
DÖNTÉS

A Bogárdi TV – mely 1998 óta rendelkezik enge-
déllyel – 2007-ben kezdte meg tényleges mûkö-
dését kábelen. 5-6 fõs stábbal és külsõ segítõk-
kel kezdtük el gyártani a mûsorokat; volt Lap-
szemle és Lélekút élõben, híradó, hitélet, sport,
testületi közvetítések. A helyi, térségi esemé-
nyek és emberek tévéképernyõn való megjele-
nése újdonságnak számított és új perspektívát
nyitott.
Az évek során aztán mindenkit másfelé vitt az út-
ja, a csökkenõ stáb miatt átalakult a mûsorszer-
kezet is. Végül egyedül maradtam a tévével.
Közben az információs világ is megváltozott: te-
ret hódított az internet, youtube, facebook. Ma
már az én kamerám mellett okostelefonok, tab-
letek tömege veszi föl és lövi a közösségi éterbe
az éppen zajló programokat, és a posztok má-
sodpercenként ömlenek mindenhonnan meg-
számlálhatatlanul, szinte kontroll nélkül.
Nemrég elektronikus levél jött a Tarr Kft.-tõl,
amiben közlik, hogy 2019 elsõ félévében digitali-
zálni tervezik a Bogárdi TV-t, aminek ára milliós.
(Hozzáteszem: vannak kábelszolgáltatók az or-
szágban, akik nem kérnek pénzt a helyi televízi-
óktól a digitális jelenlétért.)
Mivel a Bogárdi TV kereskedelmiként nyilvántar-
tott, de közszolgálati jelleggel mûködõ magán-
televízió, nem részesül sem önkormányzati, sem
más támogatásban, ezért a Bogárdi TV számára
anyagilag vállalhatatlanok a Tarr Kft. ajánlatában
foglalt feltételek. Mivel a Tarr Kft. Sárbogárdon
és környékén egyeduralkodó ezen a piacon,
nincs más kábelszolgáltató, akihez átköltözhet-
ne a Bogárdi TV. Jelentõs mértékben e kiszolgál-
tatott helyzet miatt döntöttem úgy, hogy a
Bogárdi TV kábelen való mûsorszolgáltatását
megszüntetem, a lekapcsolás pontos idejérõl
külön tájékoztatást adok.
Az interneten a Hírház facebook-oldalán tovább-
ra is megtalálják felvételeinket.

Hargitai-Kiss Virág

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu
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FÓKUSZ
A FÕÚT SZÉLE

Visszatérõ probléma a sárbogárdi fõút szélének állapota. Több lakó pa-
naszolta, de rajtuk kívül is mindenki tapasztalhatja, láthatja, hogy a váro-
son átvezetõ 63-as út széle ismét tele van szilánkokkal, ami kilyukasztja a
biciklik kerekét, anyagi kárt, balesetveszélyt okozva a kerékpárral közle-
kedõknek. A panaszosok kérik az út állapotáért felelõs, illetékes ható-
ságtól, azaz a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-tõl a 63-as út szélének gya-
koribb takarítását, mert az ott hamar összegyûlõ piszok nemcsak hogy
nem szép látvány, de csapadékos idõben sárként akadályozza a kerékpá-
ros közlekedést, száraz idõben pedig porként fújja az emberek arcába,
ráadásul gaz is terem benne.
A problémával megkerestem a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t, ahonnan
az alábbi válasz érkezett:
„A 63-as fõút Sárbogárd átkelési szakaszán a szegély tisztítását évente két al-
kalommal végezzük az elõírásoknak megfelelõen. A legközelebbi tisztítást
2019. március utolsó hetében végezzük.

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a szegély mellé a legtöbb szennyezõdés a ki-
emelt szegély és a járda között rendszeresen fölásott, növényekkel beültetett
részrõl kerül, a fellazult föld a csapadék hatására történõ kimosódás miatt
kerül a szegélyre, valamint a lakossági szemetelés egy része az útszegélynél
rakódik le.

A lakosságnak és az utazóközönségnek van a legnagyobb felelõssége a sze-
métmennyiség csökkenésében. A Hulladékgazdálkodási Törvény (2012. évi
CLXXXV. tv.) 61. §-a értelmében ugyanis az elhagyott hulladékok esetében,
ha a tulajdonos nem állapítható meg, akkor a legális elhelyezés azt az ingat-
lanhasználót terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy el-
hagyták. Ez magán- és közterületi ingatlanokra is vonatkozik. Sajnos ez egy
szélmalomharc, hiszen minden egyes megtisztított területen újraképzõdik a
hulladék, de ha nem rajta, akkor mellette. Társaságunk nem hulladékkeze-
lõ cég, minden anyagi és humán erõforrásunkat, amit a hulladékhegyek fel-
számolására fordítunk, használhatnánk az utak minõségének és biztonsá-
gának fokozására is. Amíg erõnket ezek a feladatok kötik le, jóval kevesebb
forrás jut tényleges feladatunkra, az utak üzemeltetésére és fenntartására.

Társaságunk 93 mérnöksége folyamatosan, ütemezetten végzi a szemétsze-
dési munkákat, ezen tevékenységünk során évente egy kisebb megyeszékhely
éves kommunális hulladékának megfelelõ mennyiségû szemetet gyûjtünk
össze az általunk üzemeltetett utak mellõl, mely több százmillió forintos ter-
het jelent cégünk számára.”

GÖDRÖK A SÖTÉTBEN
Több utca, így az Attila, Kossuth, Árpád utca, a Varga-temetõhöz vezetõ
utca tele van gödrökkel. Nem lehet úgy kikerülni egy gödröt, hogy bele
ne menjen az ember egy másikba. Fõleg sötétedés után, biciklivel a ká-
tyús utcák rendkívül balesetveszélyesek. Oda kellene figyelnie erre az
önkormányzatnak, mert ha kár keletkezik egy jármûben vagy valakinek
a testi épségében, akkor az a város anyagi felelõssége lesz.

HOL VAN, HOL NINCS
LÁMPAFÉNY

Sárszentmiklósról jelezték, hogy a Széchenyi utcában körülbelül két he-
te nincs rendes közvilágítás, pontosabban egyik éjjel van, másik éjjel
nincs. Jelezték a problémát, de hathatós intézkedés nem történt. Itt az
ideje cselekedni! Sürgesse meg az E.ON-t a hivatal, hogy ne sötétben
kelljen botorkálnia az ott lakóknak!

Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Élhetõbb
Sárbogárdért
Megalakult az Élhetõbb Sárbogárdért Kör-
nyezetvédõ Egyesület. Ennek elõzményeirõl
és terveikrõl kérdeztem a szervezet létre-
jöttét kezdeményezõ Gilicze Ferencet.

– Két-három éve fogant meg a fejemben a gondolat mun-
kába jövet–menet, hogy jó lenne valamit lépni az illegális
szemétlerakók felszámolása érdekében. Sok bekötõút
mellett, kanyarulatokban, utak mentén rengeteg a szemét.
A gondolatot tett követte, és megszerveztük elsõ szemét-
szedõ akciónkat a barátaimmal.
– Mennyi ilyen akciót tudhattok már a hátatok mögött?

– Eddig négyet; egy a városon belül zajlott, három pedig
külterületen.
– Van ezeknek eredménye, pozitív hatása?

– Sok pozitív visszajelzést kaptunk, hogy jó az irány, amit a
csapattal elkezdtünk. Viszont a környezetben nem látunk
változást. Egyik nap összeszedjük, másnap ugyanannyi sze-
mét van, vagy még több.
– Ez szélmalomharcnak tûnik, de nem lohasztja a lelkese-
déseteket, hiszen megalakult az egyesület.

– Február 4-én alakultunk meg, a cégbírósági bejegyzés
még folyamatban van.
– Hol vagytok elérhetõk? Hogyan lehet hozzátok csatla-
kozni?

– A facebookon található, Sárbogárdi Szemétkedõk nevû
csoportunk jelenleg 23 tagot számlál. Keressenek minket
bátran akár ott, akár engem személyesen, illetve Deák Na-
táliához is bizalommal fordulhatnak.
– Mit reméltek az egyesületi formától?

– Bízunk abban, hogy több forrás válik elérhetõvé.
– Mert a szemét összeszedése nem olcsó mulatság, el is kell
szállítani, elhelyezni.

– Van két pártolónk, akik rendelkeznek saját gépjármûvel.
Amikor õk nem érnek rá, akkor dr. Sükösd Tamás polgár-
mester úr intézkedik az elszállíttatásról.
– Milyen távolabbi céljaitok vannak?

– Szeretnénk fásítani, illetve kukákat kihelyezni, ezzel is
ösztönözve a lakosokat, hogy inkább oda dobják a szeme-
tet.
– Mikorra várható a következõ fontos programotok?

– Április 13-án 9 órától városon belül, táblától tábláig a 63-
as fõút mentén szeretnénk rendet tenni. Ez ügyben már
több civil szervezettel és hatósággal fölvettem a kapcsola-
tot. Szeretnénk egy kicsit felébreszteni, inspirálni a lakos-
ságot. A gyülekezõ a Hõsök terén lesz. Az akciót szeret-
nénk közös ebéddel zárni, hogy mindenki jó szájízzel térjen
haza. Ehhez örömmel fogadnánk felajánlásokat.
– Remélhetõleg minél többen csatlakoznak majd a nemes
kezdeményezéseitekhez.

– Bízunk benne, hogy kicsit tudunk változtatni az emberek
gondolkodásán ezekkel az akciókkal, példamutatással.

Hargitai–Kiss Virág
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Népdaléneklési és népzenei verseny
megyei döntõje Sárbogárdon

Az idén március 1-jén Sárbogárd adott ott-
hont a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági
Népdaléneklési és Népzenei Verseny me-
gyei döntõjének. A 7 elõválogató Dunaúj-
városban, Tordason, Bicskén, Móron,
Abán és Székesfehérváron zajlott, közel
1.000 résztvevõvel. A döntõben 25 telepü-
lés 33 intézményébõl 504 énekes és hang-
szeres lépett a városháza dísztermének
színpadára, elõzetes beosztás alapján. A
zsûri tagjai: Németh István népzenegyûjtõ,
népzenekutató; Vakler Anna népdaléne-
kes, népzene-pedagógus; Varró János nép-
zenész, népzene-pedagógus és Virágvölgyi

Márta népzenész, népzene-pedagógus reggel 9 órától hallgatták a
produkciókat. A rendezõ Fejér Megyei Mûvelõdési Központ –
Mûvészetek Háza munkáját házigazdaként Sárbogárd város és a
Sárszentmiklósi Általános Iskola pedagógusai, tanulói segítették.
Németh István az eredményhirdetéskor a zsûri nevében így fogal-
mazott: „Igazán tartalmas, hosszú és nehéz nap volt, nagyon sok
élményt kaptunk. Az elõválogatókon a mai fellépõk mindegyiké-
vel találkoztunk már, öröm volt újra hallani a dalcsokrokat. Szép

munka volt, hogy az ottani teljesítményeket még tovább fejlesz-
tették, megfogadva és beépítve számos észrevételünket, taná-
csunkat. Szakmailag nagyon magas minõséget hozott a mai nap.
Különlegessége volt továbbá, hogy a verseny a szólisták és hang-
szeresek mellett felvonultatott egy olyan „mûfajt”, a csoportos
népdaléneklést, melyet pontosan húsz évvel ezelõtt a zsûri elnö-
ke, Vakler Anna javaslatára és kezdeményezésére építettek be a
verseny kiírásába a szervezõk. Ennek szép példája volt a mai na-
pon, hogy néhány intézménybõl egész osztályok, nagy létszámú
dalos csoportok is bemutatkoztak.”
A honlapon (www.fejermmk.hu) olvasható az alábbi köszönet is:
„Köszönjük a Csoóri Sándor Program támogatását, köszönjük
Sárbogárdnak és a város intézményeinek segítségét!
A pályázati támogatáson kívül még nagyon sokan tettek és adtak
azért, hogy ez a program idén is megvalósulhasson, többek kö-
zött:
– Sárbogárd Város Önkormányzata és dr. Sükösd Tamás polgár-
mester, valamint a József Attila Mûvelõdési Központ;
– a Sárszentmikósi Általános Iskola és nevelõtestülete, diákjai;

– Varga Gábor, a térség országgyûlési kép-
viselõje;
– Szent István Király Múzeum, Székesfe-
hérvár;
– Fejér Megyei Népzenei Mûhely Egyesü-
let;
– Fehérvári Programszervezõ Kft.”
Iskolánkból 6 produkció jutott tovább az
elõválogatókon. Eredményeik: Kender-
morzsa és Hajlonca csoportok – kiemelt
arany minõsítés; Bakafityere, Csülleng cso-
portok és Piliga – kettõs arany minõsítés;
Csillagvirág csoport – ezüst minõsítés.

Horváth Ferencné felkészítõ tanár
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A szabadságharc
hûséges huszárezrede

A március a szabadságharc emlékeit idézi
nekünk, magyaroknak. Minden évben így
van ez itt, Sárbogárdon is. A tavaszi szél ki-
csalja a napot a felhõk közül, nyílik az ibo-
lya a fagymarta pázsiton. S fölvillannak
most nekem is Utassy József verssorai:
„Zúg Március, záporos fény ver / suhog a
zászlós tûz a vérben…” Fölvillannak a ta-
vaszi séták március 15-én az emlékhelyek-
nél, a Huszár-temetõ történelmi sírhelyei-
nél. S fölidézõdnek az ifjúkori szép könyv-
élmények, köztük Jókai „A kõszívû ember
fiai” címû regénye, vagy Sára Sándor film-
je, a 80 huszár.
És az idén azért sem véletlen ezeknek az
emlékeknek a társítása, mert kedden este
a Sárbogárdi Múzeum Egyesület szervezé-
sében egy könyvbemutatón volt vendé-
günk Horváth Béla volt dunaújvárosi tör-
ténelemtanár, aki 14 év kutatásának ered-
ményeként megjelent könyvérõl beszélt a
bogárdi hallgatóságnak. E mû „A 6.
(Württemberg) huszárezred az 1848-49-es
magyar szabadságharcban” címet viseli. A
Württemberg-huszárok, s elsõként annak
híres Lenkey-százada az 1848-as márciusi
forradalom után a hazaszeretettõl vezérel-
ve szökött haza, vállalva akár a dezertálá-
sért járó halálbüntetést is. Róluk írt regé-
nyes formában Jókai Mór, és Sára Sándor
megfilmesítette szökésük történetét.

A szerzõ mély átéléssel, nagy lelkesedéssel
beszélt a könyvrõl és azokról a történelmi
eseményekrõl, amelyeknek a Württem-
berg- huszárok cselekvõ részesei voltak.
A Galíciában állomásozó Lenkey-század
szökésében közrejátszott az is, hogy
Lenkey a Sztaniszlóban történt lengyel
forradalmi megmozdulás brutális leverése
kapcsán összeütközésbe került parancsno-
kával, gróf Alfred von Paar ezredessel. Az
összekülönbözés odáig vezetett, hogy szá-
zada 1848. május 30-án Lenkey János,
Fiáth Pompejus fõhadnagy és Harsányi
Bálint õrmester vezetésével kalandos kö-
rülmények között Magyarországra szö-

kött. Ebben az ezredben több Sárbogárd
környékérõl származó katona is szolgált. A
sárbogárdiaknak, alapiaknak a hõsi halált
halt Fiáth Pompejus név se ismeretlen,
hiszen itt volt birtokos a Fiáth család is a
XVII. században.
A Lenkey-huszárok hírneve félelmetes
volt az ellenség körében. Azok a csaták,
amelyekben harcoltak, sokszor az õ jelen-
létüknek köszönhetõen lehetett gyõzedel-
mes. Az ellenfél tisztjei csata elõtt aggódva
figyelték, hogy a másik oldalon vannak-e
Württemberg-huszárok.
Az ezred becsülettel és vitézséggel meg-
cselekedte, amit megkövetelt a haza. A
szabadságharc alatt majd’ 1.800 huszár vi-
selhette a „Vürt-ember” megtisztelõ elne-
vezést, és mintegy 400-an áldozták ifjú éle-
tüket a szülõhazáért és a szabadságért. Vé-
gigharcolták a szabadságharc minden nagy
csataterét. Ott voltak Erdélyben, Buda
visszafoglalásánál, és Világos után beszök-
tek Komárom várába is, ahol a szabadság-
harc utolsó nagy csatáiban küzdöttek
egészen a kapitulációig.
A magyar legénységû század katonái utol-
sóként, 1849. október 3-án szálltak le hû
lovaik hátáról. Sírva ölelték meg utoljára
azokat. Letették a fegyvert a túlnyomó
erejû ellenség elõtt, s menlevél birtokában
emelt fõvel hagyták el a komáromi várerõ-
döt. Közülük egy se fogadta el azt a „meg-
tiszteltetést”, hogy vitéz katonaként belép-
jen a császári hadseregbe.
A végsõ summázat szerint õk voltak a sza-
badságharc legjobb huszárezrede, vérük-
kel szolgálták meg nemcsak kortársaik, ha-
nem a mi elismerésünket is.

Hargitai Lajos

„Bogárdi ló”
a Várkert Bazárban

Írtam az újságban két számmal korábban a Várkert Bazár fantasztikus
kiállításáról, s említettem, hogy ott látható életnagyságban Horthy Mik-
lós, Magyarország kormányzója fehér lován. Ezt olvasva egyik olvasónk,
Kõrmendiné Kazsoki Ildikó megírta nekem, hogy Horthy Miklós lovát a
fia, Kõrmendi Vajk készítette. A készítés folyamatáról képet is küldött.
Gratulálunk a tehetséges fiatalembernek!

Hargitai Lajos
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A SZEMÉSZETEN
Reggel hét óra. Már tömve a váróhelyiség. Egész Ma-
gyarország beteg? Ennek a kilencemeletes épületnek
minden szintje tele van. Hordágyakkal, kerekes szé-
kekkel kerülgetik a szegény betegszállítók a zsúfolt fo-
lyosók betegáradatát, botok kopognak, mankók zörög-
nek.
Ebben az idegen világban egyszer a nevemet hallom.
Eszerint tudnak rólam. Már nincs menekülés, itt mûtét
lesz, ha akarom, ha nem. Engedelmesen odamegyek.
Leültetnek a székre. Hajtsam hátra a fejemet, nyissam
tágra a szememet – kéri egy nyájas hölgy. Csöppentés.
Ezen a délelõttön vagy hússzor csöppentettek a sze-
membe különbözõ kedves nõk csípõs cseppeket. Õk
tudják, miért. Átadom magam, csináljanak, amit akar-
nak.
Egyszer engem is betolnak egy MÛTÕ feliratú ajtón.
Na, kezdõdik az izgalmas szakasz! Benn mindenkin
zöld köntös van, ez egy különös szerzetesrend. De mi
ez a furcsa, már-már paradicsomi hangulat? Elõször
azt hittem, hogy a körülöttem sürgõ-forgó fehér- és
zöldköpenyesek felém áradó kedvessége az ok. Mert
tényleg: itt mindenki szívélyes, mintha nem is a mai
Magyarországon élnének. A beteghordozó fiatalem-
ber megejtõ tapintattal emeli föl a lábamat, hogy a tal-
pam alá csúsztassa a kis támasztékot, a mûtõs nõvér
könnyed természetességgel nyúl a könyököm alá, hogy
átsegítsen a székbõl a kerevetféle fekvõalkalmatosság-
ra. Itt mindenki segítõkész, és tudja, hogyan kell segíte-
ni, hiszen ez a szakmája. Egy szakmát lehet rosszul is
gyakorolni, ezt nagyon jól tudjuk. Úgy látszik, ebben a
kórházban mindenki profi módon segít. Lehet tan-
könyvbõl tanulni az emberséget, hogy természetes mó-
don tisztelem az embertársamat? Aligha. Talán szüle-
tés vagy neveltetés kérdése. Valami csoda folytán itt,
úgy látszik, jól jöttek össze a dolgok.
Nem tudom, hogy kerültem a mûtõasztalra. Én mász-
tam fel? Nem hiszem, az ember nem mászik fel önszán-
tából oda, ahol vágni fogják valamely testrészét. Való-
színûleg felemeltek az adott helyre. Nem hiszem, hogy
nyugodt voltam, bár kaptam nyugtatót és újabb érzés-
telenítõ cseppeket. Körülöttem mindenki álarcos volt.
Kedves embertársak álarcban. Rám terítettek valami
fehéret, csak egy kerek luk volt rajta a szemem számá-
ra.
Maga a szemgolyómmal folytatott munka nem tartott
soká. Idõnként vizet zúdítottak a szemembe. Be kell
vallanom, hogy néha bizony éreztem fájdalmat. A dok-
tornõ nagyon nyugodt alt hangon rám szólt néha, hogy
ne mozogjak. Õ az elsõ számú oka annak, hogy itt a
kórházban visszanyertem az emberiségbe vetett hite-
met. Mintegy negyedóra múlva közölték, hogy kész.
Ennyi volt.
Utána sokat és jól aludtam. Nem volt nagy mûtét, más-
nap hazajöhettem.
Na, szóval azt hittem, hogy ettõl a baráti légkörtõl ke-
letkezett az az érzésem, hogy különleges helyen va-
gyok. Egy idõ múlva rájöttem, hogy van egy nyomósabb
ok is. E falak között nem létezik a politika. Itt nincsenek
pártok, nem sározzák egymást az emberek. Lehet,
hogy tévedek, és csak szerencsém volt, de itt nem állt
neki senki szidalmazni a fülembe egy másik embert
nem egészen érthetõ okokból. Itt mindenki lelkét egy
sokkal fontosabb dolog foglalta el: a saját egészsége,
élete, halála. Amikor erre rájöttem, nagyon üdítõ érzés
hatalmasodott el bennem. Nagy dolog volna, ha sike-
rülne politikamentessé tenni a világot.

L. A.

Emlékezés az
elõre mentekre

A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Gyülekezet két jelentõs szemé-
lyiségét szólította magához az Úr az elmúlt hónapokban: Lang Sándor fel-
ügyelõt (született 1931. augusztus 7-én, eltávozott 2018. december 26-án) és
Plézer Ferenc gondnokot (született 1928. január 4-én, eltávozott 2019. feb-
ruár 19-én). Rájuk emlékeztünk február 28-án, csütörtökön este a Baross ut-
cai evangélikus gyülekezeti teremben. Az alkalomra eljött a korábban itt
szolgáló Bõjtös Attila is családjával.

Az Ige, énekek, fényképek, felelevenített személyes emlékek által idéztük
fel a két elõre ment férfiú példamutató jellemét, ikonikus alakját. Mindket-
ten hosszú évtizedeken keresztül szolgálták a gyülekezet közösségét, fárad-
hatatlan szorgalommal, odaadással, mély, élõ hittel. Ameddig testi erejük
engedte, részt vettek nemcsak az istentiszteleteken, tábori alkalmakon, de a
templom és a hozzá tartozó gyülekezeti ház megújításának munkálataiban
is.

Imában mondtunk köszönetet az õ tartalmas életükért, hogy módunkban
állt ismerni Feri bácsit és Sanyi bácsit.

Hargitai–Kiss Virág

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

EGY HAGYOMÁNYÕRZÕ SÉTÁRA
MÁRCIUS 15-E ALKALMÁBÓL.

Gyülekezés az ünnep napján 9.00-kor a Hõsök terén, majd autóval a Hu-
szár-temetõbe megyünk, ahol 9.30-kor lesz megemlékezés a kopjafáknál.
Utána autóval visszamegyünk a Hõsök terére, és innen indul a séta a kö-
vetkezõ útvonalon: Petõfi-emléktábla – Boross Mihály-emlékoszlop –
Huszár-kúria – Tompa Mihály-emléktábla – Úri utca – Hõsök tere.

Csatlakozzon hozzánk!
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Ünnepség a nemzetközi polgári védelmi napon
Állománygyûlésen emlékezett meg a polgári védelem munkájá-
ról a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság március else-
jén Székesfehérváron. Az ünnepségen a polgári védelmi terüle-
ten hosszú idõn át nyújtott kiemelkedõ tevékenységükért többen
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának
elismerését vehették át.
A rendezvényen Rabóczki Zsolt tûzoltó százados mondott ünne-
pi köszöntõt, melyben felidézte a polgári védelem múltját és jele-
nét, kiemelve a káresemények kezelése során az önkéntes mentõ-
csoportok szerepvállalásának jelentõségét, a mentõszervezetek
hazai és uniós pályázatokból megvalósuló eszközfejlesztését és a
hatékonyabb, biztonságosabb beavatkozást támogató képzési le-
hetõségeket.
Az ünnepi állománygyûlésen a nemzetközi polgári védelmi nap
alkalmából a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a
polgári védelem területén hosszú idõn át nyújtott kiemelkedõ te-
vékenységéért Magosi Lajos tûzoltó ezredes, igazgató elismerés-
ben részesítette Viza Attilát, Székesfehérvár Megyei Jogú Város
közbiztonsági tanácsnokát, Dancs Norbertet, a Székesfehérvári
Járási Hivatal vezetõjét, dr. Szép Józsefet, a Székesfehérvár Járás
Helyi Védelmi Bizottság honvédelmi elnökhelyettesét, Turi Ba-
lázst, Bakonycsernye polgármesterét, Faragó Anettet, az Enyingi
Járási Hivatal hivatalvezetõ-helyettesét, Christe Rezsõt, az Ercsi
Polgárõrség vezetõjét, Botka Józsefet, a Vértesboglári Önkéntes
Tûzoltó Egyesület elnökét, Kipe Norbertet, Alcsútdoboz közbiz-
tonsági referensét, Gémesi Evelint, Gárdony közbiztonsági refe-

rensét, Bauer Juditot, Mezõszentgyörgy közbiztonsági referen-
sét, Hajdu Lászlónét, Vajta közbiztonsági referensét, Kisariné
Lukács Györgyit, Alap közbiztonsági referensét, Szabó Biankát,
Perkáta közbiztonsági referensét és Horváthné Somogyi Kittit,
Dunaújváros közbiztonsági referensét. Az elismeréseket Vizi
Ignác tûzoltó ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatóhelyettese adta át a március 1-jei ünnepségen.

Fotó: Katasztrófavédelem

Sárkeresztúri tûzeset
Több lakóházra átterjedt a tûz a kigyulladt aljnövényzetrõl febru-
ár 28-án este a Fejér megyei Sárkeresztúron. A Vörösmarty utcá-
ban felcsapó lángok az erõs szélben az égõ nádasról, bozótosról és
szemétkupacokról gyorsan terjedtek.
A szomszédos Szabad-
ság utcában kettõ régi
építésû ház tetõszerke-
zete is lángba borult,
másik kettõ tetõhéjazata
ugyancsak meggyulladt,
egy ötödik családi házat
a székesfehérvári hivatá-
sos tûzoltók gyors be-
avatkozásukkal megvéd-
ték a tûztõl. Az oltási
munkálatokat a Fejér megyei katasztrófavédelmi mûveleti szol-
gálat irányította, a lángokat négy megyébõl több mint ötven hiva-
tásos tûzoltó tizenegy vízsugárral és kéziszerszámokkal fojtotta
el, érkeztek egységek a megyeszékhely mellett Pusztaszabolcsról,
Sárbogárdról, Siófokról, Paksról és Érdrõl. Az egyik lakóháznál a

mezõfalvi önkéntes tûzoltók fékezték meg a lángokat, a lajos-
komáromi önkéntesek pedig a katasztrófavédelem három víz-
szállítója mellett további egy jármûvel segítették az oltáshoz szük-
séges víz pótlását. Az utómunkálatok részeként a tûzoltók hõ-
kamerával vizsgálták át a leégett területet és az épületeket. Sze-
mélyi sérülés nem történt, a megégett házakban élõ tizenegy em-
ber rokonoknál töltötte az éjszakát. A tûz keletkezésének okát,
körülményeit a katasztrófavédelem vizsgálja.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Indul a háztartások
életkörülményeit

vizsgáló éves
adatfelvétel

A KSH mintegy 10 ezer
háztartást keres fel

2019. március 1. és május 10.
között

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2019.
március 1. és május 10. között hajtja végre a
Háztartási költségvetési és életkörülmény
adatfelvételt, amely a háztartások életszín-
vonalát kívánja felmérni. Az adatgyûjtés,
amelyet 2005 óta évente végez a hivatal,
kitér a lakosság fogyasztásának, életkörül-
ményeinek és lakáshelyzetének vizsgálatá-
ra. A kérdések internetes önkitöltéssel és
kérdezõbiztosok segítségével egyaránt
megválaszolhatók.
2019. március 1-jétõl a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) mintegy 10 ezer háztartásban méri
fel a háztartások jövedelmi helyzetét, fogyasz-
tását, valamint lakás- és életkörülményeit. A
felmérésbõl kapott információk kiemelt fontos-
ságúak a háztartások aktuális gazdasági visel-
kedésének megértéséhez. Az adatokból képet
kaphatunk a háztartások jövedelmi viszonyai-
ról, fogyasztási és megtakarítási szokásairól. A
felmérés célja, hogy uniós szinten összehason-
lítható adatok álljanak rendelkezésre a háztartá-
sok gazdasági helyzetérõl, életkörülményeirõl.
Az adatgyûjtést a KSH az Európai Parlament és
a Tanács 1177/2003/EK (2003. június 16.) szá-
mú, a jövedelmekre és életkörülményekre vo-
natkozó közösségi statisztikáról szóló rendelete
alapján hajtja végre. Az adatfelvétel 2005 óta az
Európai Unió minden tagállamában azonos
módszertan alapján zajlik. A feldolgozott hazai
adatokat a KSH decemberben publikálja. A tag-
államok validált adatai az Eurostat honlapján ér-
hetõk el.
A mintában szereplõ háztartások kiválasztása
matematikai–statisztikai módszerrel, véletlen-
szerûen történik. A most induló éves adatgyûj-
tés során olyan családokat keresünk fel, akik a
felvételt megelõzõ évben két héten keresztül fo-
gyasztási naplót vezettek mindennapi kiadása-
ikról. A háztartások életkörülményeirõl alkotott
kép a fogyasztási napló, valamint az éves kér-
dõív háztartási, személyi és fogyasztási blokk-
jainak információival válik teljessé.
A mintába került háztartásokat a Központi Sta-
tisztikai Hivatal megbízásából a KSH által alapí-
tott Statek Kft. igazolvánnyal rendelkezõ kérde-
zõi keresik fel, akik tájékoztatást adnak a kétféle
kitöltési lehetõségrõl. A kérdõív megválaszol-
ható személyes válaszadással (2019. március
1. és május 10. között), illetve az interneten ön-
kitöltéssel (2019. március 1. és március 31. kö-
zött).
Az adatfelvétel a válaszadók számára önkéntes.
Az internetes válaszadók között 3 darab tábla-
gépet sorsolunk ki.
A Háztartási költségvetési és életkörülmény
adatfelvételrõl bõvebb információk a következõ
internetes oldalon találhatók:
www.ksh.hu/eletmod

Központi Statisztikai Hivatal

Készítsük fel autónkat
a tavaszi szezonra!

Beköszöntött a tavasz, ezért a megnövekedett téli igénybevétel után, a jó idõ beköszöntével ajánlatos
átvizsgáltatni a gépjármûveinket.
Fontos, hogy ha tartósan 7 fok felett van az átlaghõmérséklet, akkor a téli gumikat cseréljük le nyárira,
mert ha téli abroncsokkal vezetünk a melegebb napokon, a gyengébb tapadás miatt megnõhet a fékút
nagysága, valamint nehezebbé válik a kocsi irányíthatósága.
Mielõtt a nyári gumikat felszerelnénk a gépjármûre, ellenõrizzük a gumik életkorát, ugyanis a korral
romlik a minõségük is, valamint gyõzõdjünk meg arról, hogy megfelelõ-e a gumiabroncsok profilmély-
sége.
Érdemes átvizsgáltatni a lengéscsillapítókat, a fékek állapotát, a kipufogórendszert, és az akkumulátor
töltöttségét, a fényszórók beállítását, a kormány és a futómûvek állapotát, ugyanis a kátyús utak miatt
szükséges lehet a futómûvek szakszerû beállítására.
Figyeljünk oda az ablaktörlõkre is! Távolítsuk el róluk a szennyezõdéseket, olyan évszaknak megfelelõ
szélvédõmosó folyadékot válasszunk, ami oldja a szerves anyagokat, így jóval könnyebb a szélvédõre
csapódott bogártetemek eltávolítása. Amennyiben csíkosan törölnek a lapátok, cseréljük ki azokat.
Szükség esetén érdemes a lég- és pollenszûrõket is cserélni, mivel ezek nagyban befolyásolják a belsõ
levegõ minõségét. Tisztíttassuk ki a gépjármû légkondicionáló berendezését is, mert ha gombák és
baktériumok telepedtek meg benne, azokat a készülék az elsõ használatkor befújja az utastérbe, az pe-
dig ártalmas lehet az egészségre.
Az átvizsgálás után javasolt egy teljes, alvázmosással egybekötött tisztításra is elvinni gépkocsinkat,
hiszen az utak jégmentesítésére használt szereket csak így tudjuk megfelelõen eltávolítani, egyébként
ezek az anyagok könnyedén beivódnak a jármû különbözõ réseibe, ami szétmarhatja az elemeket.
…hogy mindenki hazaérjen!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Tûzgyújtási tilalom Fejérben
A Fejér megye területén lévõ erdõkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében 2019.
február 28-ától általános tûzgyújtási tilalom van érvényben. Tilos tüzet gyújtani a kijelölt tûzrakó helye-
ken, az erdõk és fásítások határától számított 200 méteres körzetben lévõ külterületi ingatlanokon, a
közút és vasút menti fásításokban. Továbbá tilos a parlag- és gazégetés is.
Az erdõben kirándulók, a mezõgazdasági területeken dolgozók, a közúton és vasúton utazók fokozottan
figyeljenek arra, hogy égõ cigarettacsikket és dohánynemût ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák
el.
A tûzvédelmi korlátozások megszegése bírsággal sújtható, amely – az okozott károk megtérítésén felül
– az elõidézett káresettõl függõen 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet.
Az aktuális tûzgyújtási tilalomról az www.erdotuz.hu, vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon
elhelyezett térképen tájékozódhatunk.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Tolvajlás tûz idején
Az eszem megáll! Ki hallott már ilyet, hogy meglopnak egy tûzoltót, miközben az ép-
pen a lakóházakat fenyegetõ lángokat szorítja vissza?! Márpedig ez történt: február
28-án este, a sárkeresztúri tûzesetnél eltûnt a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancs-
okság egyik gépjármûvezetõjének pénztárcája.

Azért ehhez a vérlázító pofátlansághoz vastag bõrnek kell lennie az elkövetõ képén. A
tûzoltók életük kockáztatásával, nagy lelki és testi megterhelésnek kitéve azon van-
nak, hogy felelõtlen emberek tetteinek következményeit felszámolják, elrendezzék,
életeket, értékeket mentsenek. És akkor köszönet helyett ez jár?

Az elsõ gondolatom azt volt, amikor ezt az esetet meghallottam, hogy bárcsak hagyták
volna leégni annak a házát, aki ilyet tesz. De ilyet, ugye, nem illik mondani, úgyhogy
csupán abban reménykedem, hogy a bûnös elnyeri méltó büntetését, ha nem a földi,
akkor az égi igazságszolgáltatás által biztosan. Szokták mondani: ebül szerzett jószág
ebül vész el.

Hargitai–Kiss Virág
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Farsangi játszóház
2019. február 25-én a Szakmai innováció
és fejlesztés a különleges bánásmódot
igénylõ gyermekekért EFOP-3.1.6. pályá-
zat keretében megrendezésre került tagin-
tézményünkben a Farsangi játszóház Fekti
Ildikó, Sepsi–Fejes Tünde és Szabóné
Bögyös Orsolya irányításával.
A rendezvényen az egybegyûlt résztvevõk
(gyermekek, szülõk, nagyszülõk, testvé-
rek) köszöntése után hangszerekkel kísért
mondókázással, énekléssel hangolódtunk
a farsangra. A gyermekek és felnõttek a
farsanghoz szorosan kapcsolódó kézmû-
ves-tevékenységeken vehettek részt.
Együtt készíthettünk lufibohócokat vágás,
ragasztás technikájával, álarcokat külön-
bözõ motívumokkal, farsangi szörnyecskét
számos alapanyag felhasználásával. Köz-
ben sült a farsangi fánk, amelyet színes cu-
korkákkal, csokidarával, kókusszal díszít-
hettek, majd el is fogyaszthattak. Akinek
volt elég bátorsága, az arcfestést is kipró-
bálhatta. Közben fogyott az édes és a sós
sütemény, a szörp.

Az elfáradt gyermekek a játszósarokban
pihenhettek, kipróbálhatták a fejlesztõ já-
tékokat, zenét hallgathattak. 11 órakor a
nagyobb gyerekektõl elköszöntünk, és
Ringató programunkra vártuk a legkiseb-
beket. A mondókás, dalos foglalkozáson
ölbeli játékok erõsítették és mélyítették el
az anya–gyerek kapcsolatot.

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Sárbogárdi Tagintézménye
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Cecei sulibörze
Módszertani és tanulásszervezési megújulás

A Komplex Alapprogram szeptemberi bevezetéséhez több to-
vábbképzésen is részt vesznek a cecei és alapi iskola pedagógusai.
Az elmúlt héten pénteken és szombaton a Differenciált Fejlesztés
Heterogén Tanulócsoportokban technika megismerése követke-
zett a folyamatban. Mivel már több éve differenciált tanulásszer-
vezést alkalmazunk, úgy gondoltuk, hogy nem jelent majd újdon-
ságot számunkra a képzés, de sok olyan részlettel is megismer-
kedtünk, ami tovább fejleszti a megvalósításunkat. Egyik ilyen te-
rület a nyílt feladatok bevezetése a csoportos munkában, vagyis
olyan feladatok adása a gyermekeknek, aminek az eredménye
nem teljesen megtervezhetõ, pl. vélemény megfogalmazása, gyûj-
tõmunka stb.

A csoportos feladatra épül az egyéni differenciált feladatok vég-
zése, ami mindenkinek sikerélményt kell, hogy szerezzen, vagyis a
pedagógus feladata, hogy a gyermek ezt a feladatot örömmel tud-
ja majd elvégezni. Ez feltételezi, hogy jól ismerjük a diákjaink sa-
játosságait, erõsségeiket és fejleszthetõ területeiket egyaránt.
A közös elemzések és közös munka eredményeként mindenki
megismerkedett a technikával, és lesz ideje felkészülni a szeptem-
beri bevezetésre. A továbbképzések folytatódnak, minden peda-
gógus 2 alterületet választ a programokból és készül ezeken a te-
rületeken is munkára.
Izgalmas és kihívásokkal teli idõszak ez számunkra, hiszen tanu-
lunk, gyakorlunk, adaptálunk és készülünk az új koncepció, mód-
szer, vagyis a Komplex Alapprogram bevezetésére, szeptember-
tõl!

MiniLÜK területi verseny

Nagy hagyománya van a Mini
LÜK logikai eszköz haszná-
latának a Cecei Általános Is-
kolában. Igyekszünk már elsõ
osztályos kortól megismer-
tetni a diákokat olyan techni-
kákkal, amikkel önellenõr-
zéssel is fejlõdhetnek. Az esz-
köz használatának erõsítésé-
re versenyt is hirdetnek min-
den évben, amit a Móra
Könyvkiadó támogat. A vetélkedés területi fordulóját 2019. már-
cius 4-én, hétfõn rendezték meg a cecei iskolában, ahova Bá-
taszékrõl, Bajáról és Sárszentmiklósról érkeztek diákok, hogy a
cecei gyerekekkel összemérve a tudásukat helyüket biztosítsák a
regionális döntõbe. A helyi diákok nagy sikerrel szerepeltek a
logikai versenyen, ahol a következõ helyezéseket érték el:
2. évfolyamosok: I. Demeter Levente, II. Dömõk Róbert, III. Pa-
jor Ádám;
3. évfolyamosok: III. Szabó Flóra, IV. Farkas Lilla, V. Megyesi
Bertalan János;
4. évfolyamosok: I. Pajor Petra, II. Dömõk Zsófia, IV. Boris Ber-
nadett.
Köszönjük minden diákunknak és a felkészítõ tanároknak a sok
munkát, amivel felkészültek a versenyen való eredményes szerep-
lésre! Jó felkészülést kívánunk a regionális döntõhöz!

Szabóné Várady Katalin igh.

Kossuth-
morzsák

A február a gyermekek, szülõk, pedagógusok számára mindig a
félévi munka értékelését jelenti. A tanulók visszajelzéseket kap-
nak eddigi munkájuk eredményeirõl, s egyben útmutatást a kö-
vetkezõ félévre vonatkozóan annak érdekében, hogy belsõ moti-
vációjuk megmaradjon, erõsödjön. Ezért fontos a pozitív megerõ-
sítés, és a hiányosságok okainak feltárása, hogy jobb eredmények-
re sarkalljuk õket. A félévi értékelés rámutat, hogy mely területe-
ken kell tanulóinknak fejlõdniük, és mely területeken kiemelke-
dõk, melyekre építeni tudnak.
Február a farsangi ünnepkör idõszaka, mely számos néphagyo-
mány felidézésére adott lehetõséget iskolánkban. Az épület vi-
dám farsangi díszbe öltözött, mely tanulóink és kollégáink keze
munkáját dicsérte. Az ünnepkörhöz kapcsolódó szokások felidé-
zése beépült mindennapjainkba, ezzel is hozzájárulva hagyomá-
nyaink továbbörökítéséhez. Zsuzsanna napján került sor a far-
sangi mulatság megrendezésére. A délelõtt folyamán Végh Lász-
lóné Erzsi néni farsangi fánkot készített a gyermekek aktív segít-
ségével. Délután a jelmezes felvonulásé, valamint a táncos mulat-

ságé volt a fõszerep. Az iskola apraja-nagyja jelmezbe bújt. Cso-
portos és egyéni jelmezek, mûsorszámok tették feledhetetlenné a
programot. Természetesen nem maradhatott el a jelmezek díja-
zása, a gyermekek nagy örömére. A büfében finomabbnál fino-
mabb szendvicsek, sütemények várták tanulóinkat. Ezúton sze-
retnénk megköszönni a szülõk és kollégák hozzájárulásait. Nem
maradhattak el a játékos feladatok, melyek garantálták a felhõt-
len jókedvet minden résztvevõ számára. A nap zárásaként a tánc
kapta a fõszerepet, ahol a jelmezes kavalkádban mindenki önfe-
ledten érezte magát. A vidám téltemetés maradandó élményeket
hagyott gyermekekben és felnõttekben egyaránt.

Födelmesi-Pap Erika



10 ISKOLA 2019. március 7. Bogárd és Vidéke

Szentiváni Suliszemle
A vadon napja

Az ENSZ március 3-át a vadvilág világnapjává (World Wildlife
Day) nyilvánította. A választás azért esett erre a dátumra, mert a
veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok nemzetközi keres-
kedelmérõl szóló egyezményt (CITES) 46 éve ezen a napon fo-
gadták el. Ez a világ egyik legnagyobb természetvédelmi megálla-
podása, amely kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy ellenõriz-
ze a veszélyeztetett állat- és növényfajokkal folytatott kereskedel-
met, illetve megtiltsa azokét, amelyek már a kipusztulás szélére
kerültek.

A határokon is átnyúló illegális állatkereskedelem az emberke-
reskedelem, a kábítószer- és fegyverkereskedelem mellett az
egyik legjövedelmezõbb bûncselekmény világszerte. Az éves for-
galma eléri a 159 milliárd dollárt (közel 32 billió forintot), és
évente több mint 350 millió egyedet érint.

Iskolánk is csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, hogy a Va-
don Napon szervezett programokkal a Föld növény- és állatvilá-
gának sokszínûségére, azok sérülékenységére és a cselekvési le-
hetõségeinkre hívjuk fel a figyelmet. Minden osztály húzott a hét
elején egy földrészt, vagy bioszférát, amelynek az élõvilágáról te-
repasztalt kellett készíteniük ma délutánig. A tanulók sokat dol-
goztak a feladaton, így ma a folyosón egész tárlatot tudtunk nyitni
az elkészült állatokból. A projekt a jövõ héten tesztfeladatokkal
folytatódik, amelyhez mindenkinek jó versenyzést, sikeres kuta-
tómunkát kívánunk!

Négyzetméter Logikai Bajnokság

A tanulók logikai fejlesztése érdekében végzett munkánk során
az egyik legnépszerûbb kihívás a felsõs tanulóknak a négyzetmé-
teres játék megnyerése, amivel nagyon szívesen foglalkoznak a
matematikaórák során. Így Varga Angéla tanárnõ a nagy sikerre
való tekintettel meghirdette a diákoknak az iskolai bajnokságot.
Miután lezajlottak az osztályonkénti selejtezõk, minden évfo-
lyamból egy tanuló vett részt a négyes döntõben: az 5. évfolyamot
Husvéth Nóra, a 6. évfolyamot Madarasi Lili, a 7. évfolyamot

Madarasi Zsombor, a 8. osztályt pedig Szabó Máté képviselte. Az
osztálytársak lelkes szorítása mellett az I. négyzetméter logikai
bajnokságot Madarasi Zsombor nyerte, a második helyen holt-
versenyben Madarasi Lili és Szabó Máté osztozott, a harmadik
pedig Husvéth Nóra lett. Áprilisban újabb fordulót hirdetünk,
lesz esélye mindenkinek újra bizonyítani!

Kiss Attila igazgató
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Miklósi sulihírek

Siker a gimis angolversenyen
Az elmúlt hét péntekén a Petõfi gimnáziumban angolverseny folyt, melyen iskolánkból három csapat is indult. A mi csapatunk neve
Mixed volt, tagjai: Kovács Luca, Zsobrák Szonja és Kern Ibolya Virág. A feladatok nagy része a Harry Potter-regény körül zajlott.
Hasznos volt, ha ismertük a film szereplõit és a történéseket. Végül az igeidõk döntötték el a helyezéseket. Legnagyobb örömünkre mi
lettünk az elsõk.

Kern Ibolya Virág 7. c

Nyelvi vetélkedõ a gimnáziumban
Kilencedik alkalommal rendezett a gimná-
zium nyelvi munkaközössége a környezõ
általános iskolák hetedik és nyolcadik osz-
tályos tanulóinak angol és német nyelvi ve-
télkedõt. A verseny kétfordulós. Decem-
berben a diákok a saját iskolájukban írták

meg az elsõ forduló egyéni nyelvi feladat-
sorait, melyeket a gimnázium szaktanárai
javítottak ki. A második fordulóba jutott
tanulók csapatokat alkotva vettek részt a
döntõn. Elõzetes feladatként egy megje-
lölt ifjúsági regény részlete alapján kellett

plakátot készíteniük. Szebbnél szebb alko-
tások érkeztek a zsûri asztalára.
Az angol versenyt a Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskola „Mixed” nevû csoportja nyer-
te. Második helyen a Mészöly Géza Általá-
nos Iskola csapata végzett, a harmadik dí-
jat pedig a mezõszilasi Németh László Ál-
talános Iskola „Dream Team” csapata
vitte el.
A német vetélkedõ döntõjében a Mezõfal-
vi Petõfi Sándor Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészeti Iskola „Kluge Mädchen”
csapata szerepelt a legjobban. A második
helyen a Sárszentágotai Általános Iskola
„Die Spürhunde” csoportja végzett, míg a
harmadik a mezõfalvi „Beste Freunde”
trió lett.
Reméljük, a diákok és tanáraik is jól érez-
ték magukat, és emellett jó visszajelzést
kaptak arról, hogy iskolájukban eredmé-
nyes nyelvoktatás zajlik.

PSG

SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK
KLUBJA

A klubfoglalkozások célja:
– segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ legjobb életminõség kialakítá-
sában;
– információ nyújtása a betegségrõl, kezelésrõl, szövõdményekrõl;
– pszichés támogatás nyújtása a betegségtudattal való megküzdés-
ben;
– egészségügyi szakemberrel történõ kommunikáció hatékonyságá-
nak javítása;
– tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.

Klubfoglalkozás témája:

CUKORBETEG LÁB
Elõadó: dr. Oroszlány László

Idõpont: 2019. március 27. 17.00–18.30 óra

Helyszíne: mûvelõdési ház, Sárbogárd, Hõsök tere 3.
Telefon: 06 (25) 460 161

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.
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Maki maki hátán Madagaszkáron
7. rész

Tana egyik külvárosi buszállomásáról in-
dultam az ország keleti részébe. Célom a
francia nevû Perinet városka mellett elhú-
zódó természeti rezervátum volt. Ott él-
nek az indrik, ezek a különleges, farkatlan,
jegesmedve–ezüstróka–Micike (az egyik
cicám) kinézetû makifajták, amik a legna-
gyobb termetûek.
A buszállomáson mindig veszek fõtt tojást,
ha látok, mert olcsó és eltölti a gyomromat.
Itt is így tettem. Az egyiket föltörtem a kis-
busz ajtajának szélén. Hát, nem volt friss.
Szerencsére nem folyt ki, és kóbor kutyák
hiányában gyorsan odaadtam egy friss to-
jásokat áruló hölgynek, hogy fogyassza
egészséggel.

Perinet a vasútállomás sínjeinél kezdõdik.
Ott találtam szállást is, amit persze leal-
kudtam. A fából készült építmény vendég-
házként mûködött. Több szobával rendel-
kezett az emeleten is. Az enyém egy ba-
rakkszerû épület lépcsõfeljárója alatt volt,
aminek nem volt ablaka. Jobb is, mert így
nem esett be az esõ. Madagaszkár keleti
partján ugyanis trópusi az idõjárás, és no-
vemberben szinte naponta leszakad az ég.
Egy jó sártaposó és esõkabát elmaradha-
tatlan utazókellék.
Ledobtam az ágyra a hátizsákomat, és ne-
kiindultam a városkának. Sötétedés elõtt
maradt erre még pár órám. Az orrom után
mentem, a fõutcán a többi ember nyomába
eredtem. Ez a világon mindenhol bejön. A
posta kétemeletes épületénél jobbra for-
dultam a hídra, ami alatt a Vohitra folyó vi-
ze folydogált. A hídfõ bal oldalán egy roz-
zant kalyiba ablakából friss, forró kávét vá-
sároltam egy kedves hölgynél. Utána egy

templomocska következett, ahonnan két-
felé ágazott az út. Elõször a forgalmasabb-
ra tértem. Ez vezetett a kisbuszok végállo-
másához, egy másik egy templomhoz,
megint másik egy szállodához, egy nagy is-
kolaépülethez, egy piachoz és egy zöldfü-
ves sportpályához. Késõbb több mellékut-
cába is betértem, és az egyikben ismét
„déjá vu” érzés fogott el: viszontláttam a
harmincnyolc évvel ezelõtti hantosi nagy-
boltot. Hurrá!
A házak a fõutca mentén üzletként is szol-
gálnak. Van, aki a tornácán árul, van, aki
az egyik szobája ablakából. Egy idõs höl-
gyet kérdezgettem Bedoról, a híres ide-
genvezetõrõl. Mesélte, hogy ismeri Bedo
családját, és ismerte õt magát is. Senki más
nem ismerte, akit megkérdeztem.
Pat Wright 1984-ben érkezett elõször Ma-
dagaszkárra, hogy a lemúrok életét tanul-
mányozza. Bedo ekkor 13 éves lehetett.
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Bedo apja a rezervátum területén találha-
tó haltenyésztõben dolgozott.
Frans Lanting holland természetfotós egy
évig járta Madagaszkárt, amirõl terjedel-
mes cikkben számolt be a National Geog-
raphic 1987-es júliusi számában. Bedot fo-
gadta föl kísérõnek. Bedo fára mászott,
lemúrokat és kaméleonokat talált, fészke-
ket és madarakat fedezett föl az ágakon.
Az erdõben sosem tévedt el. Bedo ellene
volt annak, hogy Lanting néha rövid idõre
állatokat fogott be, hogy könnyebben fény-
képezhesse õket, mert szerinte ezzel be-
zárta az állatok lelkét is. Lanting támogat-
ta Bedo tanulmányait amellett, hogy a
munkájáért jól meg is fizette. Bedot azon-
ban nem vonzotta az iskolapad, inkább a
természetbe vágyott. A tanulást abba is
hagyta, és idegenvezetésbõl kereste a ke-
nyerét. A helyi viszonyokhoz képest igen
jól keresett. Madagaszkáron õt tartották a
legismertebb idegenvezetõnek. Többek
között számos országból érkezett kutató-
kat és fényképészeket vezetett. Húszéves

volt, amikor meggyilkolva találtak rá a
Vohitra partján. Csak találgattak az embe-
rek, hogy mi történhetett. A rendõrségi
vizsgálat hamar lezárult, a tettes ismeret-
len. Hiába kutatott Lenting és Write is az
okok után, mivel mindenki mást mondott,
nem volt értelme tovább kutatni.
A rezervátum felvilágosító programja saj-
nos csak rövid említést tesz Bedoról.
Kóstoltam még sok más mellett rántott
paprikát, banánfalevelekbe csomagolt for-
ró banánpudingot, és visszaindultam a
szállásomra, mert azt még nem ismertem.
A falu felénél már nagyon elkezdett söté-
tedni, pedig csak délután fél négy körül járt
az idõ. Mit ne mondjak, nem volt nálam az
esõkabátom. Gyorsabban szedtem a lábai-
mat, de a hídnál olyan esõ kapott el, hogy
szó nélkül bemenekültem abba a kalyibá-
ba, ahol elõtte a kávét vettem. Velem me-
nekült egy helyi hölgy is. Amint betettük
magunk után a lécekbõl tákolt, foghíjas aj-
tót, úgy elkezdett zuhogni, mintha a föld és
ég megnyílt volna. Éjszakai sötétség borult
a tájra, miközben enyhe hurrikánszerû szél

borzolta a kalyiba léceit. Nem vagyok ije-
dõs, így még egy kávét rendeltem a házi-
asszonytól. Táskámból elõvettem pár fi-
nomságot, és ezt elosztva ültünk a gyertya-
fényben. A szobácskában a nõ mellett még

egy fiatalabb férfi és egy kisgyerek is tar-
tózkodott. A bejárat mögött mi ültünk egy
kisebb asztalnál, arrébb balra nyílt egy vé-
kony konyha, amit mintha egy kõkorszaki
múzeumból varázsoltak volna oda. Onnan
nyílt az ablakocska, ahonnan a házi kávét
és néhány süteményét árulta a házi-
asszony. Az asztal mögött egy néhol lyukas
válaszfüggöny lebegett, ami mögött egy
ágy elázott matracán ugrált egy darabig a
kisfiú. Az asztaltól jobbra, a szoba falához
támasztva egy elhasznált, kék bicikli unat-
kozott. A sarokban egy ütött-kopott kis-
szekrény, rajta televízió. Mosdani és vécé-
re a ház mögé, a folyópartra jártak.
A szél egyre erõsebb lett, és az esõs sötét-
séggel együtt nõtt bennem az aggodalom,
hogy a kalyibát egyszer csak elviszi a szél
velünk együtt. Mi lesz akkor a fényképezõ-
gépemmel?
Egy óra múlva lecsendesedett a természet,
kisütött a nap is egy kicsit, így aztán meré-
szen elindultam a nem messze lévõ vasút-
állomás felé. Ismét „déjá vu” fogott el:
mintha a sárbogárdi vasútállomás ikertest-
vérét találtam volna meg, már ami az utat
illeti! Az épületet már nem használták se
szállodaként, se állomásként, üresen állt,
lezárva. Körbefényképeztem, a padlásfel-
járónál két madárral farkasszemet néz-
tem, átugrottam számtalan tócsát, aztán
visszasétáltam a szállásomra. A szobámba
a zárt ajtón keresztül befolyt a víz, és csak
néhány szúnyog döngicsélt bocsánatké-
rõn.
A vendégházat egyik oldalról lakóházak
hátfalai, másik oldalról sokvirágos, lila fu-
tónövények borították, ahogy a mediter-
rán vidékeken is. Több tiszta zuhanyzó és
vécé várt, és egy kerti csap, ahol másnap es-
te a másfél kilós mangómat majszoltam va-
csorára. Éjjelente néha kiskutya vonyított
a szomszédból, aztán egy férfihang elcsen-
desítette; zebuk morzsolták csámcsogva a
szénát, amihez idilli malacröfögés is ve-
gyült. Jókat aludtam.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt

az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére

2019. március 14-én 18.00 órától a József Attila Mûvelõdési Házban
és a Hõsök terén tartandó fáklyás ünnepi megemlékezésre,

majd az azt követõ koszorúzásra a Petõfi-emléktáblánál.

Az ünnepi mûsorban közremûködnek a Petõfi Sándor Gimnázium tanulói

Dr. Sükösd Tamás polgármester

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2019. március 8-án
(pénteken) 9 órakor

ülést tart.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átru-
házott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. A Sárbogárd város díszpolgári címének és ki-
tüntetéseinek alapításáról és adományozásáról
szóló 28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet
módosítása.
Elõadó: jegyzõ
4. A közterületek nemzeti ünnepeken történõ
fellobogózásáról szóló rendelet megalkotása.
Elõadó: jegyzõ
5. A Sárbogárdi Kulturális Egyesület kérelme
közmûvelõdési támogatási összeg emelésére.
Elõadó: polgármester
6. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda felvételi körzetha-
tárainak megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
7. Beszámoló a nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvíz begyûjtési, elszállítási és
ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenység-
rõl.
Elõadó: polgármester
8. A 2019. évi víziközmû-bérleti díj terhére meg-
valósuló felújítások meghatározása.
Elõadó: polgármester
9. A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat ter-
vezett programjának elfogadása.
Elõadó: az OKSB elnöke
10. Közbeszerzési szabályzat módosítása.
Elõadó: jegyzõ
11. Éves közbeszerzési terv elfogadása.
Elõadó: jegyzõ
12. Útfelújítási és útkarbantartási munkák
ütemtervének meghatározása.
Elõadó: polgármester
13. Döntés a Sárbogárd belterületi 889/1 hrsz.
alatti ingatlanról.
Elõadó: polgármester
14. Pályázat kiírása alapítványok részére tábo-
rozások, kirándulások támogatására.
Elõadó: polgármester
15. Farkas Ferenc Radnóti utcai ingatlanvásár-
lási kérelmének elbírálása.
Elõadó: polgármester
16. A polgármester szabadságának utólagos
engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
17. Bejelentések

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE

2019. március hónapban
az alábbi idõpontokban kerül sor

a térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola
Március 11. (hétfõ) 7.45–16.30 óra

Sárszentmiklósi Általános Iskola
Március 12. (kedd) 7.45–16.30 óra

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium
Március 18. (hétfõ) 7.45–14.00 óra

Szent István Általános Iskola
Március 14. (csütörtök) 7.45–9.00 óra

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
Március 14. (csütörtök) 9.15–10.15 óra

Pótbefizetés:
Március 20-ától ügyfélfogadási idõben (hétfõ
8.00–11.30-ig, szerdán 8.00–11.30-ig, 12.30–
15.00-ig) a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
fsz. 2. számú irodájában.

FELHÍVÁS
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2019/
2020-as nevelési évre a Sárbogárdi Zengõ Óvo-
dában a beiratkozási idõpontok az alábbiak:

2019. április 24-25-26.
9.00–15.30 óra

A következõ helyszíneken:
– Sárbogárdi Zengõ Óvoda (székhely), 7000
Sárbogárd, Mikes köz 3.
– Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi
Tagóvodája, 7003 Sárbogárd, Gesztenye sor 1.
– Sárbogárdi Zengõ Óvoda Töbörzsöki Telephe-
lye, 7000 Sárbogárd, Szent István út 49.
– Sárbogárdi Zengõ Óvoda Pusztaegresi Telep-
helye, 7018 Pusztaegres, Hatvani u. 50.

Óvodai beíratás

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC.
törvény rendelkezése szerint:
8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától
a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a har-
madik életévét a felvételétõl számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a települé-
sen, fõvárosi kerületben, vagy ha a felvételi kör-
zet több településen található, az érintett tele-
püléseken lakóhellyel, ennek hiányában tartóz-
kodási hellyel rendelkezõ hároméves és annál
idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme telje-
síthetõ.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek au-
gusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti,
a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegy-
zõ – az egyházi és magánfenntartású intézmé-
nyek esetében a fenntartó – a szülõ kérelmére
és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetér-
tésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt
tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig,
amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti,
felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körül-
ményei, képességeinek kibontakoztatása, sajá-
tos helyzete indokolja.
Az Nkt. 37. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
az óvoda döntése ellen a szülõ a közléstõl, en-
nek hiányában a tudomására jutásától számí-
tott tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást
megindító kérelmet nyújthat be az óvodaveze-
tõnél. Az Nkt. 37. § (3) bekezdés b) pontja sze-
rint a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést
az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksére-
lemre hivatkozással benyújtott kérelem tekinte-
tében.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának képviselõ-
testülete a Sárbogárdi Zengõ Óvoda nyári rész-
leges zárva tartását az alábbiak szerint állapítot-
ta meg:

Óvoda címe, zárva tartás idõpontja

Székhely, Sárbogárd, Mikes köz 3., 2019. au-
gusztus 1.– augusztus 31.
Tagóvodák
Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1., 2019. júli-
us 1.–július 31.
Töbörzsöki telephely, Sárbogárd, Szent István
út 49., 2019. július 1.– augusztus 31.
Pusztaegresi telephely, Pusztaegres, Hatvani
út 50., 2019. augusztus 1.–augusztus 31.
Az intézmény a gyermekek napközbeni ellátá-
sát folyamatosan biztosítja a 2011. CXC. Nkt.
elõírása szerint a kijelölt óvodában.

Óvoda címe, ügyeleti nyitva tartás

Székhely, Sárbogárd, Mikes köz 3., 2019. jú-
lius 1.–július 31.
Tagóvodák
Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1., 2019. au-
gusztus 1.–augusztus 31.
Pusztaegres, Hatvani út 50., 2019. július 1.–jú-
lius 31. (félnapos – 7.30-tól 13.30-ig – a nyitva
tartás, amennyiben igény lesz rá)

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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Hiába vezettünk 10 góllal,
csak döntetlen a vége

VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE 24-24 (14-8)
„Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 12.
forduló
Vezette: Pavelekné K. J.–Polgár Cs.
Sárbogárd: Németh I. (6 védés), Sohár (2), Szabó J. Zs., ifj.
Bodoki 5, Pluhár 1, Németh II. 2, Goldberger 5, Aranyos, Rehák
3, Várady–Szabó 1, Kaló 1, Suplicz, Kapoli 4, Kovács, Horváth 2.
Vezetõ edzõ: Takács Lajos.
Rácalmás: Princes D. (5 védés), Németh (2) – Schmidt, Hajdók 2,
Tóth T. 4, Bényei, Somogyi 6, Tóth M., Benke, Rosta 1, Veres 1,
Olaj 9, Farkas 1.
Vezetõ edzõ: Princes Attila.
Kiállítások: 6, illetve 2 perc, hétméteresek: 6/5, illetve 7/7.
Két hete egy végletekig kiélezett mérkõzésen sikerült elhozni ide-
genbõl mind a két pontot, így most is izgalmas összecsapásra volt
kilátás.
Jól kezdtük a találkozót, hiába próbálták meg a vendégek a köve-
tõ emberfogást Rehák Tamáson, az 5-5 elleni játékból nagyon jól
jöttünk ki. Védekezésben keményen dolgoztunk hátul, aminek
meg is lett az eredménye. A 20. percben Kapoli Imre góljával
12-2-t mutatott az eredményjelzõ a javunkra. Gyorsan eldõlni lát-
szott a találkozó és a 2 pont sorsa. Az elsõ játékrész hátralevõ ré-
szében összekapta magát ellenfelünk és feljött mínusz 6-ra.
A folytatásban tovább zárkóztak a vendégek. Védekezésünk fel-
puhult, jóval kevesebbet sikerült faultolnunk. Támadásban sorra
jöttek az eladott labdák és a rossz döntések. A 41. percben már
csak 4 volt a gólkülönbség. Ekkor már a játékvezetõk is érezték,
hogy összejöhet a pontszerzés a vendégeknek, és érthetetlen dön-
téseket hoztak kulcsszituációkban. A vendégek lendületben vol-
tak, Somogyi és Olaj is mindig a legjobbkor szólt hozzá a meccs-
hez. Az utolsó 7 percre fordulva 2 gól maradt az elõnyünkbõl. A
hajrára sem sikerült teljesen rendezni a sorainkat, támadójáté-
kunkba rengeteg hiba csúszott, türelmetlenek voltunk legtöbb-
ször. A rácalmásiak 2 perccel a vége elõtt kiegyenlítettek, sõt 45
másodperccel a vége elõtt Tóth átlövése után elõször vezettek a
mérkõzés folyamán. Az utolsó támadás a mienk volt, Németh II.-t
a szélrõl ziccerben akadályozták, Bodoki pedig a megítélt bünte-
tõt gólra váltotta. Döntetlen a vége.
Gyakorlatilag egy megnyert mérkõzést engedtünk ki a kezünkbõl.
10 gólos elõnyben voltunk már az elsõ félidõben, elhitte minden-
ki, hogy zsebben a két pont, és vártuk a végsõ sípszót. A végén még
örülhettünk a döntetlennek is. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy a
két játékvezetõ a lendületbe jövõ vendégeknek roppant érdekes
ítéleteivel még több lendületet adott. Egy igazságos, pártatlan bí-
ráskodás mellett valószínûsíthetõen 4-5 gól megmaradt volna

még az elõnyünkbõl. De félreértés ne essék, mi még nagyobbat hi-
báztunk, hogy hagytuk kiénekelni a sajtot a szánkból. Sajnos fo-
lyamatosan két arcát mutogatja a csapat. Egyszer tudunk nagyon
jól, kellõ motivációval kézilabdázni, majd 10 perc múlva ennek
nyoma sincs. Jó lenne már lejátszani egymás után úgy 3 félidõt
legalább, hogy viszonylag jól teljesítünk! Több koncentráció kell
mindenkitõl!
Öröm a bánatban, hogy ezzel az 1 ponttal is már csak egyetlen
pont kell a hátralevõ két mérkõzésünkön, hogy meglegyen a felsõ-
házi rájátszást érõ 4. hely.
Szombaton meg is lesz erre minden lehetõségünk Martonvásá-
ron. Igaz, ingyen itt sem adják a pontokat, okulnunk kell a 2. fél-
idõbõl, és egy egyenletes, a csapat tudásához méltó teljesítmény
kell a gyõzelemhez!
Következõ mérkõzés: március 9., szombat, 18 óra, Martonvásári
KSE–VAX KE Sárbogárd.

A 12. forduló további eredményei:

Velence–Martonvásár 24-23, Dunaújvárosi Egyetem–Cunder
Kézisuli 24-43

A bajnokság állása:
1. Cunder TU Kézisuli 11 10 1 0 338 250 88 21
2. Velencei SE 10 6 2 2 275 262 13 14
3. Rácalmás SE 10 5 2 3 295 223 72 12
4. VAX KE Sárbogárd 10 5 2 3 280 269 11 12
5. Martonvásári KSE 10 4 1 5 256 248 8 9
6. Bicskei TC 10 2 0 8 210 262 -52 4
7. Dunaújvárosi Egyetem DSE 11 0 0 11 278 418 -140 0

VASÁRNAP TARJÁNBAN JÁRTUNK
AZ U9-ESEKKEL

A kisiskolás-bajnokság 2. fordulójában Tarjánban szerepeltünk a
legkisebbekkel. Két jó mérkõzést játszottunk a Grundfos Tatabá-
nyával és a Hét Vezérrel. A torna célja a további tapasztalatszer-
zés volt. A srácok jól érezték magukat, és sokat tanulhattak a két
mérkõzésbõl.

#sbghandball

Rehák Tamás

MEGHÍVÓ
A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát Kör tisztelettel meghívja a borosgazdákat a

2019. április 13-án 9 órakor rendezendõ XXI. borversenyre,
mely Horváth István Sárbogárd–Rétszilas, Fehérvári u. 21. szám alatti „NÁDFEDELES BORHÁZÁBAN” kerül megrendezésre.
A borok leadása: a borverseny helyszínén április 12-én 16.00 és 20.00 óra között.
Nevezés: borfajtánként 2x0,7 liter, évjárat, fajta feltüntetésével (név, termõhely nem kell). Nevezési díj: fajtánként 1.000 Ft.
A borbírálatot követõen ebéd igény szerint (az ebédjegy ára 1.500 Ft, mely a bor leadásakor fizetendõ).
Program: borok bírálata, eredményhirdetés, oklevelek, kupák átadása, kötetlen beszélgetés.

További érdeklõdés: Szilveszter János elnöknél a 06 (30) 237 5658-as telefonszámon,
Gróf Ferenc titkárnál a 06 (30) 301 6321-es telefonszámon.
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Kétharmad a vereségek javára
80 PERCIG TARTÓ KITARTÁS

MEZÕFALVA–SÁRBOGÁRD 3-0 (0-0)

Mezõfalva: Tóth – Balázs, Szabó, Egejuru, Sági, Boldizsár, Márki,
Facskó, Mekota, Bozoki D., Paget.
Cserék: Gergely, Szabó, Ráthgéber, Kovács, Bozoki M.
Sárbogárd: Matócza – Laták, Gráczer Bence, Gráczer Bálint,
Gulyás–Kovács, Gyuricza, Bezerédi, Gráczer Gergõ, Németh,
Luczek, Kindl.
Cserék: Farkas, Pajor, Kókány, Horváth, Krajcsovics, Sükösd, Gál.
Vezetõ edzõ: Pajor László
A többet és veszélyesebben támadó hazaiak a mérkõzés 80. percé-
ig nem tudták bevenni a vendégek kapuját. A 80. percben az õri-
zetlenül maradt Kovács K. a bal oldalról átívelt labdát a kapujából
kimozduló Matócza D. mellett lõtte a hálóba, 1-0. A 82. percben
szabadrúgást végezhetett el a Mezõfalva a kaputól 23 m-re. A le-
tett labdát Márki D. védhetetlenül lõtte a jobb felsõ sarokba, 2-0.
A sokkból fel sem ocsúdó Sárbogárd hálójában a 84. percben már
a harmadik mezõfalvi találat. Balázs S. nagyszerû átadását
Egejuru G. U. parádés mozdulattal juttatta a kapuba, 3-0.
Pajor László, a Sárbogárd edzõje a mérkõzés után elmondta, hogy
80 percig fegyelmezetten játszott a csapat. A hajrában elkövetett
egyéni hibákat a hazaiak kihasználták és megérdemelten nyertek.
A gólkülönbség kissé túlzott, és gratulál a Mezõfalvának. Lesz mit
átbeszélni a keddi edzés elõtt!

HÁROM A MAGYAR IGAZSÁG
MEG EGY A RÁADÁS

SÁRBOGÁRD II.–KÁLOZ 0-4 (0-1)

Sárbogárd II.: Brúzsa – Simon, Pap, Rigó, Juhász, Vagyóczki,
Lajtos, Palásti, Molnár, Demeter, Fauszt.
Cserék: Deák, Gábris, Husvéth, Kovács.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Káloz: Takács – Somogyi, Magyar, Szabó, Tóth B., Simon, Szabó,
Baranyai, Pál, Takács, Fazekas.
Cserék: Rábai, Schneider, Jasztrapszky, Tóth M., Miklós.
Az õsszel elszenvedett vereség visszavágása fûtötte a vendégeket,
és a kezdés után magukhoz ragadták a kezdeményezést. A 9. perc-
ben a bal oldalon vezetett támadást a Káloz. Az indítással Pál A.
ellépett a védõ mellett és 14 m-rõl a becsúszó Fauszt Z. lábán
megpattanó labda a kapus felett a hálóban kötött ki, 0-1. A hazai-
ak védõje a szerelési kísérlet közben megsérült és cserére kény-
szerült. A megbomlott hazai védelem sok hibával játszott és a ven-
dégek támadásai állandósultak. Magyar F. lövése a felsõ lécrõl vá-
gódott a mezõnybe, Simon Gy. V. a hibázó védõt maga mögött
hagyta és közelrõl leadott lövését Brúzsa S. P. lábbal hárította. A
szünet után sem változott a játék képe. Káloz gólszerzési kísérle-
tei, Brúzsa S. P. védései vagy a csatárok pontatlan befejezése vál-
tozatlanná tették az eredményt. A 68. percben növelte elõnyét a
vendégcsapat. A kapukirúgás után a felezõvonalról visszafejelt
labdára Simon Gy. V. lecsapott és 15 m-rõl laposan a bal alsó sa-
rokba lõtt, 0-2. A hazaiak erõtlen, elképzelés nélküli játéka nem
jelentett veszélyt Takács L. kapujára. A 79. percben újabb védel-
mi hibát követõen Pál A. Brúzsa S. P. mellett a hálóba gurított,
0-3. Három a magyar igazság és egy a ráadás, ami a 85. percben be
is következett. Baranyai B. a 16-os bal oldali sarkáról elvégzett
szabadrúgást a sorfal mellett a jobb alsó sarokba lõtte, 0-4. Az
enerváltan, szétesõen játszó Sárbogárd II. ellen magabiztos gyõ-
zelmet aratott a Káloz.
Jók: Pál A., Baranyai B. (mindkettõ Káloz).

SZOMBATON FÉL TUCAT
IDEGENBEN

MEZÕFALVA U19–SÁRBOGÁRD U-19
1-6 (0-4)

Mezõfalva: Gergely – Kiss, Németh, Bebesi, Kovács R., Pálfi,
Tonka, Kovács Krisztián, Gertner, Kertész, Bakos.

Cserék: Simon, Magosi, Kovács Kristóf.

Sárbogárd: Deák – Lengyel, Horváth Zs., Vagyóczki, Sükösd,
Morvai, Husvéth, Demeter, Erdélyi, Horváth B., Bögyös.

Cserék: Horváth Á. M., Gábris, Molnár, Simon, Bruzsa.

A kissé hûvös idõ ellenére már a 3. percben sikerült némi meleg-
séget varázsolni a csapatot elkísérõ családtagokba. Morvai K. bal
oldalról elvégzett szögletét a védõk röviden szabadították fel, és a
kaputól 8 m-re helyezkedõ Bögyös B. G. az elé került labdát a há-
lóba lõtte, 0-1. A 7. percben Horváth B. átadásával Demeter D. a
védõk mögé került és kisodródva a kapu jobb alsó sarkába gurí-
tott, 0-2. A vendégek támadásai okoztak fejtörést a hazai véde-
lemnek és a nyomás a 33. percben érett góllá. Lengyel Sz. nagysze-
rû cselekkel betört a büntetõterületre, lövését a kapus Demeter
D. elé ütötte, akit szabálytalanul akadályoztak. A megítélt bünte-
tõhöz a sértett állt oda, a rosszul helyezett 11-est Gergely M. ki-
ütötte és Demeter D. másodszorra a kapu bal oldalába emelt, 0-3.
A 39. percben ismét Morvai K. végzett el szögletrúgást, és a belõtt
labdát a védõ kiemelte a mezõnybe. A kipattanóra helyezkedõ
Bögyös B. G. elé került labdát 22 m-rõl ballal a jobb felsõ sarokba
lõtte, 0-4. A szünet után a vendégek irányították a játékot és az 50.
percben a Demeter D.–Sükösd G.-összjáték után Sükösd G. 12
m-rõl a kapus felett emelt a hálóba, 0-5. Még tartott a gólöröm a
vendégeknél, amikor az 52. percben a jobb oldalon elvégzett be-
dobást megszerezték a hazaiak. Kovács R. a megkapott labdával
lefutotta a védõket és megszerezte csapatának a szépítést, 1-5. A
mérkõzés 60. percében kialakult a végeredmény. Molnár M. indí-
tásával Demeter D. kilépett a védõk között és a kapujából kilépõ
Gergely M. mellett a jobb alsó sarokba helyezett, 1-6.

Bezerédi Ádám edzõ a mérkõzés után elégedetlenségének adott
hangot, és elmondta, hogy meg kell tanulni a csapatnak: a mérkõ-
zés 90 percig tart. 50-60 percig, a múlt héthez hasonlóan, elfogad-
ható volt a játék, utána viszont az ellenfél lassú ritmusát felvéve
beleszürkült a csapat a mezõnybe. Ez nem von le semmit a gyõze-
lem értékébõl, és gratulál a megszerzett gyõzelemhez.

Jók: Lengyel Sz. (Sbg.), Bögyös B. G. (Sbg.)

A hétvége sportmûsora

2019. március 9. (szombat)

10 óra: Sárbogárd U19–Ercsi Kinizsi U19 (megyei I. o., U19, Sár-
bogárd)

15 óra: Sárbogárd–Ercsi Kinizsi (megyei I. o., felnõtt, Sárszent-
miklós)

2019. március 10. (vasárnap)

10 óra: Sárbogárd U16–Lajoskomárom U16 (U16, Déli csoport,
Sárbogárd)

15 óra: Vajta–Sárbogárd II. (megyei II. o., felnõtt, Vajta)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár



Bogárd és Vidéke 2019. március 7. SPORT / 1 % 17

Alapító–tulajdonos: Hargitai Lajos. Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin,
Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár, Huszár Lajos és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.
Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke

Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg.
Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban
közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések
tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható
Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft,
félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Bogárd és Vidéke városi
teremlabdarúgó-bajnokság

XIX. forduló

Légió 2000, Agro Natur–
Spuri 2-1 (2-0)

Légió 2000, Agro Natur: Horváth, Palotás,
Derecskei, Drexler, Tóth, Kristóf, Dombi,
Virágh, Nyúl, Gábris.
Spuri: Kiszl, Banda, Fésû, dr. Gyenis, Sza-
bó, Huszár, Bór, Zámbó, Bereczki, Tóth.
A Légió az elsõ, a Spuri a negyedik hely
megõrzéséért küzdött. Az elsõ félidõ köze-
pén két védelmi megingásból könnyû gó-
lokkal elõnybe került a Légió. A mérkõzés
többi részén mindkét kaput veszélyeztet-
ték a játékosok, de több találat nem szüle-
tett. A második játékrészben Spuri-nyo-
más, melynek eredménye egy távoli Fésû-
lövés. Szépen kilõtte az alsó sarkot. Leve-
gõben lógott az egyenlítés, vele a meglepe-
tés, de az eredmény már nem változott.
Góllövõk: Kristóf 2, illetve Fésû 1.

Twister Galaxy–
Dream Team 8-2 (3-0)

Twister Galaxy: Balogh, Killer G., Killer
I., Kun, Bognár, Kalló, Kelemen, Szántó,
Barabás, Budai.
Dream Team: Nem adtak le névsort.
A Twister csapata jó hangulatban, nagy
kedvvel játszott. A csapatkapitányuk gól-
jánál nagy ováció tört fel a kispadról. A
Dream is igyekezett feledhetetlenné tenni
a mérkõzést, melyet két góllal, helyenként
szép játékkal és jó kapusteljesítménnyel
talán sikerült is.
Góllövõk: Kalló 1, Budai 1, Killer 2, Bara-
bás 2, Balogh 1, Kun 1, illetve Mondovics 1,
Vörös 1.

FDL Ászok Ásza–
Flash Team 10-1 (4-0)

FDL Ászok Ásza: ifj. Bór, Bór, Lakatos
Gy., Lakatos Á., László, Magyar, Farkas,
Rehák.

Flash Team: Szakács E., Szakács A., Rácz,
Grigóliát, Ellenbruck, Láng, Boros, Lé-
nárt, Kiss, Kocsis.
Az eredményt látva azt gondolnánk, hogy
sima mérkõzés volt. Aki ott volt a mérkõ-
zésen, az viszont láthatta, hogy a Flash jól
állta a sarat, sok helyzetet dolgozott ki, de
a legkönnyebbnek látszó helyzetbõl sem
sikerült a labdát a kapuba juttatni. Szoros
eredmény születhetett volna, de csak a
becsületgól jött össze.
Góllövõk: ifj. Bór 6, Magyar 1, Bór 3, illetve
Lénárt 1.
Az élen szereplõ csapatok gyõzelmével,
két fordulóval a vége elõtt még nyitott az
elsõ három hely sorsa.

Tabella

1. Légió 2000,
Agro Natur 17 13 1 3 93-46 40

2. FDL Ászok Ásza 17 12 2 3 132-39 38
3. Twister Galaxy 16 12 - 4 87-46 36
4. Flash Team 16 6 3 7 63-87 21
5. Spuri 16 6 1 9 46-72 19
6. Sárkeresztúr Kike 16 2 3 11 54-85 9
7. Dream Team 15 1 - 15 22-103 3

Góllövõlista

1. Bór József (FDL Ászok Ásza) 52 gól,
2. Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Natur)
40 gól,
3. ifj. Bór József (FDL Ászok Ásza) 27 gól.

Huszár Lajos

Sok kicsi
sokra megy

A legtöbben gyermekek fejlõdésére és gyó-
gyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel
adójuk 1 százalékát. Az szja 1+1 %-áról idén is
egészen május 20-áig lehet rendelkezni. A tá-
mogatott szervezeteknek óriási segítséget je-
lentenek az adóforintok, miközben a felajánlás
csak néhány perc figyelmet igényel az adó-
zóktól.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az
szja-bevallás webes felületének kezdõoldalán
feltünteti a rendelkezés lehetõségét az adó
1+1 százalékáról azért, hogy minél többen a
lehetõ legegyszerûbben támogathassanak ci-
vil szervezetet, egyházat, vagy a Nemzeti Te-
hetség Programot.
A rendelkezõ nyilatkozat elektronikusan, pa-
píralapon, vagy személyesen is benyújtható a
NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár önál-
ló nyilatkozatként is a „18EGYSZA” lapon má-
jus 20-áig. Az szja 1+1 százalékáról rendel-
kezni legegyszerûbben ügyfélkapus hozzáfé-
réssel a NAV webes kitöltõprogramjával le-
het.
A korábbi évek gyakorlatával egyezõen a
munkáltatók továbbra is összegyûjthetik a
munkavállalóik 1+1 százalékos nyilatkozatát.
Ebben az esetben legkésõbb 2019. május
10-éig, lezárt borítékban – a boríték ragasztott
felületén a munkavállaló által saját kezûleg
aláírva – kell átadni a munkahelyen a nyilatko-
zatot. A munkáltatónak a nyilatkozatot tartal-
mazó borítékot sértetlen állapotban, kísérõ-
jegyzékkel együtt, zárt csomagban 2019. má-
jus 20-áig kell továbbítania a NAV-hoz.
Felajánlásokat kizárólag azok a civil szerveze-
tek kaphatnak, amelyek korábban regisztrál-
tak a NAV-nál, valamint a technikai számmal
rendelkezõ, bevett egyházak és a kiemelt költ-
ségvetési elõirányzat. A NAV honlapján vala-
mennyi lehetséges kedvezményezett megta-
lálható.
2018 óta a bevett egyház technikai számára
szóló, formailag érvényes nyilatkozatot a NAV
mindaddig automatikusan figyelembe veszi,
amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl
meg másik technikai számos kedvezménye-
zettet, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja
vissza. A civil kedvezményezett és a kiemelt
költségvetési elõirányzat számára viszont – a
korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is
évente kell megtenni a felajánlást.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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MELEG, SZELES IDÕ
SZÓRVÁNYOS CSAPADÉKKAL

Csütörtökön felhõs idõ várható, az esti órákban az északi megyékben ala-
kulhat ki gyenge esõ. Sokfelé erõs, északnyugaton viharos délnyugati szél-
re készülhetünk, ami meleg levegõt hoz térségünkbe. Délután 17-22 fokig
emelkedhet a hõmérséklet.
Pénteken is gyakran megnövekedhet a felhõzet. A hosszabb-rövidebb na-
pos idõszakok mellett elszórt záporok várhatók. Egy-egy zivatar is kialakul-
hat. A nyugati-délnyugati szél több helyen megélénkül. Délután 14-20 fok
valószínû, délkeleten lesz a legmelegebb.
Szombaton élénk, többfelé erõs délnyugati szélre, változóan felhõs, de eny-
he idõre van kilátás. Gyenge esõ, zápor elszórtan fordulhat elõ. A csúcshõ-
mérséklet 12-17 fok között alakulhat. Vasárnap is szeles idõ körvonalazódik
sok felhõvel. Gyenge esõ, zápor több helyen kialakulhat. Napközben 10-16
fok ígérkezik.
Forrás: idokep.hu

SÍC – hírek, eredmények

Jönnek a fiatalok!
Jöjjenek is, övék a jövõ!
Március elsõ hétvégéjén, 2-
án és 3-án, Gyõrújbarát tele-
pülésen, a helyi íjászegyesü-
let által rendezett 2019. évi
teremíjász OB-n vettünk
részt. Egyesületünkbõl a leg-
sikeresebben a legfiatalabb
versenyzõnk, Fekete Zétény
elsõ országos bajnokságán a
gyermekek között a dobogó
II. helyét szerezte meg, így
nagyon boldog tulajdonosa
lett a kapott ezüstéremnek.
Felnõtt mezõnyben két ver-
senyzõnk került a legjobb
nyolc közé. Katona Alex ere-
jébõl az 5. helyre futotta, míg
húga, Katona Dorottya elõdöntõzött. Nagyon izgalmas mérkõzé-
sen, szétlövéssel, kb. 2 mm eltéréssel veszítette el a bronzmeccset
és lett 4. helyezett. Többi felnõttünk, Téglás László a 11., Széplaki
Zoltán a 16. helyet szerezte meg a rangsorolóban. A mesterek
korcsoportjában Gilicze Ferenc remekül versenyzett, harmadik-
ként rangsorolva várhatta a kieséses fordulót. A kiesésesben 6.
helyig futotta erejébõl. Másik „öregünk”, Gilicze László 12. he-
lyen fejezte be a versenyt.
Az országos bajnokság olimpiai íjászainak eredménylistáját ele-
mezve megállapítható, hogy minden korcsoportban – a legfiata-
labb versenyzõktõl a legöregebbekig – nagyon szoros a mezõny. A
versenyek során egy-két lövéssorozat elrontásával több helyet le-
het visszább esni a mezõnyben, tehát csak a nagyon felkészült,
hibátlanul versenyzõk juthatnak fel a dobogóra.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ
„öregeket” és ifjakat. Felszerelést biztosítunk, saját íjjal rendel-
kezõk jelentkezését is várjuk. A szabadban március 16-án ter-
vezzük a kezdést, minden érdeklõdõt szívesen látunk.
Kérjük, hogy az idei évben is a személyi jövedelemadójuk 1
%-ával legyenek egyesületünk segítségére, legyenek támogató-
ink.
Adószámunk: 18491074-1-07
Nagyon köszönjük!
Elérhetõk vagyunk és jelentkezhetnek egyesületünkbe az
lgilicze@tolna.net levelezési címen vagy a helyszínen, szombati
napokon 14 órától.

Sárréti Íjász Club Sárbogárd



Bogárd és Vidéke 2019. március 7. HIRDETÉSEK 19

Redõnyös 06 (30) 966 8446

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

Eladó lakást keresek Sárbogárdon. 06 (20) 201
1314

Egészséges, szép kölyökmacskák ajándékba elvi-
hetõk. 06 (30) 241 5537

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA,
GALLYDARÁLÁS
06 20 437 4869

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

KÖZJEGYZÕI IRODA
teljes munkaidõben

KÖZJEGYZÕ-HELYETTEST KERES.
Alkalmassági feltétel:
jogi szakvizsga és

számítástechnikai ismeretek.
Bérezés megegyezés szerint.
Önéletrajzokat fizetési igény

megjelöléssel
a 7000 Sárbogárd Pf. 12.

levélcímre kérjük megküldeni.

KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÁS,
GYÓGYPEDIKÛR

a LEVENDULA SZALONBAN!
Zsifkovicsné Berkei Noémi

06 30 866 6406,
Sárbogárd, Ady E. út 202/b.

(Üzletközpont)

KIEMELT APRÓ-
HIRDETÉSEK:

a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

GRÁNITGRÁNIT
SÍRKÖVEKSÍRKÖVEK

VÁLLALKOZÁSOM GRÁNIT
SÍRKÖVEKKEL FOGLALKOZIK.

* Vállalom gránit sírkövek
készítését, felállítását.

* Standard és egyedi méretekben is
hatalmas forma- és színválaszték.

* Valamint vállalom régi sírkövek
szétszedését, összeállítását,

tisztítását is.

Ajánlatomat akár otthonában is
meghallgathatja,

keressen bizalommal:

CSALAI TAMÁS e. v. sírköves

7000 Sárbogárd, Kereszt u. 68.
Telefon: 06 20 529 1705

E-mail: csalaitomika@gmail.com

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

ORSZÁGOS
KIRAKODÓ-

VÁSÁR
Sárbogárdon

az Ifjúsági parkban
2019. március 16-án,

szombaton.

Csókásné Éva

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

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

Tisztelt Hölgyem!

Tisztelettel és megbecsüléssel

köszöntöm nõnap alkalmából!

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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