyes sportcsarnok: Cunder
TU Kézisuli–VAX KE Sárbogárd

Tabella

1. Cunder TU Kézisuli 9 8 1 0 263 205 58 17
2. VAX KE Sárbogárd 8 5 1 2 235 213 22 11
3. Velencei SE 8 4 2 2 214 209 5 10
4. Rácalmás SE 8 4 1 3 245 179 66 9
5. Martonvásári KSE 9 4 1 4 233 224 9 9
6. Bicskei TC 9 2 0 7 190 236 -46 4
7. Dunaújvárosi Egyetem DSE 9 0 0 9 224 338 -114 0
A forduló további eredményei: Martonvásár–Velence 26-26,
Cunder Kézisuli–Dunaújvárosi Egyetem 40-28

Rehák Tamás

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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MÛFÜVES BAJNOKSÁG
SÁRBOGÁRD–ERCSI KINIZSI 4-0 (1-0)

Sárbogárd: Farkas Zoltán – Laták Bertold, Gráczer Bence, Gu-
lyás–Kovács Géza, Kállai Bence Mihály, Bezerédi Ádám,
Gráczer Gergõ, Gyuricza Kornél, Gráczer Bálint, Németh Kris-
tóf, Kindl Zalán.
Cserék: Matócza Dániel, Kókány Péter, Krajcsovics Péter, Luczek
Roland.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Ercsi Kinizsi: Schön Dániel – Holentoner Edvin, Tolnai Péter
Richárd, Hamar Erik Viktor, Pintér László, Jerzsabek Botond,
Kondreska Roland, Rebõk Imre, Ivacs Gábor, Kovács Péter,
Gróf András.
Cserék: Hodula Krisztián, Hosszú Kornél, Hosszú Péter, Hodula
Vince László, Bognár Bence, Zsigmond László Attila.
Ragyogó napsütés a két csoportelsõ mérkõzésén. A kezdeti tapo-
gatózó játék és erõfelmérés után a Sárbogárd kerekedett felül. A
27. percben Bezerédi Á. átjátszotta magát a jobb oldali védelmen
és középre adott labdáját Gulyás–Kovács G. 16 m-rõl a jobb alsó
sarokba lõtte, 1-0. Továbbra is a sárbogárdiak támadásai jelentet-
tek több veszélyt, mégis az Ercsi jutott egyenlítési lehetõséghez. A
46. percben a játékvezetõ büntetõt ítélt a „vendégek” javára.
Jerzsabek B. büntetõjét – a jobb alsó sarokba tartó lövést – Ma-
tócza D. kitûnõ érzékkel hárította. A kihagyott 11-es kissé vissza-
vetette az Ercsi játékosainak kedvét és ezt a „hazaiak” a 60. perc-
ben kihasználva újabb gólt szereztek. Németh K. indításával
Bezerédi Á. középen kilépett és a kifutó kapus a büntetõterületen
belül elütötte. A sértett a 11-est a balra mozduló Hodula K. mel-
lett a jobb sarokba helyezte, 2-0. A 66. percben a Kókány P. javára
megítélt szabadrúgást a kaputól 21 m-re Gulyás–Kovács G. a jobb
felsõ sarokba csavarta, 3-0. A mérkõzés 79. percében Gulyás–Ko-
vács G. állította be a végeredményt. Kókány P. bal oldalról átívelt
labdáját Bezerédi Á. a jobb oldalon átvette és beadását Gu-
lyás–Kovács G. egy nagyszerû csel után a bal felsõ sarokba emelte,
4-0. A szervezett védekezéssel és a veszélyesebb támadásaival a
Sárbogárd megérdemelten szerezte meg a gyõzelmet.

DUFK–SÁRBOGÁRD II. 2-3 (2-2)

DUFK: Kovács Dorián – Matolcsi László, Furuglyás Kristóf, Tóth
Zoltán, Gyöngyösi Ádám, Bartha Roland, Rabijász Dávid,
Hollósi Bálint, Heftner Richárd Alex, Szabó István.
Cserék: Gyõrfi Tamás, Danó Dominik, Krajczár Szabolcs, Fejes
Csaba, Fejes Dávid.
Vezetõ edzõ: Dobos László Viktor.
A megyei III. osztály Horfer csoport dobogósa ellen a fiatalokkal
felálló Sárbogárd küzdelmes mérkõzésen és helyenként jó játék-
kal szerezte meg a gyõzelmet. A 20. percben Lajtos A. átadását
Demeter D. két csel után jobbra kisodródva a hosszú sarokba he-
lyezte, 0-1. A kezdés után kiegyenlített a DUFK csapata. A közép-
re adott labdával Rabijász D. kilépett és a hálóba talált, 1-1. A gól
után mezõnyjáték alakult ki, a „hazaiak” kerültek fölénybe és a
31. percben vezetéshez jutottak. A bal oldalról érkezõ beadást
Brúzsa S. P. kiütötte és Matolcsa L. az elé került labdát közelrõl a
bal sarokba gurította, 2-1. A 37. percben Horváth Zs. félpályától
indulva átcselezte magát a védelmen. Lövését Kovács D. kiütötte
és az érkezõ Demeter D. a kapusról kipattanó labdát a hálóba gu-
rította, 2-2. A második játékrészben a dunaújvárosiak fölénye ál-
landósult, gólt azonban nem sikerült szerezniük. A mérkõzés
utolsó percében ismét Horváth Zs. átcselezte magát a védelmen
és a kapujából kimozduló újvárosi hálóõr szabálytalanul akadá-
lyozta a büntetõterületen belül. A megítélt 11-est Sükösd G.
magabiztosan lõtte a bal alsó sarokba, 2-3.

A hétvége mûsora

2019. február 23. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Martonvásár Mustang (megyei I. o.,
U19, Sárbogárd)
14.30 óra: Sárbogárd–Martonvásár (megyei I. o., felnõtt, Sár-
szentmiklós)

2019. február 24. (vasárnap)

14.30 óra: Aba-Sárvíz–Sárbogárd II. (megyei II. o., felnõtt, Aba)
A hétvégén induló tavaszi szezon elsõ hazai, Martonvásár elleni
mérkõzésén a családdal együtt szurkolók részére kedvezményes
belépést ajándékoz a Sárbogárd SE. A családostól kilátogatók egy
jegy (500 Ft) megváltásával tekinthetik meg a mérkõzést.
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

HÍREK AZ OLDALVONALON KÍVÜLRÕL

A hétvégén folytatódik a megyei bajnokság. Az elsõ osztályban az
õszi 9. helyrõl folytatja az I. osztályban szereplõ Sárbogárd. A csa-
pattól Szalai Pál Viktor és Oláh Dániel távozott. Krajcsovics Pé-
ter visszatért a móri „vendégeskedésbõl”. Pajor László, a csapat
edzõje – a felkészülést a helyi fiatalok beépítésére koncentrálva,
játéklehetõséget biztosítva számukra – bízik az elõrelépésben. A
mûfüves bajnokság mérkõzései és az ott elért eredmények erre jó
alapot szolgálnak. A csapat egysége és összetartó ereje az ered-
ményes szereplés záloga, és ezt a tavaszi mérkõzéseken bizonyíta-
ni fogják a fiúk. Sajnos Nagy Ármin, Gál Dániel és Nagy Krisztián
sérülése még a pályára lépésüket nem teszi lehetõvé.
A megyei II. osztályban szereplõ csapattól Õsz Patrik távozott. A
fiatalok szerepének növelésével a tavasz folyamán a hetedik hely-
rõl történõ felfelé mozdulás a cél.
Az U19-es csapat is folytatja a bajnokságot. Bezerédi Ádám, a fia-
talok trénere hasonló folytatásban bízik. Az õszi elsõ hely megtar-
tása a cél, és ehhez fokozott odaadás szükséges. A felkészülés
munkájából néhány játékos nem vette ki részét, így a cél elérése
nem kis feladat a fiataloktól!

Szántó Gáspár
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XVII. forduló

Flash Team–Légió 2000,
Agro Natur 5-7 (1-3)

Flash Team: Lénárt, Rácz, Kocsis, Sza-
kács, Ellenbruck, Láng, Grigóliát.
Légió 2000, Agro Natur: Horváth, Virágh,
Derecskei, Tóth I., Tóth G., Nyul, Dombi,
Drexler, Németh, Palotás, Gábris, Czei-
ner.
A csapatok gyorsan egymásnak feszültek,
melynek eredménye az elsõ percben egy
gól. A Flash felocsúdott és rendezte sorait,
de csak a 17. percig, amikor is megjött a
második, majd két percre rá a harmadik ta-
lálat is. Elúszni látszott a hajó, de a félidõ
utolsó elõtti percében a Légió is kapott egy
gólt. A második félidõt ismét a Légió kezd-
te jobban góllal, majd gólváltás követke-
zett. A mérkõzés vége felé elkezdtek po-
tyogni a gólok a 46., 47., 49., 50. percekben.
Ha a mérkõzés tovább tartott volna, ki tud-
ja, mi lett volna, így azonban ez az ered-
mény született.
Góllövõk: Rácz 2, Lénárt 2, Ellenbruck 1,
illetve Virágh 3, Palotás 2, Tóth I. 1, Nyul
1.

FDL Ászok Ásza–
Sárkeresztúr Kike 10-3 (4-2)

FDL Ászok Ásza: ifj. Bór, Bór, Magyar,
László, Lakatos Á., Lakatos Gy., Farkas,
Abdalla Roshdi, Rehák.
Sárkeresztúr Kike: Visi, Szauervein T.,
Hajdinger, Szauervein G., Jancski, Sütõ,
Tóth, Márton, Kuczi, Fövenyi, Mátyás.
A bajnoki címre is esélyes Ászok igencsak
meglepõdött, amikor a 8. percben a Kike
két góllal vezetett. Tanácstalanul néztek
egymásra: most mi legyen? Nem volt mit
tenni, ha gyõzni akartak, el kellett kezdeni
komolyan venni az ellenfelet. Ez végül is
igen jól sikerült, mert ezután rúgtak egy
10-est, és csak egyet kaptak. Ebbõl az lehet
a tanulság, hogy lazítani csak a szünetben
lehet.
Góllövõk: Bór 6, László 2, Lakatos Á. 1,
Lakatos Gy. 1, Lakatos öngól, illetve
Jancski 1, Böröndi 1, Jancski öngól.
Sárga lap: László.

Spuri–Dream Team 3-2 (1-2)
Spuri: Huszár, Szabó, Bereczki, Fésû,
Zámbó, Bór, Gazsó, Banda, Tóth, dr. Gye-
nis, Kiszl.
Dream Team: Hajdu, Mondovics, Varga,
Simon, Kimiti, Bognár J., Bognár R.
A két csapat hagyományosan szoros, küz-
delmes mérkõzéseket szokott vívni. Most
is szinte teljes létszámmal volt jelen mind-
két csapat. A Dream felpörgette magát er-
re a találkozóra és vezetést is szerzett a 6.
percben, de a válasz sem késett sokat, csak
a 9. percig. Született egy érvénytelen Spu-
ri-találat és egy érvényes vendégtalálat. A
második félidõ elején Spuri-gól, ezzel
egyenlítés, majd egy újabb találat, 3-2. A
mérkõzés itt véget ért, mert az ellenfél jog-
talannak ítélte a gólt, és levonult a pályá-
ról. Talán ha tovább fociztak volna, még
változhatott volna az eredmény, de õk át-
vették a játékvezetõ jogkörét, és véget
vetettek a találkozónak.
Góllövõk: Gazsó 2, dr. Gyenis 1, illetve Si-
mon 1, Varga 1.
Sárga lap: Szabó, illetve Kimiti.
Piros lap: Hajdú, Bognár.

Tabella

1. Légió 2000,
Agro Natur 15 12 1 2 90-42 37

2. FDL Ászok Ásza 15 10 2 3 115-35 32
3. Twister Galaxy 14 10 - 4 76-43 30
4. Spuri 15 6 1 8 45-70 19
5. Flash Team 14 5 3 6 58-75 18
6. Sárkeresztúr Kike 15 2 3 10 52-81 9
7. Dream Team 14 1 - 13 17-88 3

Góllövõlista

1. Bór József (FDL Ászok Ásza) 44 gól, 2.
Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Natur) 40
gól, 3. Lénárt György (Flash Team) 21 gól.

Huszár Lajos

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!

1 % a
környezetünkben élõ
súlyosan fogyatékos

gyermekekért
A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adó-
zó állampolgárokat, hogy adójuk 1 %-át
ajánlják fel a Sárbogárdon és környé-
kén élõ súlyosan, halmozottan fogyaté-
kos gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve: CSIPIKE
EGYESÜLET

Adószáma: 18491328-1-07
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Redõnyös 06 (30) 966 8446

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

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

Gépkocsivezetõt keresünk
NYERGES SZERELVÉNYRE, belföldi munkára.

06 70 4530 509

Kislókon TÁRSASHÁZ KERTTEL ELADÓ,
vagy csere is érdekelne (panel). 06 25 464 955

GAZDIT KERESÜNK!
Elajándékoznánk egyéves, nagyon kedves, barátságos

KUVASZ LÁNY KUTYÁNKAT.
Csakis olyan gazdinak, aki nem megkötve tartja,

szabadon futkározhat az udvaron.
Állatorvos által kiállított könyve van.
A chipet és az oltásokat megkapta.

Érdeklõdni lehet: 06 20 3988 710

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEKAz Alba Ablak-Solar Kft.
sárbogárdi telephelyére

LAKATOS MUNKAKÖRBE,
alumínium és/vagy mûanyag

nyílászárók gyártásában jártas
munkatársakat keres.

Elõny: nyílászárók gyártásában
szerzett tapasztalat.

Önéletrajzokat
a következõ címre várjuk:

erzsi.czeinerne@jullich.com,
telefon: 06 (30) 315 8510

Hûvös hétvége
követi a záporos,
szeles napokat

Csütörtökön eleinte sok napsütésre, majd egy
hidegfront hatására észak felõl egyre több fel-
hõre számíthatunk. A késõ délutáni óráktól egy-
re nagyobb területen ered el az esõ. A nyugatias
szél többfelé megélénkül. Napközben 9-13 fok-
ra készülhetünk.
Pénteken a front mögött erõs, viharos északias
szélre számíthatunk, többfelé záporokkal. Az Al-
földön kis eséllyel az ég is megdörrenhet. Este a
záporok hegytetõinken rövid idõre vegyes hal-
mazállapotra válthatnak. Felhõs és enyhe lesz a
hajnal, de délután kevés napsütés mindenütt
valószínû. 5-13 fokos maximumokat mérhe-
tünk, északkeleten lesz a leghidegebb.
Szombatra kitisztul az ég, hajnalban -5 foknál is
hidegebb lehet. Szeles marad az idõ, és délután
is fagypont közelében alakul a hõmérséklet. Va-
sárnap fagyos reggel után pár fokot emelked-
nek a maximumok, mérsékelt marad a szél, és
napos idõ ígérkezik.
Forrás: idokep.hu

Mezõgazdasági cég
sárbogárdi telephelyre keres

SZÁRÍTÓKEZELÕ
MUNKATÁRSAT,

illetve
SEGÉDMUNKÁST.

Jelentkezni az alábbi
telefonokon lehet:

06( 30) 560 6325 vagy
06 (30) 782 0298
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