
Gólya-CSOK
A gyermekáldás elõtt álló szülõkön kívül mindenki
várja a gólyákat, mivel a természet megújulásának, a
tavasz érkezésének hírnökei. A madarak mindig meg-
szabadítják a gaztól, takarossá teszik a meglévõ fész-
keket, de azért elkél nekik a segítség, fõleg a fiata-
labb, még tapasztalatlan példányoknak.

Sárbogárd–Töbörzsökön a Katona utca keresztezõ-
désének déli felén van egy szép fészek. Pár oszloppal
odébb, északra olyan fészekkezdeményt takarítottak
le az E.ON és a Természetvédelmi Õrszolgálat munka-
társai, aminek nem volt rendes alapja.

Mivel nem messze onnan az egyik oszlopon viszont
van fészektartó vasszerkezet, azt rendezték be egy
hazaköltözõ gólyapárnak. Az áramszolgáltató szak-
emberei áramtalanítás után kosaras gépjármû segít-
ségével leemelték a tartót, a Természetvédelmi Õr-
szolgálat munkatársa, Nagy Imre ezalatt vesszõkbõl
egy erõs köteget készített, amit aztán körbetekerve
ráerõsítettek a fészektartó konzolra, melynek aljára
szintén fûztek vesszõket. Amint visszakerült a tartó a
helyére, az oszlop tetejére, még egy kis száraz növé-
nyi bélelést is kapott.
A vadonatúj, tágas, masszív gólyalakás többfiókás
párnak tökéletes otthon.

Hargitai–Kiss Virág

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

2019. február 28. - XXX. évf. 9. szám
20 oldal, 250 Ft

Varga Anna teológus .   .   .   .   .   .   . 3
Borbál .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4
Jótékonysági bál.   .   .   .   .   .   .   .   . 4
Elmaradt jóváírás .   .   .   .   .   .   .   . 5
Maki maki hátán .   .   .   .   .   .   .   . 8
Megnehezíteni sem tudtuk
a listavezetõ dolgát .   .   .   .   .   .   . 15
KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 11-13

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Írás a 14. oldalon.

Íjászéremesõ AlsóörsönÍjászéremesõ Alsóörsön

MOZGALMAS HÉMOZGALMAS HÉTVÉTVÉGEGE

Írás a 15. oldalon.



2 HIRDETÉSEK 2019. február 28. Bogárd és Vidéke



Bogárd és Vidéke 2019. február 28. BEMUTATJUK 3

Varga Anna teológus
Sárbogárdon tölti egyéves gyakorlatát a Kárpátaljáról érkezett Varga Anna, a
Károli Gáspár Református Egyetem hatodéves teológushallgatója, akivel a
sárbogárdi református gyülekezeti teremben beszélgettem ide vezetõ út-
járól.

– Hívõ családban nõttem fel, rendszeres
templomba járók voltunk, kicsi korunktól
kezdve vittek minket vasárnapi iskolába,
hittanórára, része volt az életünknek a hit-
ben való nevelés. 8-10 éves lehettem, ami-
kor a bátyám anyukámmal beszélgetett:
„Mit csináljunk ebbõl a lányból?” Anyu-
kám azt mondta, hogy majd eldöntöm, mi
akarok lenni, még messze van a pályavá-
lasztás ideje. A bátyám viszont azt mondta:
„Ide figyelj, Anna, vagy lelkész leszel, vagy
orvos. Mert lelkészre, orvosra mindig szük-
ség van.” Szerintem a világ legnagyobb ki-
rohanását produkáltam, amikor rácsaptam
a teraszajtót a következõ szavakkal: „Majd
a saját gyerekedbõl azt csinálsz, amit
akarsz, de én soha nem leszek se orvos, se
lelkész!”
Nem szeretek szerepelni, mindig is vissza-
húzódó voltam, a mai napig nehezen oldó-
dok fel. De ahogy teltek az évek és elkezd-
tem járni ifjúsági táborokba, hittanórára,
konfirmandus-oktatásra, közelebb kerül-
tem a Szentíráshoz és Istenhez. Az egyik tá-
bor után azt mondtam anyukámnak: lehet,
hogy lelkész leszek.
– Mi változtatta meg benned a kezdeti
ellenállást?
– Sok prédikációt hallottam arról az igérõl,
hogy „Menjetek el tehát, tegyetek tanít-
vánnyá minden népet”. Ott motoszkált
bennem, hogy ismerem Istent, és elmond-
hatom másoknak is, ki az az Isten, akit én is-
merek. A legnagyobb bizonyosság, hogy lel-
készi pályára kell mennem, a konfirman-
dusigém volt, amivel megáldott a lelkész.
Ez az ige Ézsaiás könyvének 60. részében
található: „Nem a nap lesz többé napvilá-
god, és nem a hold fénye világít neked, ha-
nem az Úr lesz örök világosságod, és Iste-
ned lesz ékességed.” Azért meghagytam a
kiskaput, hogy ha nem vesznek fel a teológi-
ára, akkor legyen máshoz nyúlni.
– Mi lett volna az a más?
– Angoltanár vagy történelemtanár szeret-
tem volna lenni. Három teológia van Ma-
gyarországon: Budapesten, Sárospatakon,
Debrecenben. Csak Budapestre jelentkez-
tem, 16 évesen. Fölvettek.
– Egy egyetemre hogyan lehet 16 évesen je-
lentkezni?
– Kárpátalján a közoktatás 11 évig tart. 6
évesen kezdik a gyerekek az iskolát, és 17
évesen érettségiznek. Mivel nyári gyerek
vagyok, ezért 16 évesen kaptam kézhez a
papírokat.
– Együtt, vagy külön van az általános és a
középiskola?
– Nálunk együtt volt.
– Beregszászi lány vagy.
– Beregszász környéki, mezõvári.
– Az egyetemen a társaid, tanáraid részérõl
éreztél-e az életkorod miatt valamiféle
megkülönböztetést?

– Egyáltalán nem. Elcsodálkoztak rajta, de
nem szenvedtem semmiféle hátrányt. Van
évfolyamtársunk, aki már idõsebb, harmin-
con túl van. Akkor miért lenne probléma
azzal, aki 20 év alatti?
– Tudásban, szellemi, lelki tapasztalásban
egy fiatal – életkoránál fogva – hátrébb van.
Vagy lehet, hogy mégsem? Olyan területrõl
jöttél Kárpátaljáról, ahol nem egyszerû a
magyarok élete.
– Ez így van. Inkább a szellemi tudásnak van
hátránya, mert néha 16 évesen nem azzal
foglalkozik az ember, hogy minél több min-
dent megtanuljon, hanem próbál szórakoz-
ni is. De a lelki érettség fejlettebb, mert
megtanítanak az élethelyzetek arra, hogy
megvédjük magunkat, igazán magyarokká
neveljenek minket a körülmények.
– Hogyan élted meg gyermekként a kárpát-
aljai magyarságodat?
– Hála Istennek nincsenek negatív emléke-
im, önfeledt gyermekkorom volt. Steril kör-
nyezetben nõttem fel. Színmagyar települé-
sen születtem, ott éltünk, ott jártam iskolá-
ba. Soha nem volt hátrányom abból, hogy
magyarnak születtem. Nálunk békességben
él egymás mellett az ukrán és magyar nép.
Kés mártódik a szívembe, hogy egy ideje
egyfajta harc alakult ki a hazámban. Ez for-
málta jobban bennem azt, hogy kárpátaljai
magyar vagyok, nem csak egy magyar, aki a
határ túloldalán él.
– A családod javarésze ott maradt?
– Édesapám mérnökként végzett, de 22 éve
kõmûvesként dolgozik Magyarországon,
Szentendrén, mivel Ukrajnában rosszak az
életkörülmények, nagyon nehéz megélni
abból a fizetésbõl, amit ott adnak. Azt, hogy
hetente járt haza, nehezen éltem meg gyer-
mekként. Késõbb a bátyám is (aki nálam 16
évvel idõsebb) Magyarországra költözött,
itt járt gimnáziumba, egyetemre, és gépész-
mérnök lett. Õ is csak hébe-hóba jött haza.
Most Szentendrén lakik. A nõvérem (aki 14
évvel idõsebb nálam) csecsemõ- és gyer-
mekápoló szakon végzett, most fõállású
anyaként két kisfiával tölti minden idejét. Õ
ott maradt a családjával Mezõváriban.
Ahogy édesanyám is, aki szociális munkás,
egy állami intézményben gondoz idõseket.
– A teológia nem feltétlenül lelkészi pályát
jelent. Neked viszont ez a választásod.
– Gyülekezeti lelkész szeretnék lenni.
– Haza szeretnél menni?
– Szeretnék, a szívem mindig odahúz azok
közé, akiket ismerek, akik között felnõt-
tem. De bonyolult a kárpátaljai nõi lelkész-
ség kérdése. A gyülekezetek nyitottak arra,
hogy nõk szolgáljanak közöttük, viszont
törvényileg nincs még elfogadva, hogy nõ
gyülekezetvezetõ lelkész lehessen. Ha azt
mondják föntrõl, hogy menni kell, akkor
megyek. A törvények is változhatnak. Nem
tudom még, hova visz az utam.
– Akkor rábízod magad Istenre.

– Sárbogárdra is így kerültem. Olyan terve-
im voltak, hogy elmegyek külföldre szeren-
csét próbálni pár évig, de hónapokon ke-
resztül egy munkaközvetítõ se válaszolt a
leveleimre. Az egyetem – nem tudva a ter-
vemrõl – beosztott gyakorlati helyre Sárbo-
gárdra, ami utólag derült ki számomra. Már
elsõévesként ide szerettem volna jönni le-
gációba, de fiút kértek. Akkor azt mondtam
anyunak, milyen jó lenne, ha hatodévre Sár-
bogárdra kerülnék.
– Mik a benyomásaid Sárbogárdról?
– A Ráday utcai kollégiumban laktam 4,5
évet, az volt a második otthonom. Már ké-
szítettem arra a lelkemet, hogy el kell majd
onnan költöznöm, de a tûz miatt ez egyik
pillanatról a másikra következett be. Ilyen
hirtelen otthagyni Budapestet és új lappal
indulni kicsit rémisztõ volt számomra. Emi-
att az elsõ hét nehéz volt itt. Nagyon kedve-
sek voltak a lelkészék, mindenben támogat-
tak, és anyukám is mellettem volt.
– Az idõsotthonban kaptál szállást.
– A fûtési szezon végéig ott leszek, aztán a
régi parókiára megyek át.
– A gyülekezet örömmel fogadott?
– Igen, ez fontos volt ahhoz, hogy otthon
érezzem magam. Tanulok, megfigyelek,
próbálok segíteni, amiben tudok, tele va-
gyok ötletekkel, tettre kész vagyok.
– Milyen gyakran találkozol a családoddal?
– Ritkán találkozom velük. Az egyetemi
évek alatt évente 4-5-ször mentem csak ha-
za, mert 6 óra az út csak oda. Anyukám el
szokott hozzám jönni.
– Szabadidõdben mivel foglalatoskodsz
szívesen?
– Nagyon szeretek sütni, fõzni, emellett
varrni, horgolni, hímezni. Szívesen olvasok
és gitározok.
– Egy fiatal számára milyen érzés idõsott-
honban lakni?
– Az otthon lakói sokszor elkapnak a folyo-
són beszélgetni, hoznak egy kis gyümölcsöt,
egy-egy rajzot, igét. Õk a második csalá-
dom. Jó érzés, hogy van kinek köszönni, tu-
dom azt, hogy nem vagyok egyedül.

Hargitai–Kiss Virág
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XI. Borbál
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Bor-
barát Kör XI. alkalommal megren-
dezett borbálja idén is sikeresnek
bizonyult. A Patkó csárdában meg-
tartott mulatságon hatvan fõ vett
részt. A zenét Vörös József pálfai
zenész szolgáltatta.
Szilveszter János elnök köszöntöt-
te a jelenlévõket. A finom vacsora
után kezdetét vette a tánc. A ven-
dégek hajnali három óráig ropták.
Köszönetet mondunk ezúton is
mindenkinek, aki eljött! Reméljük,
jól érezték magukat!
Külön köszönet: Iker Jánosnak
(Patkó csárda), a Gázmodul-Weisz
Kft.-nek, Szénássy Ferencnének
(Irka papírbolt), Huszár József

órásnak, a Vecsési Savanyúságnak (Tesco), Tatár András mé-
hésznek, valamint minden vendégnek, aki hozzájárult a tombola-
sorsoláshoz.

Szervezõk

Jótékonysági
bál

2019. február 16-án tartottuk hagyományos jótékonysági bálun-
kat a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Töbörzsöki Telephelyének támo-
gatására. A helyszínt a Patkó csárda biztosította. A vendégeket
Farkasné Horváth Gabriella SZMK-elnök köszöntötte, megkö-
szönve a támogatást és az aktív részvételt.

Az idén retró hangulatot varázsoltunk a mûsorunkkal, amit a Pil-
langó csoport nagycsoportosainak pompontánca nyitott meg. He-
tek óta lelkesen gyakoroltunk – hétvégét feláldozva – a szü-
lõ–gyermek táncot és az anyukák táncát. A felkészülést nagyban
nehezítették a betegségek. Mindenkinek köszönjük a lelkes, oda-

adó munkát, amely elõsegítette, hogy hangulatos elõadásunkkal
kedveskedjünk a vendégeknek.
Az ízletes vacsora elfogyasztása után kezdetét vette a tánc, a mu-
latozás. A talpalávalót Mészáros Gábor felajánlásként szolgáltat-
ta. Köszönjük!
A tombolasorsolást mindenki izgatottan várta, hogy a szülõk és
vállalkozók által felajánlott értékes tárgyak közül mit sikerül
megnyerniük. Sokan örülhettek nyereményüknek.
Tánctól megfáradva, kellemes hangulatban tértünk haza.
A bevételt a gyermekek óvodai életének még tartalmasabbá téte-
lére (játékok vásárlására, rendezvények szervezésére stb.) fordít-
juk.
Köszönet mindazoknak, akik bármilyen formában és módon
(részvétellel, tombolatárgyakkal, gyûjtéssel, süteménysütéssel,
jegyvásárlással stb.) segítséget nyújtottak a bál szervezésében,
lebonyolításában.

Köszönettel: Pál Ildikó óvodapedagógus
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Kérdezték
ELMARADT
JÓVÁÍRÁS

Szerkesztõségünkhöz érkezett lakossági
panasz, miszerint a múlt év eleji téves
számlázás miatti túlfizetést a mai napig
nem írta jóvá a Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonkezelõ Zrt.
(röviden: NHKV). A társaság lapunk meg-
keresésére az alábbi választ küldte:

„Az ügyfélmegkeresések egyedi kivizsgá-
lása érdekében Ügyfeleink szíveskedjenek
felkeresni ügyfélszolgálatunkat az ugyfel-
szolgalat@nhkv.hu e-mail-címen, vagy az
1300 Budapest, Pf. 333. levelezési címen.

Abban az esetben, ha az ügyfél folyószám-
la-egyenlegén bármilyen okból túlfizetés
keletkezik, az összegrõl az ügyfél szabadon
rendelkezhet. Amennyiben az ügyfél a jó-
váírás mellett dönt, úgy nincs további teen-
dõje, a következõ negyedéves hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási számla ösz-
szegének fizetendõ értéke csökken a túlfi-
zetés kompenzációjával, mindaddig, amíg
a folyószámla-egyenlegén túlfizetés mu-
tatkozik. Ha a túlfizetés kiutalását kéri, azt
beadványában minden esetben jeleznie
kell a bankszámlaszám, vagy a postai kéz-
besítési cím pontos megadásával.”

KÖZPONTI
LÁTVÁNY

Szintén lakossági észrevétel, hogy a sárbo-
gárdi könyvtár melletti lakatlan épület –
fõképp annak ágakból rakott „kerítése”,
amit a járókelõk teleszemeteltek – szé-
gyenletes foltja a városközpontnak. Jó len-
ne, ha a tulajdonos tenne ez ellen valamit.
A tulajdonos lapunknak elmondta: koráb-
ban többször is úgy jártak, hogy miután
rendbe tették a kerítést, illetéktelen beha-
tolók letaposták, tönkretették azt. Ezért
raktak oda ágakból torlaszt. Már akkor is
bedobálták a notórius szemtelõk a hulla-
dékaikat, amikor még lakott volt az épület.
A kerítést a tavasz folyamán rendbe teszik,
és el szeretnék adni az ingatlant.

JÁRHATATLAN
JÁRDA

A Túry Miklós utca járdája használhatat-
lan, emiatt számos gyalogos és babakocsis,
gyermekes anyuka inkább az út szélén ha-
lad, ami nagyon balesetveszélyes mind a
járókelõk, mind az autóval közlekedõk
szempontjából. Jó lenne, ha az önkor-
mányzat ezt a járdát is besorolná a sürgõ-
sen elvégzendõ feladatok közé, mert sok
lakót érint a probléma.

RENDSODRÓ
AZ ÚTSZÉLEN

A Kisfaludy utcában valaki az út szélén tá-
rolja a rendsodróját. Az utca szûkös két
autónak, ezért csak lehúzódva tudnak el-
haladni egymás mellett. Ám az útszélen
meredezõ vasszerkezet miatt ez veszélyes
mutatvány. A közterület nem tárolásra va-
ló, pláne nem ekkora eszköz tekintetében;
helyezze el azt a tulajdonos a saját ingatla-
nán belül!

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

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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SOKKAL
FONTOSABB!

„Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örül-
nöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és
megtaláltatott” (Lukács 15,31-32).
Az eset akkor történt velem, amikor vendéglátó házigazdánk kör-
bevezetett gyönyörû otthonukban, és felhívta figyelmemet egy
nagyon szép, alabástrom gyümölcstartó edényre.
Elmondta, hogy mennyire értékes számukra, nem csak a szépsé-
géért és ritkaságáért, hanem azért, mert emlékek fûzõdnek hoz-
zá.
Másnap korán reggel ügyetlenségemben lesújtó dolgot tettem.
Gõzölgõ, reggeli kávémmal a kezemben megbillentem az asztal
mellett, és az alabástrom gyümölcstartó edényt a padlóra löktem,
amely félbe törött.
Szívem hamis, sötét oldala rögtön azon kezdett gondolkozni, ho-
gyan tüntethetném el a hibát. Tiszta törés volt, és talán, ha a két
fél darabot összeillesztem, olyan lesz, mint eredetileg volt.
Végül megszégyenülve hirtelen támadt, gonosz gondolataim mi-
att, újjászületett szívem világos oldala felülkerekedett, és bocsá-
natkérõen bevallottam tettemet.
Barátom válaszát soha nem fogom elfelejteni. „Minden rendben
van Joe, a család barátai sokkal fontosabbak, mint a tárgyak.”
Felszabadultam, de a történet komoly lecke maradt számomra.
Ezt a megbocsátást az Úr Jézus világossá tette tanításaiban és cse-
lekedeteiben, de talán legmélyebben a tékozló fiú ismert történe-
tében.
Amikor ezt a tör-
ténetet elmondta,
vámszedõk, rossz
hírû asszonyok és
egyéb „bûnösök”
vették körül. A
számkivetett tö-
meg szélén a tör-
vény farizeusai és
tanítói álltak,
akik gúnyolódtak
és elégedetlen-
kedtek Krisztus
világos szándéká-
val szemben. Az Úr Jézus folytatta beszédét, kiemelve az elveszett
bárány, az elgurult pénz és a tékozló fiú történetét.
Szavaival közvetlenül a farizeusokra utalva, a tékozló fiú példáza-
tában az idõsebb fivérre tereli a figyelmet, aki felháborodott a té-
kozlásokon, de legjobban a hatalmas családi örökség sorsán. Az õ
szemszögébõl nézve az apa kiadása az önfejû fiúra pazarlás, sõt
egyenesen tisztességtelen volt.
De a példázat zárószavaiban az Úr Jézus a mennyei Atya szívét
visszatükrözve rámutatott arra, hogy Isten családjában az embe-
rek a legfontosabbak. Nem csak a „megtisztított” emberek. Nem
csak a gyülekezeti emberek. De azok is, akiknek szükséges meg-
hallaniuk, hogy Isten szereti õket, megbocsátja bûneiket, szabad-
dá akarja tenni õket a függõségektõl, és megtalálja õket a legna-
gyobb szükségben. Így, amikor Isten Igéjének tükrébe nézünk,
meg kell önmagunktól kérdeznünk: Mi a legfontosabb az éle-
tünkben? A vagyonunk? Az elsõbbségi jogunk? Személyes büsz-
keségünk és jó hírnevünk? Döntéseink? Vagy tegyük azt, amire
az embereknek a legnagyobb szükségük van? És az utat számunk-
ra az Úr Jézus mutatja meg!
Barátomnak az alabástrom edénnyel kapcsolatban igaza volt – az
ember annál sokkal fontosabb.

J. S.

Forrás: Vetés és aratás, 2014/1. szám

Mozaikok 2018-ból

VETÍTÉSSEL EGYBEKÖTÖTT BESZÉLGETÉS
VARGA CSABÁVAL, AMELYET

2019. március 4-én, hétfõn, 17 órakor
a Madarász József Városi Könyvtárban tartunk.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

BÖJTI EVANGELIZÁCIÓ
a Sárbogárdi Református

Egyházközségben
(Tompa Mihály utca 41., gyülekezeti terem)

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit
böjti evangelizációs sorozatunkra!

Március 4. (hétfõ) 6 óra – Imre Bálint dégi lelkipásztor
Március 5. (kedd) 6 óra – Imre Bálint dégi lelkipásztor
Március 6. (szerda) 6 óra – Nemes Gyula kálozi lelkipásztor
Március 7. (csütörtök) 6 óra – presbiteri bibliaóra
Március 8. (péntek) 6 óra – Maruczán Attila abai lelkipásztor

Készülõdjünk együtt a böjtben, hogy közelebb
kerülhessünk a Megváltóhoz és a megváltásunk titkához!

Kedves Barátaink!
Kérjük, hogy idén is támogassák könyvtárunkat,
a Madarász József Városi Könyvtárat személyi

jövedelemadójuk 1 %-ával.
Adószámunk: 16696527-2-07

Köszönjük!
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Szentiváni suliszemle
A farsang a vízkereszttõl (január 6.) húshagyókeddig, a nagyböjt kezdetéig tartó idõszak
elnevezése. Vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A farsang jel-
legzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötõdik hozzá jelentõs vallási
ünnep, alapvetõen a gazdag néphagyományokra épül. Gyökerei szoros kapcsolatban áll-
nak a tél elmúlta felett érzett örömmel, a tavasz köszöntésével és a gonosz elûzésével is,
maszkokkal ijesztve el a rossz képviselõit.

Iskolánkban a megszokott farsangi mulat-
ságra az idén február 22-én került sor. Idén
a beöltözésnél gyakorlatilag szabad kezet
kaptak tanulóink: egyéni, csoportos és osz-
tályprodukcióval is fel lehetett lépni, csak
annyit kértünk, hogy kerüljük el az egyházi
iskolához méltatlan jelmezeket.
Idén is számos ötletes jelmezt csodálhat-
tunk meg. Láthattunk hastáncosokat, tö-
rök udvartartást az Egri csillagokból, kró-
nikással, mentõsbrigádot, mesejelmeze-
ket, labdaautomatát, õsembert, kalózt,
kisördögöket, indiánt. A 8. osztályosok egy
kis rockos produkcióval engedték ki a fel-
vételi után felszabaduló energiákat – ha
mástól nem is, de ettõl biztosan elriadtak a
suli környékérõl a rossz szellemek.
A felvonulást követõ tombolasorsoláson
számos nyeremény talált gazdára, a támo-
gatói jegyek bevételével pedig a diákön-
kormányzat gazdálkodhat majd a diákheti

rendezvények szervezése során. Aki pedig
kimerült volna, farsangi fánkkal és teával
pótolhatta a kiesett kalóriákat, melyek el-
készítésében ismét a szülõk mûködtek
közre, eredményesen: minden elfogyott az
utolsó morzsáig.
Mindenkinek szeretnénk itt is köszönetet
mondani a jelmezkészítésben és maszkíro-
zásban való közremûködésért, a felaján-
lott tombolatárgyakért, farsangi fánk és
tea elkészítéséért illetve a kiszolgálás so-
rán nyújtott segítségért!

Kiss Attila igazgató
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Maki maki hátán Madagaszkáron
6. rész

Mielõtt utoljára kompra szálltunk volna, a
faluban egy kisebb tsingihez igyekeztek a
társaim. Én inkább a faluban maradtam
nézelõdni és a helyiekkel ismerkedni. For-
ró kávéra és bundás banánra hívtam meg a
sofõrt, arcokat fényképeztem, és néhány
fiatallal csevegtem a falu fõterén, a kikötõ-
ben. Hirtelen egy nyitott Nissan parkolt le,
amirõl fegyveres civil- és katonaruhás fia-
talok ugráltak le. Madagaszkáron éppen
választások folytak, és úgy látszik, nem ép-
pen demokratikus módon. Nem kockáz-
tattam, hogy lekapjam õket. Késõbb kon-
vojban haladtunk tovább egészen Beloig, a
Baobab-ligetig, a biztonság miatt.
A faluban azt tapasztaltam, hogy nagy a
szociális kontroll. Azt is láttam, hogy egy
12 éves lány ugyanúgy püföli a vele egyidõs
fiút, mint ahogy azt mi is tettük 12 évesen.
Vannak szemtelen és visszahúzódó karak-
terek, ahogy mindenhol. A helyi iskolában
alsó és felsõ osztály mûködik, egy-egy osz-
tályban nem ritka a 100 gyerek sem. Egy fi-
úval malagaszi popzenét hallgattam az
mp4-lejátszóján, egy másik a saját készíté-
sû tõrét mutatta nekem büszkén. Több
embert láttam kisméretû napelemmel mû-
ködõ mobiltelefonnal közlekedni.
A Baobab-liget gyönyörû volt, de keser-
nyésre fordult a szám íze a világ minden tá-
járól felgyülemlett turisták miatt.
Késõ estére érkeztünk meg Morondavába.
Éjjel kiömlött mellettem az ágyban a
Zanzibárról hozott, házi citromos olajom,
úgyhogy az ott eltöltött két éjjel alatt
egyetlen szúnyog sem zümmögött a fülem-
be. Pompás, de számomra mellõzhetõen
kényelmes szálloda volt ez. Az éjjeliszek-
rény nyitott polcán diszkréten lapított egy
hatdarabos, bontatlan kondomcsomag,

ami a szolgáltatáshoz tartozott. Kitûnõ öt-
letnek tartom.
Reggel az udvarban fölfedeztem Caroli-
net, a szálló rab teknõsét egy elkerített,
pöttömnyi helyen. Hogy mindig csak elém
kerülnek a bajba jutott állatok! A forró na-
pon kitisztítottam a lakhelyét, kimostam a
tálkáit, az egyiket friss vízzel töltöttem fel,
végül megmostam Carolinet is egy nagy
vödör vízben. Szerintem hetek óta nem né-
zett rá senki, annyira koszos volt. Miután
többször is megúsztattam egy teli vödör-
ben, elengedtem sétálni a kertben. Elége-
detten hagyta maga mögött az ürüléke
csíkját. Elõször láttam ilyet életemben.
Megfontoltsága ellenére elég gyorsan ha-

ladt körben a kertben, és ott harapdálta
lelkesen a virágokat és leveleket, ahol csak
tudta. Hagytam, csak néha fordítottam
meg ellenkezõ irányba, mert véget ért a
kert.
Késõbb elindultam a városkával ismerked-
ni, mely a kellemes vizû mozambiki öböl-
nél fekszik. Álmatag nyaralóváros. Sok in-
diai származású is él itt. Az egyik ilyen csa-
lád házi kifõzdéjében ettem a város legfi-
nomabb harapnivalóit, közben politizál-
tunk. Az indiai szerint Madagaszkár lera-
gadt a múlt sarában, amibõl képtelen ki-
evickélni.
Egy hosszú, tekervényes, üdülõkkel teli ut-
ca végén a helyi halpiacot fedeztem föl,
ahol egy turista sem fordul meg. Két férfi
éppen egy halálfélelemtõl visító disznót fo-
gott le és kötözött egy biciklis riksára. Né-
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hány guggoló nõ piszkos halak közt váloga-
tott. Az utcával párhuzamosan, az üdülõ-
sor mögött a tenger habzott. Oda is kimen-
tem és végigsétáltam a hosszan elnyúló
parton. Egyetlen raszta hajú fiúka szólítga-
tott a távolból, de én gyorsabb voltam nála.
Visszasétálva, a majdnem üres szabad-
strandot bekötõ kiskapu elõtt egy ledér he-
lyi hölgyet láttam egy helyi stricivel. Érde-
kes, hogy ezek a világon mindenhol ott
vannak.
Tanába november elsején, késõ este értem
vissza hullafáradtan, két japán fiúval, aki-
ket a buszállomáson szedtem össze, hogy
megosszuk a taxi költségeit. November el-
seje Madagaszkáron kétnapos nemzeti ün-
nep, ezért a boltok zárva tartanak.
Hajnali négykor hirtelen megszólalt az
iszonyúan hangosra állított erõsítõkben
egy lutheránus pap gospelszerû égi miséje,
ami teljesen kiverte az álmot a szemembõl.

Mintha csak a szobámban szólt volna, pe-
dig a szállóval szemközt állt a templomocs-
ka. Egész délutánig tartott, és állítólag már
elõzõ nap megkezdték a „bulit”.

Ingerülten, kialvatlanul indultam reggel a
városba. A szálloda elõtt, az utcán tömeg
nyomult az ordítós gurujuk miséjét élvez-
ni. Valami harapnivalót is árult a sûrûben
pár híve egy autó tetején, amit roppant
drágállottam. A hölgyek csak malagasziul
beszéltek, így nem tudtunk közös nevezõre
jutni az árat illetõen. Ekkor angolul oda-
szólt egy fiú, hogy segítsen-e. Így ismerked-
tem meg Tsuval, egy turizmust tanuló,
kedves fiúval. Az angol nyelvet akarta gya-
korolni. Készségesen jött velem többször
is a felfedezõútjaimra. Együtt néztük meg
a Tanától 30 km-re lévõ Lemur-parkot is,
ami egy japán–malagaszi alapítvány révén
szaporítja a makikat egy természetvédelmi
parkban. Jó borsos belépõt kértek. Tsuval
együtt szopogattuk a különféle facsart gyü-
mölcs- és zöldségleveket az egyik piacon.
Lelkesen tolmácsolt, kérdezgetett és vála-
szolt a kérdéseimre. Apukája rendõrfõ-
nök, anyukája háztartásbeli, és gyûlöli a
mostani korrupt elnököt.

Egy másik késõ délután lesétáltam az egyik
piacra vacsorázni. Leálltam egy levesesnél.
A pult elõtti kispadról kanalazók kérdez-
ték, hogy akarok-e levest. Akartam. Dupla
adagot kaptam változatlan áron. Az egyik
vendég készségesen ugrott föl, hogy átadja
a helyét, és állva evett tovább. A mellettem
ülõ fiatalember körül enyhe sörszag lenge-
dezett, miáltal eléggé barátságosan visel-
kedett. Egy kézilabdacsapatban játszik, is-
merte pár magyar teniszezõ és egyéb spor-
toló nevét, amihez igazán szólni sem tud-

tam, mert nem értek hozzá. Éppen most
nyertek meg valami helyi meccset és azt
mindjárt indulnak megünnepelni, ahova
engem is szívesen látnak – invitált, majd
megkérdezte, hogy szívok-e. Mondtam,
nem, de a munkámból kifolyólag szívós
ügyekkel foglalkozom. Kedvesen elhárí-
tottam a meghívását, amiben semmi hátsó
szándékot nem találtam, bár kerestem.
Evés közben egy férfi jött a hátam mögé, és
felajánlotta, hogy segít. Míg azon gondol-
kodtam, hogy vajon miben, már föl is húzta
a blúzom állandóan lecsúszó cipzárját a
hátamon, aztán komótosan a motorjához
lépett, berúgta és elhajtott. Még jó, hogy
nem elöl csúszott le a nadrágom cipzárja.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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Méteres lángokkal égett
a nádas Sárkeresztúron

A hétvégén tíz vegetációtûzhöz riasztották a tûzoltókat Fejér megyében. Székesfehérvá-
ron, Mohán, Pusztaszabolcson, Polgárdiban, Sárbogárdon és Sárkeresztúron különbözõ
nagyságú területeken a száraz aljnövényzet, nádas és helyenként kerti hulladék égett.
Sárkeresztúron a Hatházi-tó közelében körülbelül kétezer négyzetméteren lángolt a ná-
das február 24-én, vasárnap délután. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók két vízsugárral és
kéziszerszámokkal fojtották el a tüzet.
A szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák. Belterületen a kerti
zöldhulladék elégetésére csak ott van lehetõség, ahol van kifejezetten erre vonatkozó
rendelete az önkormányzatnak. Ez pontosan szabályozza, mely napokon, milyen idõin-
tervallumban szabad a kertben zöldhulladékot égetni, ilyen szabályozás hiányában tilos
ez a tevékenység. Tûzgyújtási tilalom esetén akkor sem megengedett a tûzgyújtás, ha azt
egyébként más jogszabály megengedi. A külterületen végzett égetés engedélyhez kötött,
így elõzetesen engedélyeztetni kell a tûzvédelmi hatósággal a lábon álló növényzet, tarló,
illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését.
Az aktuális tûzgyújtási tilalomról az www.erdotuz.hu vagy a www.katasztrofavedelem.hu
honlapon elhelyezett térképen tájékozódhatunk.
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, és minden esetben
gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tûz oltásá-
ra alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan fel-
ügyelet alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható idõjárásról, mert a szél kedvez a
tûz gyors továbbterjedésének.
Ha már megtörtént a baj, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívószámot!
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Szabadtéri
tûzesetek

megelõzése
Az elmúlt napok csapadékmentes és enyhe
idõjárása miatt egyre többen kezdenek neki
kerti munkáknak, emiatt az ország számos
pontján gyulladt meg az aljnövényzet. A ve-
szélyt a száraz aljnövényzet és avar jelenti,
amelyben könnyen és gyorsan terjed a tûz. A
szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát
emberek okozzák. A meteorológiai elõrejelzé-
sek szerint az átmeneti lehûlés után újabb fel-
melegedés kezdõdik, ezért a Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság mindenkit
arra kér, hogy tájékozódjon a szabadtéri tûz-
gyújtás szabályairól.
Az elmúlt két hétben harminc szabadtéri tûz-
esethez riasztották a tûzoltókat Fejér megyé-
ben. Az országban már halálos áldozata is
van a kerti zöldhulladék égetésének, néhány
napja egy ember életét vesztette, miután a
ruhája lángra kapott Kecskemét külterületén.
Belterületen a kerti zöldhulladék elégetésére
csak ott van lehetõség, ahol van kifejezetten
erre vonatkozó rendelete az önkormányzat-
nak. Ez pontosan szabályozza, mely napokon,
milyen idõintervallumban szabad a kertben
zöldhulladékot égetni, ilyen szabályozás hiá-
nyában tilos ez a tevékenység. Tûzgyújtási ti-
lalom esetén akkor sem megengedett a tûz-
gyújtás, ha azt egyébként más jogszabály
megengedi.
A károk akkor elõzhetõk meg a legkönnyeb-
ben, ha tisztában vagyunk a biztonságos sza-
badtéri tûzgyújtás és a tûzmegelõzés alapve-
tõ szabályaival. A külterületen végzett égetés
engedélyhez kötött, így elõzetesen engedé-
lyeztetni kell a tûzvédelmi hatósággal a lábon
álló növényzet, tarló, illetve a növényter-
mesztéssel összefüggésben keletkezett hul-
ladék szabadtéri égetését.
A szabadtéri tûzgyújtás feltételeit az Orszá-
gos Tûzvédelmi Szabályzat tartalmazza, a
jogszabálytól eltérõ vagy hatósági engedély
hiányában végzett tûzgyújtási tevékenység
tûzvédelmi bírságot von maga után!
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne
hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben
gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû oltó-
anyagról. Mindig legyen nálunk a tûz oltására
alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet
gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügye-
let alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a vár-
ható idõjárásról, mert a szél kedvez a tûz
gyors továbbterjedésének.
Ha már megtörtént a baj, haladéktalanul hív-
ja a 112-es segélyhívószámot!

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

HANGOS ÜZEMÛ SZIRÉNAPRÓBA
Paks 30 kilométeres körzetében

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a
Paksi Atomerõmû Zrt. 30 kilométeres körzetébe esõ településeken a lakossági tájé-
koztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében a megyé-
ben Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta telepü-
léseken hangos üzemû (teljes körû) szirénapróba végrehajtására kerül sor március
4-én (hétfõn) 13 órakor.
A szirénapróba során a próbára történõ figyelemfelhívás mellett a „Katasztrófaria-
dó” (két percig tartó, váltakozó hangmagasságú, mélyebb tónusú /üvöltõ/ hang), vala-
mint a „Veszély elmúlt” (kétszer fél percig tartó, félperces szünettel megszakított
egyenletes hangjelzés) jelzéseket lehet majd hallani a megjelölt idõpontban. A sziré-
nák megszólalása csak a rendszer próbája, a lakosságnak semmiféle teendõje nincs.
Valós riasztás esetén a szirénarendszeren lesugárzott szövegben NEM szerepel a
„Figyelem ez próba” kifejezés!

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INTÉZMÉNYVEZETÕI
BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA

Sárbogárd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézményében

INTÉZMÉNYVEZETÕI BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA
határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban, határozott idejû vezetõi megbízással.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.
A munkakör 2019. június 3-ától tölthetõ be.
A munkavégzés helye: 7000 Sárbogárd, Ady E. út 164.
Az állással kapcsolatos további információk a www.kozigallas.gov.hu, illetve a www.sarbogard.hu
honlapon találhatók.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Mezõföld Népfõiskolai Társaság:
KIKELETI KIRÁNDULÁS – MINDENKIT SZERETETTEL VÁRNAK!

„Ismerjük meg a Mezõföldet!” – ezzel a mottóval és jelszóval kezd nyolc alkalomból álló kirándulássorozatot a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ
és a Mezõföld Népfõiskolai Társaság. A Lendvai Gábor ökológus értõ irányításával folyó túrák nyitó eseménye szombaton lesz.
Láttál már természetes élõhelyén csillagvirágot? És téltemetõt? Esetleg meglesnéd, hogyan készülnek fészekrakásra egy gémtelep lakói? Érdekel
szûkebb pátriád, a Mezõföld csodás növény- és állatvilága?

A sorozat elsõ állomása Soponya lesz március 2-án. A résztvevõk a
kora tavaszi természet változatosságát élvezhetik a mintegy háromórás
könnyû séta során.
Csillagvirág, téltemetõ, hóvirág, éneklõ rigók, kergetõzõ harkályok és
más madarak, a tavakon pedig a gémtelep lesz a fõ látványosság, ahol
ilyenkor már fészekrakáshoz készülõdnek a szürke gémek.
Figyelem, fontos! Vízhatlan lábbeli legyen kéznél szükség esetére!
Találkozó – Soponya, Fácánosi bejáró (az abai útról) délelõtt 8.30 és 9.00
között. A túra 9 órakor kezdõdik.

A részvételi díj jelképes 1.000 Ft/fõ, 14 év alatt ingyenes.

Szeretettel várnak mindenkit, a szervezõk családok részvételére is szá-
mítanak!

A jelentkezõk részvételi szándékukat mindenképpen jelezzék a progra-
mot megelõzõ napon, március 1-jén déli 12 óráig az alábbi elérhetõségek
bármelyikén:

Telefon: 30/514 5274; 30/385 0379

E-mail: kishantos@datatrans.hu

A BOGÁRD-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZAT
NYITVA TARTÁSA:

RECEPCIÓ, TÁP- ÉS
GYÓGYSZERFORGALMAZÁS

H–P 14–19 óráig,

RENDELÉSI IDÕ
H–P 16–19 óráig, szombaton elõzetes

bejelentkezés alapján.

Telefon: +36 (30) 287 2120
web: www.bogard-vet.hu

SOS-vonal: +36 (30) 287 4652
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Dr. Práger Péter Andor

rendelési ideje

Telefon: 06 (70) 314 8774

Hétfõ

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

Kedd

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

Szerda

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

Csütörtök

8.00–11.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Péntek

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

A rendelõ rendelési idõ alatt hívható
az alábbi telefonszámon:

Pusztaegres, orvosi rendelõ: 06 (25) 470 007

Az asszisztensek hívhatók
8.00–16.00 óráig

az alábbi telefonszámokon:

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

Foglalkozás-egészségügyi
(üzemorvosi) ellátás:

Hétfõ 7.00–8.00 Ideiglenesen Pusztaegresen
Szerda 15.00–17.00 Ideiglenesen Pusztaegre-
sen
Bejelentkezés: 06 (70) 314 8774

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:

HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától másnap 7.00
óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

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

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;

KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;

SZERDA, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
SZERDA, DR. NEMES MÁRIA, 06 (20) 328 5806;

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

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

HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN
RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.

FOGÁSZATI
RENDELÉSEK

1. számú körzet

Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
(a rendelõintézet épületében)

Rendel: dr. Huszár Klára

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

2-3. számú körzet

El-Dent 96 Kft.,
Sárbogárd, Ady E. út 222.

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

Fontos tudnivalók:

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

Rendelési idõn kívül

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

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal Sárbogárd településen
a hivatal elnöke által 2019-re engedélyezett,
önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági
adatfelvételeket hajt végre.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi
Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai
és megnevezései a következõk:

Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ felvételei

1942 A lakosság utazási szokásai

2003 Háztartások információs és kommuniká-
ciós technológiai eszközhasználata

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hi-
vatal megbízásából a Statek Statisztikai Elemzõ
Központ Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott
kérdezõi végzik. A válaszadásra kijelölt háztar-
tások kiválasztása a KSH népszámlálási adatál-
lományának aktualizált változatából véletlen-
szerû mintavétellel történik az ország különbözõ
településein.

Az egyedi adatokat bizalmasan kezelik, kizáró-
lag statisztikai célra, összesítve kerülnek köz-
lésre a vonatkozó jogszabályok betartásával.

A lakosság részére munkanapokon hétfõtõl
csütörtökig 8.00 és 16.00 között, pénteken
8.00 és 14.00 óra között a 06-80-200-766-os
telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu
e-mail-címen adnak tájékoztatást.

Az adatgyûjtés módszertanával és a kutatási
eredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu
internetes oldalon található Adatgyûjtések/La-
kossági adatgyûjtések menüpont nyújt tájékoz-
tatást.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2019. március
Március 2-3.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport utca 30., 06 (30) 993 9404;
február 9-10.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szent István u. 3., 06 (20)
974 9065;
február 15-16-17.: dr. Zámbó Csilla,
Sárbogárd–Kislók, Kossuth u. 24., 06
(30) 287 4652;
február 23-24.: dr. Pátzay József, Sárbo-
gárd, Asztalos utca 1/a, 06 (30) 639
3977;
február 30-31.: dr. Kellner Péter, Sár-
bogárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 939
8629.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusz-
taegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Me-
zõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószent-
iván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc járási fõállatorvos
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ABAI RENDELÕINTÉZET – ÜGYELET:
Aba, Felsõkörtvélyes, Káloz, Sárkeresztúr,

Sárszentágota, Sárosd, Soponya: Aba, Dózsa Gy. út 47/d.,
06 (22) 593 010.

Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utol-
só munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.
SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,

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

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

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

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

3. számú (TÖBÖRZSÖKI) KÖRZET

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

Dr. Práger Péter háziorvos

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

SÁRSZENTMIKLÓSI KÖRZET

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

Dr. Nemes Mária háziorvos

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

Dr. Oroszlány László háziorvos

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

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

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

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

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

KÖZPONTI ÜGYELET H-P: 17-7 óráig, P: 12-7 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 7-7 óráig
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104

MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik)  hívja az E.ON-t:
06(80)200-636. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármesteri hivatalt:
06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

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

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

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy
elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

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

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

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

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

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

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

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ:

Székesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).

Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

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

Íjászéremesõ
Alsóörsön

2019. február 23-án Alsóörsön került megrendezésre a Kö-
zép-Dunántúli Íjász Régió versenye, mely kvalifikációs állomás a
március elején esedékes országos bajnokságra.
A 145 nevezett versenyzõbõl a Sárréti Íjász Club 7 versenyzõvel
képviseltette magát. Mindenki teljesítette a kvalifikációt jelentõ
eredményt, plusz ezen felül csapatunk 4 dobogós helyezést is szer-
zett. Felnõtt férfi versenyzõink csak megközelíteni tudták a dobo-
gós eredményt, Katona Alex, Téglás László és Széplaki Zoltán
nem került arra föl.
Katona Dorottya, aki most tudott visszatérni a versenysporthoz,
magabiztos teljesítménnyel aranyérmes lett olimpiai nõi kategó-
riában. Többszörös korábbi bajnokként ezzel az igen szép és biz-
tató eredményével újra a hazai élmezõny tagja lehet.
Jászter Botond a serdülõk között ezüstérmet; Lénárd Roland a
gyermekek között ezüstérmet, Fekete Zétény szintén a gyerme-
kek közt bronzérmet szerzett. Õk ketten a legifjabb íjászaink, elsõ
versenyükön indultak, remekül helytálltak, csak így tovább!
A Sárréti Íjász Club hosszú évek óta eredményes munkát végez,
városunk és a régió eseményeinek aktív résztvevõi, tevékenysé-
günket megismerhették sokan, emellett országos színtereken is
jelentõs elismeréseket szereztünk.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „örege-
ket” és ifjakat. Felszerelést biztosítunk, saját íjjal rendelkezõk jelent-
kezését is várjuk.
Köszönet mindazoknak, akik 2017. évi személyi jövedelemadójuk
1 %-ával támogatták egyesületünket!
Kérjük, hogy a jövõben további munkánkhoz is járuljanak hozzá,
nyújtsanak segítséget adójuk 1 %-ával.
Adószámunk: 18491074-1-07
Köszönettel: Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Széplaki Zoltán

PÉNTEKIG MELEG, NAPOS IDÕ,
MAJD HIDEGFRONT JÖN

Csütörtökön sok-
sok napsütésre
számíthatunk, fel-
hõk alig lesznek az
égen, így csapa-
dék sem várható.
Többfelé élénk,
erõs lehet a nyu-
gati-délnyugati
szél. A csúcshõ-
mérséklet 12 és
20 fok között alakul, északkeleten mérhetjük az alacsonyabb, nyugaton a
magasabb értékeket.
Pénteken egy hidegfront érkezik záporokkal, élénk, erõs északnyugati szél-
lel. A hõmérséklet jelentõsen nem esik vissza, napközben 8-15 fokra van ki-
látás.
Szombaton fõként nyugaton alakulhat ki zápor, keleten felszakadozik a fel-
hõzet, délután egyre többfelé kisüthet a nap. Az északkeleti szél a Dunától
keletre sokfelé élénk, néhol erõs lehet. Hajnalban -3, +5, napközben 4-10
fok valószínû. Vasárnap a változóan felhõs-napos idõben néhol fordulhat elõ
gyenge esõ, futó zápor. A délnyugati szél feltámad, északon, északnyuga-
ton erõs lehet. Délután 8-14 fok valószínû.

Forrás: idokep.hu
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Megnehezíteni sem tudtuk
a listavezetõ dolgát
Cunder TU Kézisuli–VAX KE Sárbogárd 32-21 (16-8)

„Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 11.
forduló
Vezette: Kosztend Sz.–Nerhaft B.
Cunder: Bokréta (10 védés), Dravecz (2), Babócsai, Bakos,
Boleraczki, Dreska 9, Ferenczi 2, Giday 1, Hamvasi 1, Kovácspál
3, Kónya 5, Monostori 1, Ruprecht 1, Sipics 5, Varga 2, Molnár 2.
Vezetõ edzõ: Dolezsál Károly.
Sárbogárd: Németh I. (5 védés), Sohár (–), Goldberger 1, ifj.
Bodoki 2, Pluhár, Horváth 4, Rehák 11, Kapoli 3, Kovács,
Várady–Szabó, Kaló, Suplicz, Szabó J. Zs., Aranyos.
Vezetõ edzõ: Takács Lajos.
Kiállítások: 10, illetve 8 perc. Hétméteres: 4/3, illetve 3/3.
Vasárnap délután, elõzetesen a forduló rangadójának titulált
mérkõzésen léptünk pályára Seregélyesen a Cunder Kézisuli el-
len. A hazaiak toronymagasan vezették a bajnokságot, mi pedig
az elõkelõ 2. helyet foglaltuk el.
Lassabb tempóban indult a találkozó, inkább a hibák jellemezték
mindkét fél játékát. Egészen a 13. percig, 4-3-ig sikerült is tarta-
nunk a lépést a hazaiakkal. Ekkor ritmust váltottak Dreskáék és
pár perc leforgása alatt megléptek 5 góllal. Nálunk szinte minden-
ki bátortalanul, enerváltan kézilabdázott, ezt pedig ellenfelünk
könyörtelenül kihasználta. A szünetig el is húztak 8 találattal,
nagyjából el is döntve a találkozó érdemi részét.
A második félidõ elején kicsit összeszedtük magunkat, 4 gyors
gólt lõve felkapaszkodtunk 5 gólra. Azonban nem sikerült
hosszabb távon stabilizálni a játékunkat sem elöl, sem hátul, így a
székesfehérváriak a 43. percre vissza is állították a félidei különb-
séget. A mérkõzés utolsó negyedórájában sem sokat változott a
játék képe. Eladott labdák után könnyû gólokat kaptunk, a végére
pedig kialakult a legnagyobb különbség a mérkõzésen. 11 gólos,
nem várt, nagy arányú vereség a vége.
Ez nem a mi napunk volt. Hit nélkül léptünk pályára, gyakorlati-
lag 10 perc játék után elkönyveltük fejben, hogy nincs esélyünk itt
nyerni, sõt még szoros meccset sem játszani. Elöl–hátul enervál-
tan kézilabdáztunk, átrohant rajtunk a jó játékerõt képviselõ
Cunder. Beállóból, szélekrõl veszélytelenek voltunk a kapura, a
többi meg már az eredményjelzõre van írva. Szomorkodni viszont
nincs idõnk, szombaton a Rácalmás érkezik hozzánk, akiket le
kell gyõznünk hazai pályán, a rájátszásba jutás érdekében. Ez-
úton is kérünk minden szimpatizánst, hogy jöjjön szombaton késõ
délután a Mészölybe buzdítani a csapatot!
Március 2. (szombat) 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE

Tabella
1. Cunder TU Kézisuli 10 9 1 0 295 226 69 19
2. Velencei SE 9 5 2 2 251 239 12 12
3. Rácalmás SE 9 5 1 3 271 199 72 11
4. VAX KE Sárbogárd 9 5 1 3 256 245 11 11
5. Martonvásári KSE 9 4 1 4 233 224 9 9
6. Bicskei TC 10 2 0 8 210 262 -52 4
7. Dunaújvárosi Egyetem DSE 10 0 0 10 254 375 -121 0

A 11. forduló további eredményei
Dunaújvárosi Egyetem–Velence 30-37, Bicske–Rácalmás 20-26

MOZGALMAS HÉTVÉGE
A GYERMEKKÉZILABDÁBAN

Szombat délután az U9-es, U10-es gyermekcsapatainkkal lehetõ-
séget kaptunk, hogy ellátogassunk a Veszprém Arénába és meg-
tekinthessük élõben a Balatonfüred–Saint Raphael EHF-Kupa
csoportmérkõzést. Nagy sikere volt a kezdeményezésnek, hiszen
a nagy, 49 fõs busz szinte meg is telt gyermekekkel és szülõkkel. A
srácok nagyon élvezték a mérkõzést, és testközelbõl láthattak
profi kézilabdázókat, köztük VB- és EB-gyõztes játékosokat. Re-
méljük, hogy plusz motivációt jelent ez a fiúk számára a sportban
és a kézilabdában. Tervezzük még a továbbiakban NB I-es mér-
kõzések látogatását. Ezúton pedig köszönjük szépen a Balatonfü-
redi KSE-nek a vendéglátást!

A szombati jó élményekkel a fejekben vasárnap reggel már az
U10-es csapatunkkal Simontornyán volt jelenésünk a kisiskolás-
ok bajnokságának februári fordulóján. Az elsõ mérkõzésen a már
jó ismerõs edzõpartner, Simontornya ellen mérkõztünk meg. Az
elsõ félidõben ötletes játékkal rukkoltak elõ a fiúk, okos gólokat
lõve. A második játékrész már visszafogottabbra sikerült, fejben
kicsit elfáradtunk.
A második mérkõzésünket a Grundfos Tatabánya ellen játszot-
tuk. Sikerült a két mérkõzés közötti fejmosásból tanulni, újra
olyan dolgokat csináltunk a pályán, amit edzéseken gyakorol-
tunk. Lõtt gólok számával nem volt gond, egyre jobban látszódik a
játékunkban a kellõ agresszió.
Sikeres tornán vagyunk túl, látható a folyamatos fejlõdés a fiúkon.
Az eredményt ezeken a mérkõzéseken még nem számolják, vi-
szont mindkét találkozón kiegyenlített csata folyt a pályán. Utób-
bin inkább a mi javunkra billent a mérleg nyelve. Vasárnap már az
U9-esekkel utazunk Tarjánba, ahol a Grundfos Tatabánya és a
Hét Vezér lesz az ellenfelünk.

Rehák Tamás

1 % a környezetünkben élõ súlyosan fogyatékos gyermekekért
A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel a Sárbogárdon és környékén élõ súlyosan,
halmozottan fogyatékos gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve: CSIPIKE EGYESÜLET Adószáma: 18491328-1-07
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NAGYON IDÉNY ELEJI FORMÁBAN
MEGLETT A VESZETT FEJSZE NYELE

Sárbogárd–Martonvásár 2-2 (0-0)
Sárbogárd: Farkas – Laták, Gráczer Bence, Gulyás–Kovács, Kál-
lai, Bezerédi, Gráczer Gergõ, Krajcsovics, Gráczer Bálint, Né-
meth, Kindl.
Cserék: Brúzsa, Juhász, Kókány, Gyuricza, Sükösd.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Martonvásár: Nagy – Szeidl, Vörös, Neuvert, Hernádi, Kõvári,
Cziklin, Kádár, Juhász, Cservenka, Patkós.
Cserék: Nebucz, Deák, Vida, Süle.
Vezetõ edzõ: Patkós Csaba.
A tavasz elsõ hazai mérkõzésén a sikeres múlt heti fõpróba után
az elõadás csalódást okozott. Az elsõ játékrészben a helyzeteit
sorra elpuskázó hazaiak játékát a vendégek védelme és Nagy L.
K., a martoniak kapusa remek védéseivel akadályozta meg a gól-
tól. Az elsõ helyzet a Martonvásár elõtt adódott a 10. percben.
Kindl Z. a kapuson túljutó labdát a gólvonal elõl szögletre men-
tette. A hazaiak Bezerédi Á., Gulyás–Kovács G., Laták B. helyze-
teivel válaszoltak, de a vendégek hálója érintetlen maradt. Hideg-
zuhany a szünet után. A 48. percben a bal oldali bedobás után a
középre került labdát Vörös F. átemelte a védõk felett és Kádár J.
a kapus mellett a bal alsó sarokba emelte, 0-1. A gól után a
Martonvásár bátrabban szõtte támadásait és az 56. percben nö-
velte elõnyét. A védelmi hibát Patkós K. használta ki és az elé ke-
rült labdát 14 m-rõl a bal alsó sarokba lõtte, 0-2. A kétgólos elõny
megszerzése után a vendégeket a hazaiak saját térfelükre szorí-
tották és sorozatos támadásaikat a 60. percben siker koronázta.
Kindl Z. elõre ívelt labdáját Bezerédi Á. a védõk mögé kerülve, a
kapujából kilépõ Nagy L. K. mellett 8 m-rõl a jobb alsó sarokba fe-
jelte, 1-2. Tovább rohamozott a Sárbogárd az egyenlítés megszer-
zéséért és a 79. percben az újabb Bezerédi Á.-találattal sikerült. A
jobb oldalról a védõk felett átívelt labdát lekezelte és 14 m-rõl ki-
lõtte a bal alsó sarkot, 2-2. A mérkõzés hajrájában a hazaiak táma-
dásait sikerrel verte vissza a vendégek védelme és meglepetés-
pontot szereztek a 0-2 után a gólszerzési lehetõségekre jobban
koncentráló hazaiak ellen.
A mérkõzés után Pajor László, a hazaiak edzõje röviden úgy nyi-
latkozott, hogy a három pont megszerzésének reményében ké-
szült a csapat, de a területlezárással, a zártan és fegyelmezetten
védekezõ Martonvásár kihasználta a védelem megingását és két-
gólos elõnye után magunkra találva sikerült a pontszerzés.
Jók: Gulyás–Kovács G., Kindl Z., Bezerédi Á., illetve Nagy L. K.,
Hernádi Á.

GÓLÖZÖN HELYETT

Sárbogárd U19–Martonvásár Mustang 1-0 (0-0)
Sárbogárd: Deák – Simon, Vagyóczki, Morvai, Molnár, Husvéth,
Horváth Zs., Demeter, Erdélyi, Horváth B., Bögyös.
Cserék: Lengyel, Õri, Gábris, Bruzsa.

Martonvásár Mustang: Gutyina – Bruck, Fodor, Horváth Á., Gá-
bor, Lak, Pintér, Asbóth, Horváth Z., Molnár, Halenár.
Jól kezdte a hazai csapat a mérkõzést, és sorra dolgozta ki a gól-
szerzési lehetõségeket. A formás támadások a kapu elõtti bizony-
talanság miatt gól nélkül fejezõdtek be. Sem közelrõl, sem távol-
ról nem tudta a Sárbogárd a martoniak kapuját bevenni. A szünet
után tovább tartott a hazai fölény és a 49. percben Horváth Zsom-
bor megszerezte a vezetést. A védõk között kilépett és a kapus
mellett a hálóba helyezett, 1-0. A megszerzett vezetés tudatában
visszavett a hazai csapat az általa diktált iramból és a vendégek is
szórványos támadásokkal kísérleteztek, eredmény nélkül. A hely-
zetek kihagyásában jeleskedõ hazai csapat nehezen megszerzett
gyõzelme megérdemelt. A mérkõzés után Bezerédi Ádám, a ha-
zaiak trénere az elsõ félidõ kihagyott helyzetei miatt nem volt
elégedett, míg a megszerzett vezetés után a szétesõ csapatjáték és
néhány játékoson mutatkozó fáradtság jelei mutatkoztak.
Jók: Deák Z., Horváth Zs., illetve Gutyina A., Pintér O.

KÜZDELEM PONTOSZTOZKODÁSSAL

Aba-Sárvíz–Sárbogárd II. 1-1 (1-0)

Aba–Sárvíz: Sereg – Zsifkovics, Mészáros, Simon, Denke O.,
Pákozdi, Glócz, Madácsi, Glócz, Esze Z., Esze T.
Cserék: Denke B., Lakk, Szén, Kalló, Balogh, Horváth.
Vezetõ edzõ: Bor József Dezsõ.
Sárbogárd II.: Brúzsa – Juhász, Vagyóczki, Gyuricza, Sebestyén,
Krajcsovics, Vámosi, Fauszt, Demeter, Luczek, Lajtos.
Cserék: Deák, Erdélyi, Pap, Gábris, Simon, Gráczer, Rigó.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Az Aba a mérkõzés megkezdése után erõteljes rohamokat veze-
tett a vezetés megszerzéséért. Brúzsa S. P. bravúrjainak köszön-
hetõen nem sikerültek az abai próbálkozások. A 20. percben a bal
oldalról átívelt labda átszállt a védõ felett és Glócz Z. 12 m-rõl
megszerezte a hazaiak vezetését, 1-0. A gól után továbbra is nyo-
más alatt tartották a vendégek kapuját és Brúzsa S. P. remek vé-
dései jelentettek akadályt az eredmény változatlanságáért. A 36.
percben egyenlítési lehetõség a vendégek elõtt. Krajcsovics P.
szabadrúgását a hazaiak kapusa a jobb felsõ sarokból szögletre
ütötte. A szünet után a Sárbogárd II. nagyobb sebességre kapcsolt
és mozgósította energiáit, aminek eredménye az 59. percben gólt
eredményezett. Krajcsovics P. lerántásáért megítélt szabadrúgást
Vagyóczki P. 18 m-rõl látványosan és védhetetlenül lõtte a bal fel-
sõ sarokba, 1-1. Kiegyenlített mezõnyjáték alakult ki a mérkõzés
további részében. A 72. percben Luczek R. szabadrúgását bravúr-
ral hárította Sereg Z. Kiegyenlített, küzdelmes mérkõzést játszot-
tak a csapatok.
Pajor László, a Sárbogárd II. mestere a mérkõzés után kiemelte
az Aba férfias, kemény játékát, amivel meglepetést okozott. Az
egyenlítésért mozgósított energia meghozta az eredményt és
igazságos döntetlen született.
Jók: Sereg Z., Madácsi M., illetve Brúzsa S. P., Vagyóczki P.

A hétvége sportmûsora

2019. március 1. (szombat)

10.00 óra: Mezõfalva U19–Sárbogárd U19 (megyei I. o., U19,
Mezõfalva)

2019. március 3. (vasárnap)

14.30 óra: Sárbogárd II.–Káloz (megyei II. o., felnõtt, Sárbogárd)
14.30 óra: Mezõfalva–Sárbogárd (megyei I. o., felnõtt, Mezõfal-
va)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

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

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

Adószámunk: 19025513-1-07.

Köszönettel: Németh Attila elnök
Oss!
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XVIII. forduló

Flash Team–Sárkeresztúr Kike
4-2 (2-0)

Flash Team: Lénárt, Grigóliát, Ellen-
bruck, Szabó, Kiss, Boros, Szakács A., Sza-
kács E., Rácz.
Sárkeresztúr Kike: Visi, Szauervein T.,
Böröndi, Szauervein G., Jancski, Tóth, Sü-
tõ, Kuczi.
Még három forduló és vége a bajnokság-
nak. Körvonalazódnak a helyezések, kiala-
kult az éremesélyes és a sereghajtók cso-
portja. Az utóbbiak mérkõzésén azonban
nem lehetett unatkozni, ha tét nélküli is
volt. A Kike jó játékkal és nagy kedvvel ját-
szott, de a rengeteg ziccer, amit kihagytak,
ezt az eredményt hozta. Tipikus lehetett
volna fordítva is. A Flasht stabil csapatnak
lehet mondani, akik szívós, kitartó, jó já-
tékkal örvendeztetik meg a közönséget
szinte minden alkalommal.
Góllövõk: Grigóliát 1, Lénárt 2, Ellen-
bruck 1, Grigóliát (öngól), illetve Jencski
1.

FDL Ászok Ásza–Dream Team
7-3 (3-2)

FDL Ászok Ásza: Magyar, Farkas, ifj. Bór,
Bór, Lakatos Á., Lakatos Gy.
Dream Team: Hajdu, Lajcs, ifj. Mondo-
vics, id. Mondovics, Varga, Kimiti, Bognár
R., Rozgonyi.
Az Ászoknak fogyóban vannak az energi-
ái, pedig még vár rájuk két nehéz meccs,
ami dönteni fog abban, hogy milyen színû
lesz az érem, amit kiérdemeltek. A Dream
rúgta az elsõ gólt, és az egész elsõ félidõ-
ben keményen tartotta magát. Az Ászok
végül is, mint egy rozsdás gépezet, lassan
beindult, és hozta a kötelezõt. A követke-
zõ mérkõzéseket frissebben kell játszani-
uk, ha a bronznál fényesebb csillogásra
vágynak.
Góllövõk: Bór 5, ifj. Bór 1, Lakatos Gy. 1,
illetve Hajdu 1, Rozgonyi 1, ifj. Mondovics
1.
Sárga lap: Hajdu.

Légió 2000, Agro Natur–
Twister Galaxy 1-3 (0-2)

Légió 2000, Agro Natur: Horváth, Né-
meth, Palotás, Virágh, Tóth I., Tóth G.,
Gábris, Drexler, Derecskei, Dombi, Nyúl,
Czeiner, Kristóf.

Twister Galaxy: Nem adtak le névsort.

A Twister nem hibázhatott, ha nem a har-
madik hely megszerzése a cél, ami még így
is bekövetkezhet, mert az utolsó három
forduló sorsolása még bármit hozhat.
Mindkét csapat tisztában volt a mérkõzés
tétjével, és remek csatát láthattunk. A jó
napot kifogó Kelemen két remek lövéssel
megnyugtató vezetést szerzett csapatának,
akik szívós védekezéssel, sikeresen meg-
õrizték elõnyüket. Virágh semlegesítése
volt a kulcs, amit remekül oldottak meg, és
így még nyitott maradt a bajnoki cím váro-
mányosának kiléte.

Góllövõk: Dombi 1, Kelemen 2, Killer 1.

Tabella

1. Légió 2000,
Agro Natur 16 12 1 3 91-45 37

2. FDL Ászok Ásza 16 11 2 3 122-38 35
3. Twister Galaxy 15 11 - 4 79-44 33
4. Flash Team 15 6 3 6 62-77 21
5. Spuri 15 6 1 8 45-70 19
6. Sárkeresztúr Kike 16 2 3 11 54-85 9
7. Dream Team 15 1 - 14 20-95 3

Góllövõlista

1. Bór József (FDL Ászok Ásza) 49 gól, 2.
Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Natur) 40
gól, 3. Lénárt György (Flash Team) 23 gól.

Huszár Lajos

Az 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

A Fiorács Kft. sárbogárdi
sertéstelepére pályázatot hirdet

SERTÉSTELEPI
SEGÉDMUNKÁS

munkakörben.

Elvárások: befejezett általános iskolai
végzettség, elkötelezettség az állatok
iránt, valamint jó teherbíró képesség.

Amit nyújtunk: biztonságot és megbe-
csülést, hosszú távú munkalehetõséget,
bejelentett, stabil, biztos állást, vala-
mint versenyképes jövedelmet egymû-
szakos beosztással.

Jelentkezés a
palyazat@boly.bonafarm.hu

e-mail-címen vagy a következõ
telefonszámon: +36 30 411 2873

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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Redõnyös 06 (30) 966 8446

5 hektár szántóföld Sárszentmiklóson eladó. 06 (25) 462 236

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

ÜZLETHELYISÉG újra KIADÓ
április 1-jével.

06 20 437 7036

ESKÜVÕI DEKORÁCIÓK!
06 20 619 0935

www.weddingarts.hu

SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN,
jó parkolási lehetõséggel,

100 m2 ÜZLETHELYISÉG KIADÓ.
06 20 9253 414

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK
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