
MIT KÍVÁNMIT KÍVÁN
A MAGYARA MAGYAR
NEMZET?NEMZET?

Legyen béke!
Béke van-e benned? Béke van-e körü-
lötted, a családodban?

Szabadság!
Uralkodsz, vagy szolgálsz? Ura vagy-e
magadnak? Tiszteli-e szabadságod má-
sok szabadságát?

Egyetértés!
Keresed-e azt, ami összeköt, vagy csak
azt, ami szétválaszt?

Egyenlõség!
Születésben, halálban egyenlõk va-
gyunk – porból lettünk, porrá leszünk.

Testvériség!
Egy a Földünk, egy a Napunk, egy a
Holdunk. Az emberi fajhoz tartozunk.
Magyarnak nemzettünk. Egy a múl-
tunk, a kultúránk, az anyanyelvünk, a
Hazánk. Testünk a haza, vérünk az
anyanyelv, lelkünk a kultúra. Ezek szö-
vedéke piros–fehér–zöld. A piros: vér,
tûz, erõ; a fehér: fény, tisztaság, hûség; a
zöld: föld, élet, remény.

Hargitai–Kiss Virág

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág
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A Sárbogárdi Ten Dance Tánccsoport tagjai, Radnai Zoltán és Szõke Fanni tanítványai: Urfi Zoé, Mondovics Lara, Lippai Kata Luca,
Huszár Kitti – akik a Tehetség Mûvészeti Iskola hallgatói is egyben – március 9-én Veszprémben vettek részt a 8. Connector Táncver-
senyen. A sok edzés meghozta az eredményét, nagyon szépen szerepeltek, remek táncukat aranyéremmel jutalmazta a zsûri.
Büszkék vagyunk rátok, lányok, csak így tovább!

Tudósítónktól

ARANYOS TÁNCOSOKARANYOS TÁNCOSOK
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NÕNAPI NAPLÓ
Nõnapon ült tárgyalóasztal mellé a sárbogárdi képviselõ-tes-
tület, ezért a jelenlévõ hölgyeket Erõs Ferenc szegfûvel, Budavári
Árpád rendõrkapitány pedig tulipánnal lepte meg. A városatyák
közül hárman hiányoztak: Gerlai Zsolt, Aranyos József és Ébl
Zoltán.
Dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntötte a megjelent vendé-
geket és külön a hölgyeket. Elmondta: javarészt pályázatok
egyeztetésével telt az elmúlt idõszak. Február 13-án a Népkony-
hával egyeztettek, mely azok számára hoz meleg ételt, akik rászo-
rulnak, de valamiért nincsenek a szociális ellátórendszerben. Az
önkormányzat által meghirdetett ösztöndíjra több diák is érvé-
nyes pályázatot nyújtott be, sikerrel. A Közép-Duna Vidéke Hul-
ladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás lerakók korszerûsí-
tését célzó közbeszerzési kiírására érkezett ajánlatok közül a leg-
jobb is több volt, mint a tervezett összeg, viszont lehet kiegészítõ
forrásra pályázni. A foglalkoztatási paktum, melyet elõszeretettel
vesznek igénybe a munkáltatók, szeptemberig meghosszabbodik.
Mûszaki és logisztikai megbeszélés volt a sárszentmiklósi rendelõ
már zajló felújítása kapcsán. Az erõemelõk a Sárbogárdi Napok
programjába nemzetközi versennyel szeretnének becsatlakozni.
Szóban már megegyeztek az 1. számú fogorvosi körzet leendõ
fogorvosával, aki egy 27 éves fiatalember, és a felesége is fogor-
vos. A beruházások közül a sárbogárdi mûvelõdési ház nagyter-
mének felújítása és az inkubátorház áll legközelebb a kivitelezés
megkezdéséhez.

VISSZATÉR AZ ÉV RENDÕRE

Módosították a díszpolgári rendeletet, mivel a rendõrkapitány
kérésére, javaslatára szeretnék visszahozni Az Év Rendõre kitün-
tetést a város elismeréseinek sorába.
Budavári Árpád: – Egy ilyen díj, mely elismeri a közösségért tenni
akarók és érdemben tevõk jelentõségét, növeli az állomány meg-
tartó erejét. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság elõnye, hogy helyi
és környékbeli polgárok a rendõreink, bennük van a lokálpatrióta
szemlélet. A mostani állomány méltó az elismerésre.
Nedoba Károly: – Annak idején adtunk át mi is ilyen díjat, és meg-
történt, hogy utána 2-3 évvel méltatlan lett az illetõ a mundér be-
csületére, el is ment az állományból. Van arra lehetõség, hogy
visszavonják ezt a kitüntetést attól, aki méltatlan lett a cím
viselésére?
Dr. Venicz Anita jegyzõ: – Lehet ilyen kiegészítést tenni a rende-
letbe.
Dr. Sükösd: – Jó az ötlet, de nincs tudomásom arról, hogy a szó-
ban forgó ember dolgában született-e ítélet.

MEGEMELT TÁMOGATÁS
A MÛVHÁZNAK

A József Attila Mûvelõdési Központ üzemeltetését végzõ Sárbo-
gárdi Kulturális Egyesület kérelmet nyújtott be a közmûvelõdési
támogatás emelésére. A 2015-ben kötött megállapodás szerint
10.545.000 Ft a szervezet részére folyósított önkormányzati tá-
mogatás, ezt kérik megemelni 3 millió Ft-tal. „A minimális lét-
számmal való üzemeltetés (egy fõállású szakmai, egy és fél techni-
kai munkakör) ugyan alacsony bérköltséget feltételez, de évente
jóval az infláció felett emelkedtek a bérek és vele együtt a járulé-
kok. A 2018. évi bérköltségünk 8.156.400 Ft. A dologi kiadások
közül a fûtés és világítás kb. 2,5 millió, amit hozzáadva az éves bér-
költséghez ki is merítettük az önkormányzati finanszírozást. Az e
fölötti kiadásokat a saját bevételeink rovására tudjuk fizetni”
(karbantartás, vízdíj, szemétszállítás, eszközök pótlása) – áll az
egyesület levelében.
A testület jóváhagyta az emelést.

SÁRBOGÁRDI NAPOK PROGRAMJA

Az európai uniós választás miatt az idén a megszokott idõponthoz
képest egy héttel késõbb, június 1-2-án rendezik a Sárbogárdi Na-
pokat, 18 millió forintból. A tervezett programot ezen az ülésen
terjesztették a testület elé. Lesz családi fõzõverseny, gyermeknapi
programok, íjászbemutató, tánckavalkád, stand up, Kovács Kati,
Anna and the Barbies, Halott pénz, JAM, Control5, Nagy Feró,
Magna Cum Laude, tûzijáték.
Dr. Sükösd hozzátette: – A CLLD-s pályázat markáns része erre
elnyert forrás.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Szeretném majd látni a 18 millió fo-
rint részletes költségvetését.
Dr. Sükösd: – Minden számla benne szokott lenni a beszámolók-
ban, nyilvános minden szerzõdés.
Nedoba: – A Halott pénzt szerintem nem sokan ismerik.
Dr. Sükösd: – Különbözõ korosztályú embereket kérdezünk meg,
a gimisek zárt csoportos szavazást is tartottak. A Halott pénz a
legnagyobb rendezvények legnagyobb közönséget vonzó együtte-
se, a legnagyobb nyomást velük kapcsolatban gyakorolták ránk.
Oda fog verni létszámban a Kowalskynak.
Nedoba véleménye szerint szombaton, a fõ idõpontban az egysze-
rû, dolgozó embereknek kellene ide hozni zenekart, nem pedig
egy szûk értelmiségi rétegnek.
Dr. Venicz, mint a szervezõbizottság egyik tagja: – A legfõbb
irányvonal, hogy minden korosztály zenei ízlését ki tudjuk szol-
gálni. Szombaton a fiataloknak, vasárnap az idõsebbeknek kedve-
zünk. Most is minden korosztálynak való megtalálható a prog-
ramban.

ÚTFELÚJÍTÁSOK ÜTEMEZÉSE

Utak, járdák üzemeltetésére, karbantartásra, javításra bruttó
7.000.240 Ft keretet szabott meg a testület a költségvetésében er-
re az évre. Ezen felül értendõ a pusztaegresi Kossuth utca kétol-
dali aszfaltos burkolat-szélesítése (25 millió Ft), a Dózsa György
út vízelvezetése (1,4 millió Ft), a Templom közben 9 parkoló épí-
tése (3,6 millió Ft), a Fenyõ utca aszfaltozása (5,1 millió Ft), a
sárszentmiklósi emlékpark térkövezése járdával, a Fasor utcai
járda, valamint az Ady Endre út Vágóhíd és Kinizsi utca közti sza-
kaszának felújítása. Az összeg a legszükségesebb, közvetlen bal-
esetveszély elhárítási munkáinak költségeire elegendõ, állagmeg-
óvásra nem jut fedezet. A polgármester elmondta: a munkákat fo-
lyamatosan végzik, a járdaépítést ki fogják adni egy ezzel foglal-
kozó vállalkozásnak, mert így hatékonyabb és gyorsabb. A köz-
foglalkoztatottak egy másik szakaszt csinálnak majd.
Szilveszterné jelezte, hogy Sárszentmiklóson a Rákóczi utca a te-
metõnél rossz állapotban van.
Erõs Ferenc hozzáfûzte: – Már csak úgy lehet ott közlekedni,
hogy az egyik autó lehúzódik és elengedi a másikat.
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ÉRTÉKESÍTETT INGATLANOK

Két önkormányzati ingatlant is értékesítettek: egy 166 m2-nyi te-
rületet 700 Ft/m2 áron a Radnóti utcában Farkas Ferenc részére,
aki bõvíteni szeretné gumismûhelye területét; valamint egy 987
m2-es, Õsz utcával határos területet 1.184.400 Ft-ért Berecz
Gábor részére, aki lakóházat épít majd oda.

BEJELENTÉSEK

Új orvosok

A 3-as számú, töbörzsöki háziorvosi körzetben – mely sajnálatos
módon dr. Farkas János halála miatt megüresedett – jelenleg dr.
Somogyvári Katalin helyettesít, saját körzete mellett. Egy or-
vosközvetítéssel foglalkozó gazdasági társaság révén õt váltaná
április 1-jétõl a 40 év körüli dr. Ollmann Anasztázia igari házior-
vos, aki belgyógyász szakvizsgával is rendelkezik, és most jár pszi-
chológiára.
Juhász János: – A töbörzsöki gyakorlókertre van-e esély?
Kocsis Dóra, a mûszaki osztály vezetõje: – Gyümölcsös lesz, be
van kerítve.
Nedoba: – Hogy létezik, hogy az uszoda egy órával korábban be-
zár? Abszurd az is, hogy le kell venni a cipõt az elõtérben.
Dr. Sükösd: – Korábban bezárni gazdaságilag sem elõnyös. Szólni
fogok az uszoda vezetõjének, mert az õ kompetenciája a rendtar-
tás. Egyébként az önkormányzat viszi a gyerekeket az uszodába –
pályázati forrásból, ameddig bírjuk –, ezt más település nem csi-
nálja. Nem cél, hogy a gyerekek megfázzanak. Nem tudni, hogy
elõírta-e ezt az ÁNTSZ.
Szilveszterné: – Azon múlik, hol veszik le a cipõt, hogy ki a takarí-
tó. Más: Sárbogárdon fényes nappal is lehet patkányokat látni.
Dr. Sükösd: – A közterületi irtást a Dészolg végzi, fizetünk is a
szolgáltatásért.
Szilveszterné: – Várják a miklósiak, hogy legyen állandó orvosuk.
Dr. Sükösd: – Van orvos, csak még nem írtuk alá a papírt. Egy
aneszteziológus szakorvos jön ide, akinek 6 éves kislánya idén fe-
jezi be az óvodát, és már ide szeretné beíratni iskolába. A lakás is
megvan számára. Májusra, mire az orvos összes papírja összeáll,
vélhetõleg le tudjuk papírozni, hogy kezdetben helyettesként,
majd minden remény szerint rendes szerzõdéssel be tudja tölteni
a praxist.
Szilveszterné: – Állítólag a pusztaegresi kismamáknak azt mond-
ta a védõnõ, hogy ne igyanak az ivóvízbõl, mert olyan rossz a mi-
nõsége. Megkérdeztem az ÁNTSZ-t, azt mondták, hogy az utóbbi
6 évben nem volt probléma. Killer Mihály beszámolójából lát-
szik, hogy Pusztaegresen kb. 12-en szippanttattak. A többi ember
mit csinál?
Dr. Sükösd: – Ivóvízzel kapcsolatban az ÁNTSZ vezet be általá-
nos korlátozást, ha szükséges.

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 au-
tóval a Huszár-temetõbe megyünk, ahol 9.30-kor lesz megem-
lékezés a kopjafáknál. Utána autóval visszamegyünk a Hõsök
terére, és innen indul a séta a következõ útvonalon: Petõfi-em-
léktábla – Boross Mihály-emlékoszlop – Huszár-kúria – Tom-
pa Mihály-emléktábla – Úri utca – Hõsök tere.

Csatlakozzon hozzánk!

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a 314/2012. (XI. 8.)
korm. rendelet 42. § (1) bekezdése szerint, valamint Sárbogárd
Város Önkormányzata képviselõ-testületének a partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (VIII. 30.) önkormány-
zati rendelete alapján partnerségi egyeztetést kezdeményezek.
A partnerségi egyeztetés oka, célja: a Penta Solar Kft. fotovol-
taikus (PV) erõmûvek megvalósítását tervezi – a hozzá tartozó
napelempark, a kapcsoló- és átalakító-berendezések, egyéb ki-
szolgáló létesítmények elhelyezésével – a Sárbogárd 0238/25
hrsz-ú ingatlan területén.
A vonatkozó jogszabályok szerint a háztartási kiserõmû-kapa-
citást meghaladó erõmû telepítése esetén különleges energia-
termelõ övezet kijelölése szükséges. Tehát a településrendezé-
si eszközöket módosítani kell annak érdekében, hogy ezen be-
ruházás megvalósulhasson.
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
Sárbogárd 0238/25 hrsz-ú ingatlant kiemelt fejlesztési terület-
té nyilvánította az ezen ingatlant érintõ beruházás indokoltsá-
gára való tekintettel.
A nyilvánosság és a közösségi ellenõrzés lehetõségeinek bizto-
sítása érdekében tájékoztatásul közlöm, hogy a város hivatalos
honlapján (www.sarbogard.hu) a partnerségi egyeztetés során
közlendõ dokumentumok elhelyezésre kerültek az erre a célra
szolgáló külön felületen (Sárbogárd Településrendezési Esz-
közei – Partnerségi egyeztetés menüpont).
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek 2019.
március 11-e és 2019. március 25-e között tehetnek írásbeli ja-
vaslatot, véleményt nyilváníthatnak, javaslatuknak, vélemé-
nyüknek a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal postacímére
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), vagy e-mail-címére
(pmhivatal@sarbogard.hu) történõ elküldésével.
2019. március 21-én 14.00 órai kezdettel lakossági fórumot tar-
tunk Sárbogárd Város Önkormányzata dísztermében (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 1.), melyre minden érintettet, érdeklõ-
dõt ezúton is tisztelettel meghívok.
A partnerségi egyeztetésben részt vevõ partner: adott telepü-
lésrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén tulaj-
donnal, lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ ter-
mészetes személy, adott településrendezési eszköz tervezésé-
vel érintett településrészén telephellyel rendelkezõ gazdálko-
dó szervezet, Sárbogárdon bejegyzett vagy mûködõ érdekkép-
viseleti és civil szervezet, valamennyi Sárbogárdon mûködõ
elismert egyház.
A településrendezési eszközök módosításának várható hatása:
A különleges energiatermelõ övezet kijelölése jelenleg is gaz-
dasági–ipari övezeti besorolásban található ingatlanokat érint
külterületi részeken, ezért a jelenlegi övezeti besorolás enged-
te hatásokat meghaladó eltérés nem várható.

Dr. Sükösd Tamás polgármester
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NÉGYEN A TRAKTORON
Nagylók, Hantos, Alsószentiván és Sárszentágota közös összefogással vásárolt erõ- és
munkagépeket: egy 100 lóerõs traktort, grédert, hátsó karos rézsûkaszát a külterületi he-
lyi közutak fejlesztéséhez, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karban-
tartásához. Ennek hivatalos bemutatására sajtótájékoztató keretében március 7-én ke-
rült sor.

A Négy falu közös fejlesztése a Mezõföl-
dön Konzorcium az Európai Mezõgazda-
sági Vidékfejlesztési Alap és hazai köz-
ponti költségvetési elõirányzat segítségé-
vel nyert 19,5 millió forint körüli forrást e
célra, melyet 2,5 millió forint önrésszel
egészítettek ki.
Tóth József, a gesztortelepülés, Nagylók
polgármestere kihangsúlyozta: a négy tele-
pülés együtt nagyobb eséllyel vett részt a
pályázaton, és hatékonyabban tudják ki-
használni a támogatási összeget. Az eszkö-
zöket közösen üzemeltetik.
Fischer József, Hantos polgármestere ki-
emelte, hogy a pályázat oroszlánrészét
Nagylók vállalta, amiért köszönet jár a te-
lepülésnek.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ pél-
daértékûnek tartja a négy település össze-
fogását közös cél érdekében, és gratulált
az elnyert pályázathoz.

VÁLLVETVE
A KÖZNEVELÉSÉRT

Nagylók egy másik konzorciumban is veze-
tõ szerepet vállal. A közmûvelõdési intéz-
mények a köznevelés eredményességéért
címû, 24,5 millió forintos, 100 %-os támo-
gatási intenzitású EFOP-projektben 4 te-
lepülés 7 intézménye vesz részt: a Nagylóki
Csicsergõ Óvoda és Egységes Óvoda–Böl-
csõde, a Sárszentmiklósi Általános Iskola
és annak nagylóki tagiskolája, a sárbogárdi
Kossuth iskola, a Petõfi Sándor Gimnázi-
um, a sárosdi iskola, a mezõfalvi iskola
hantosi tagiskolája. A 2018 szeptemberé-
tõl 18 hónapon át tartó program keretében
körülbelül 45 különbözõ foglalkozáson

(heti, havi szakkörök, témahét, témanap,
nyári tábor, felzárkóztatás, tehetséggon-
dozás) segítik elõ a gyermekek fejlõdését.
A szakmai koordinátor Deák Tímea mû-
velõdésszervezõ, a nagylóki közösségi ház
és könyvtár vezetõje, illetve Varga Helga
nagylóki óvodavezetõ és Brunner Edina, a
nagylóki iskola vezetõje.
Tóth József hozzátette: – A nagylóki óvo-
dában bölcsõdei csoport is mûködik. A nö-
vekvõ igény és gyermeklétszám miatt bõví-
teni szükséges az intézményt, remélhetõ-
leg erre is lesz pályázati forrás. Bizako-
dunk abban, hogy így több gyermek lesz
majd az iskolánkban is, mert azt vallom,
hogy a nagylóki közösséget a nagylókiak-
nak kell építeni.

Hargitai–Kiss Virág
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Kolbászsziget Halországban
Van egy varázssziget, mely évente csupán egyszer látható és látogatható a rétimajori Halországban: a kolbászsziget, ahol nemcsak a
kerítés van kolbászból, hanem egy egész háztetõ, meg még a kút is. Ez a húskedvelõk paradicsoma, ahol szentté üdvözülnek a sonkává,
szalonnává, más finomságokká lett sertések, melyek életüket és vérüket áldozták a március 9-ei IX. Sárbogárdi Kolbásztöltõ Fesz-
tiválért.

Se szeri, se száma a disznóhús-variációknak, sült tésztaféléknek,
melyeket felvonultatott a közel 20 induló csapat. Fejér, Tolna,
Baranya megye, sõt, még a Felvidék is képviseltette magát a re-
mek hangulatú versenyen a Komárnoból és környékérõl érkezett
három indulóval, akik egy régi ismeretség, Horváth Ferenc révén
jöttek el. A baráti csapatok mellett indultak intézmények és civil
szervezetek csapatai is, mint például a Fejér Megyei Iparkamara,
a sárbogárdi rendõrök, polgárõrök, borbarátok. Volt, aki több
társaságban is segédkezett a kolbásztöltésben, és volt olyan is,
hogy a feleség az egyik asztalnál, a férj a másiknál versengett egy-
mással – persze, nem vérre menõen.

Fodor János, a rendezvényt szervezõ Mozdulj a Városért Egyesü-
let elnöke, valamint a helyet biztosító Aranyponty Zrt. vezetõje,
Lévai Ferenc köszöntötte a vendégeket és nyitotta meg az ese-
ményt. A fesztivál szerves részeként minden évben rajzversenyt is
hirdetnek elõzetesen, és a jutalmakat a helyszínen nyújtják át a dí-
jazottaknak. A zsûri három tagja, Huszár Károly, Ambróziné
Mikuli Margit és Kovács Zoltán a következõket emelte ki a beér-
kezett 128 alkotásból: a 4–6 évesek között I. Mészáros Emma
(Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda), II. Hegedüs Benett Milán
(Töbörzsöki Aprajafalva Óvoda), III. Cica csoport (Sár-
szentmiklós); a 7–10 évesek között I. Zab Zsófia (Szent István Ál-
talános Iskola, Töbörzsök), II. Nagy Rebeka (Mészöly Géza Álta-
lános Iskola), III. Tóth Liza (MGÁI); a 11–15 évesek között I.
Enyedi Viktória és társai (MGÁI), II. Holzwarth Íris Linda (Pe-
tõfi Sándor Gimnázium), III. Õsz Lili és társai (MGÁI). Az Irka
papír- és írószerbolt különdíját Huber Eleonóra (Sárszentmiklósi
Általános Iskola) és Deres Dávid (Petõfi Sándor Gimnázium)
kapták, az Öntök-Töltök székesfehérvári csapat különdíját Boros
Mátyás (Sárszentmiklósi Általános Iskola), Rostás Mercédesz
(MGÁI) és Bényi Liza Dóra (Aprajafalva Óvoda) vehették át.

Miközben kezdetét vette az asztalok mellett a kolbászkészítés és a
titkos összetevõk összegyúrása, minden csapat külön-külön be-
mutatkozott, nem kevés humorral fûszerezve. De volt tánc és ze-
ne is a sárosdi Mephisto zenekar, a Vidámszínpad mûvészei és
operetténekesek jóvoltából, akik közkedvelt slágerekkel fokoz-
ták a vidám sürgés-forgást.
A zsûri tagjai a kolbászkészítés minden fázisát ellenõrizték, kós-
toltak fáradhatatlanul, pontozva a díszítést, tálalást is. Végül az
alábbi ítéletet hozták:
I. helyezett lett a Tinód Gyöngyei (Sárbogárd), II. helyezett a
Mágocsi Böllérek, III. helyezett Lajoskomárom (akik a korábbi
három évben elnyerték a vándorkupát, ezért az végleg náluk ma-
radt, és most hoztak egy újat a képzeletbeli dobogó legfelsõ fokán
végzetteknek).
A legfiatalabb kolbásztöltõ Mazzag Olivér volt, a legidõsebb vete-
rán pedig Gróf Ferenc. A legízlésesebb asztal egyértelmûen Sár-
hatvané volt, de azért részemrõl külön dicséretet érdemel még a
rendõrség asztalánál Bognár János alkotása (lásd a címlapon) a
házzal, kúttal, karalábéból készült kálákkal. Ilyennel kísérteni
böjtben, kérem, súlyos testi sertés!

Hargitai–Kiss Virág

Köszönetnyilvánítás

A sikeresen megrendezett IX. Sárbogárdi Kolbásztöltõ Fesztivál elõkészíté-
sében és lebonyolításában végzett munkájukért köszönetet mondunk az
alábbi szervezeteknek és magánszemélyeknek:

Fejér Megyei Közgyûlés, Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Aranyponty Zrt.,
MEPHISTO Zenekar (Sárosd), Pentagri Kft., Wanderer Pékség (Lajosko-
márom), Gázmodul–Weisz Kft., FÖMO-HÚS Kft., Borbarátok Köre, Dr. Sza-
badkai Ügyvédi Iroda, Bogárd és Vidéke szerkesztõsége, Sárréti Híd szer-
kesztõsége, Fodor és Molnár Kft., Motor–Mechanic Kft., Gipszfal ’94 Kft.,
Straub Dezsõ Jászai Mari-díjas színmûvész, Nyertes Zsuzsa Magyar Köz-
társasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett színmûvésznõ, Kovács
Szilárd és Szabó Noémi operetténekesek, Lévai Ferenc, Fent Gyõzõ, Sitkei
Judit, Huszár Károly, Kovács Zoltán, Ambróziné Mikuli Margit, Lindinger
Nóra, Handa Csaba, Polgárõrség, Kelemen Béla, Kelemen Béláné, Oláh Gi-
zella, Tengler Mariann, Márkovics Lajos, Szilveszter János, Szilveszterné
Nyuli Ilona, Rigó József, Czeinerné Takács Tünde, Hegedüsné Bereczk Er-
zsébet, dr. Szabadkai József, dr. Szabadkai Tamás, Horváth Ferenc, Föde-
levics Tibor, Hegedüs János, Szénássy Ferencné, Szénássy Ferenc, Nagy
Beáta, Wéber Tamás, Farkas László, Farkas Lászlóné, Kovács Béla, Fodor
János.

Tisztelettel: a Mozdulj a Városért Egyesület elnöksége
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Boross Mihály
1815–1899

A magyar népies irodalomnak nagy gyá-
sza van. Elvesztette egyik leghivatottabb
képviselõjét, sõt – mondhatni – egyik
megalapítóját Boross Mihályban, ki a je-
len márczius hó 5-ikén, 84 éves korában
fejezte be munkásságban, és érdemek-
ben gazdag életét Sárbogárdon, hol életé-
nek utolsó éveit nyugalomban vonulva
töltötte.
Boross Mihály élete meghatóan szép pél-
dája annak, hogy az igazi tehetség a por-
ból is kiküzdi magát, s hogy a józan önis-
merettel párosult munkásság annál sike-
resebb és áldásosabb, mennél tudatosab-
ban meg tud maradni azon határok közt,
melyet számára a gondviselés kijelölt.
Boross Mihály 1815. január 15-én szüle-
tett Komárommegyében. Ó-Szõnyön sze-
gény földmíves szüléktõl. Az elemi iskola
és négy középiskolai osztály elvégzése
után atyja szabó mesterségre adta; de a
könyvekért és tanulásért rajongó fiú sem-
mi szín alatt sem akart szabó mûhelyben
maradni. Czeglédre, majd Nagykõrösre
ment tanulni, 1836-ban pedig Pápára
ment jogra, de egyszersmind theologiát is
tanúlt, mert szülei azt kívánták, hogy pap
legyen. Két év múlva orvosnövendék lett a
pesti egyetemen; de természete a boncz-
tant nem bírván meg, visszatért a pápai
kollégiumba s onnan tanítónak ment
elõbb Mocsra, majd Tatára, hol egyszer-
smind egy ügyvédi irodában is dolgozott.
1842-ben végleg a jogi pályára lépett. Pes-
ten jurátus lett Széli Ignácz kir. táblai
biró mellett, hol egy év alatt megszerezte
az ügyvédi oklevelet, s aztán Tatán, majd
Székes-Fehérváron nyitott ügyvédi iro-
dát, de kevés szerencsével. 1843-ban Szé-
kes-Fehérváron Kölcsönös életbiztosító
intézet keletkezvén, ennek titkára lett s a
nép számára Kalauz az életbiztosításra
czímmel ügyes kis munkát írt. Ekkor már
nem volt ismeretlen a neve, mert 16 éves
kora óta elég sûrûn írt verseket, czikke-
ket, sõt színdarabokat is az akkori lapok-
ba és folyóiratokba. 1848-ban Fehérme-
gye táblabirájává, aztán helyettes fõjegy-
zõjévé, majd másod alispánjává válasz-

totta, mely állásában mint vértörvényszé-
ki elnök is oly hazafiasan buzgólkodott,
hogy a Fehérvárt elfoglaló császári ha-
dak elõl menekülnie kellett.
1850-ben baracskai birtokán gazdálko-
dott; ekkor írta egyebek közt Kötve higyj
a komának czimû szatirikus czikkét a
Hölgyfutár-ba, melynek szerkesztõjét,
Nagy Ignáczot fogságra ítélték érte.
1851-ben a kecskeméti kollégiumban a
történelem tanára lett, de ott csakhamar
elfogták, s két évig Bécsben, kettõig pedig
Josefstadtban börtönben tartották. 1855
végén kiszabadulván, Pestre került, hol
Jókai Mórt Vasárnapi Újság-nál, Ballagi
Mór pedig az Egyházi és Iskolai Lapok-
-nál adott neki tisztes foglalkozást. En-
nek elfogadtatásáért azonban folyamod-
nia kellett az akkori császári rendõrség-
hez, mely kérvényét a következõ furcsa
határozattal adta vissza: „B. M. azon ké-
relmének, hogy Pesten maradhasson,
hely nem adatik, hanem megparancsolta-
tik neki, hogy Pestet elhagyni ne meré-
szeljen.” Tehát maradt és a következõ év-
ben megírta legnevezetesebb munkáját, a
Boldogháza czimû népies regényt a Va-
sárnapi Könyvtár számára, melyet báró
Eötvös József irányadó felügyelete alatt
Heckenast Gusztáv adott ki. Heckenast a
Vasárnap Újság révén ismerte Boross Mi-
hályt s ezért szólította fel az említett
munka írására, melynek kéziratát maga
báró Eötvös is elolvasván, magához hí-
vatta a szerzõt s ezen szavakkal dicsérte
meg: „Ön megalapította népirói nevét is!”
Boldogházát általános elismeréssel fo-
gadta az irodalom is, a nép pedig annyira
megkedvelte, hogy mindenfelé mohón ol-
vasta. Ehhez hasonló szabású népies mû-
vei: András, a szolgalegény; Hazajáró lé-
lek; A nyomorék története, Boldogházi
estek, stb. czimû hosszabb, rövidebb el-
beszélései, melyeket mind tiszta erkölcsi
fölfogás, ügyes szerkesztés, nemes egy-
szerûség és tiszta népies hang jellemez.
Írt ezeken kívül több színmüvet, politikai,
társadalmi és közgazdasági természetû
oktatásokat, bibliai tárgyú elbeszélése-
ket, s történeti és jogi tárgyú munkákat

is, melyek közül a Magyar Krónika, Ma-
gyarország Közjoga és a Házi ügyvéd ma
is kedvelt olvasmányai a népnek.
Önálló munkáinak száma mintegy het-
venre megy. Ezeken kívül sok lapba és fo-
lyóiratba dolgozott, sõt maga is szerkesz-
tett egy Kalauz czimû néplapot (1857),
szintén õ szerkesztette (1877–1880) a
Székesfehérvár czimû lapot, melyet 1880
óta Székesfehérvári Híradó czímmel
adott ki. 1860/61. években újra másodal-
ispán lett Fehérmegyében; de 1861 no-
vemberében az egész tisztikar lemond-
ván, Boross Mihály újra ügyvédi irodát
nyitott s egyszersmind szorgalmasan iro-
gatott. Nevezetes munkája ez idõbõl
(1866) a Politikai kis káté, melyet a nép
számára német, horvát, szerb, román, tót
és vend nyelven is kiadtak. 1869-ben a
szõlõ-dézsmaválsági törvény végrehajtá-
sánál az igazság- és pénzügyminiszterek
õt nevezték ki jogbiztosnak, mely megbí-
zatásában oly tapintatosan járt el, hogy
mind a két minisztertõl dicsérõ leiratot
kapott. 1870-ben Székes-Fehérvárra já-
rásbiróvá neveztetett ki, mely hivatalát
hat évig folytatta. Akkor nyugalomba vo-
nult és Sárbogárdra költözött, hol gyer-
mekei körében, köztiszteletben töltötte
agg korának utolsó éveit.
Nyugalomba lépte óta nem igen emleget-
ték többé; de azért a feledés köde nem fe-
nyegeti azt a tisztes nevet, a melyet oly
nagyszámú s a maga nemében oly kiváló
értékû alkotás õriz.

Forrás: Vasárnapi Újság, 1899. 46. évfolyam

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

Kedves Barátaink!

Kérjük, hogy idén is
támogassák könyvtárunkat,

a Madarász József
Városi Könyvtárat

személyi jövedelemadójuk
1 %-ával.

Adószámunk: 16696527-2-07

Köszönjük!

Tisztelt Támogatónk!

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

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

egyesületünk segítségére.

Adószámunk: 19025513-1-07.

Köszönettel: Németh Attila elnök

Oss!
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MÁRCIUS
IDUSÁN

– Segíthetek?
– Elvesztettem valami fontosat.
– Jó helyen jár. Ez az Elvesztett Tárgyak Osztálya. Mit tetszett el-
veszíteni?
– Egy fontos dolgot, nem tudok élni e nélkül. Én kérem Magyar-
országot veszítettem el.
– Ne vicceljen! Nézze, itt egy hatóságilag hitelesített térkép. Itt
Európa közepén ez a zöld kis folt, ez Magyarország.
– Ne mutogasson nekem papirost! Én hegyeket, folyókat, lakos-
ságot keresek, s ami a legfontosabb: ez emberek szellemi állapo-
tát.
– És úgy gondolja, ez elveszett?
– Nézze, itt egy vers, állítólag minden igaz magyar egyik legfonto-
sabb szövege. Vörösmarty Mihály írta, az a címe, hogy Szózat.
Ismeri?
– Nagyjából.
– Akár hiszi, akár nem, ez egy leltár arról, hogy mit jelent ez a szó:
„haza”. Itt van, olvassa! A nagy világon e kivûl – Nincsen számodra
hely.” Kérem, a fiam épp most készül kiköltözni Németországba a
családjával. És még mennyien! Vagy olvassa ezt: „Szabadság! Itten
hordozák – Véres zászlóidat, – S elhulltanak legjobbjaink – A hosszu
harc alatt” Hol vannak ezek a véres zászlók, kérdezem én. Valahol
egy pince fenekén por és pókháló lepi õket. Hatvanhárom évvel
ezelõtt lobogtatták õket 1956-ban. A régi legények itt hordozták a
szabadság véres zászlóit, és elhulltak közülük a legjobbak. Egy rit-
musra dobogott egy egész nemzet szíve. El tud képzelni ma vala-
mennyi embert, aki képes lenne meghalni a hazájáért? Most más-
féle zászlók lobognak, lengetik õket cefetül, talán maguk sem tud-
ják, miért. A legfájdalmasabb leltárhiány a következõ: „Él nemzet
e hazán.” Maga szerint van még ilyen mifelénk, hogy „nemzet”?
Itt, kérem, a lakosság különbözõ csoportjai leginkább azzal fog-
lalkoznak, hogy gyûlölik egymást. Igen, feneketlen gyûlölet marja
õket. Nincs egyetlen jó szavuk egymásról vagy egymáshoz. Embe-
ri dolog ez, így gyûlölködni? Nem szégyellik magukat? Nem moz-
dul meg bennük a legtermészetesebb ösztön, az embertárs iránti
megelõlegezett jóindulat, a kézfogásra kinyújtott tenyér reflexe?
Az egyik legszebb ünnepünket, március tizenötödikét sem képe-
sek együtt ünnepelni. Nem lehet. Csoda lenne. A lelkeket annyira
elborította a gyanakvás, a sértettség, annyira kivetkõztek a nor-
mális emberi lelkiállapotból, hogy fel sem merné senki vetni kö-
zülük az együtt ünneplés ötletét. Az ilyet kirekesztenék maguk
közül, az illetõ elesne a busás havi jövedelemtõl, nélkülözni kelle-
ne a családjának. Könyörgöm: két Himnusz, két Nemzeti dal, két
Petõfi Sándor létezik? Abszurditás, ami itt elharapózott. Az em-
ber azt hinné, nem tarthat már soká, annyira természetellenes.
De aztán szomorúan bólintunk: a világháborúk nem voltak ter-
mészetellenesek, mégis évekig tartottak? És aki megpróbált ba-
rátkozni az ellenséges katonákkal, hamar golyót kapott, hogy ha-
zaáruló. Bevallom: árgus szemekkel figyelem, hogy valamelyik
vezérszónok nem tesz-e valami szeretõ gesztust a másik fél irá-
nyába. Mondjuk megfeledkezik magáról, engedelmeskedik a
gyermekkora óta belé nevelt viselkedésforma reflexének, és vala-
mi barátságos mondatot ejt ki. Várhatok! Elõbb esik piros hó kék
pöttyökkel. Van a Szózatban egy baljós rész a „nagyszerû halál”-
ról, amikor az egész nemzet süllyed a sírba. Rossz pillanataimban
felmerül bennem a kérdés: nem a nemzethalál éveit éljük épp
mostanában?
– Nananana! Miket beszél? Most én kérdezem, hogy nem szégyel-
li-e magát. Nem gondolja, hogy a maga dolga is a nemzet ügye?
Mástól várja? Nem meghalni kell manapság, hanem észnél lenni.
Viszontlátásra!

L. A.

Pusztaegres–sárhatvani
vízhelyzet

A sárbogárdi képviselõ-testület március 8-ai ülésén Szilveszterné
Nyuli Ilona képviselõ vetette föl, hogy állítólag a pusztaegresi kis-
mamáknak azt mondta a védõnõ: ne igyanak a vezetékes vízbõl,
mert rossz a minõsége.
Megkerestem a témában érintett két illetékest: a védõnõt és a
Fejérvíz szakemberét.
A védõnõ elmondta: a karácsonyi idõszakban a járási védõnõ tájé-
koztatta õt, hogy Sárhatvanban valamivel magasabb nitrit-szintet
mértek, mely várandós kismamák és 6 hónaposnál fiatalabb gyer-
mekek esetén okozhat problémát. A körzetben egy érintett kis-
mama volt, akinek fölhívta a figyelmét, hogy forralt vizet használ-
jon.
Szabó Attila, a Fejérvíz Zrt. Sárbogárdi Üzemmérnökségének ve-
zetõje kifejtette: ÁNTSZ által bevizsgált, vezetékes ivóvizet bizto-
sítanak Pusztaegresen és Sárhatvanban megfelelõ mennyiségben
és minõségben, a jogszabályban elõírtak szerint. A vizet folyama-
tosan, szigorúan vizsgálja nemcsak az ÁNTSZ, hanem a Fejérvíz
laborja is. Egy medencével adódott gondjuk, de az le van kapcsol-
va a hálózatról. A két település talajadottságaiból kifolyólag am-
móniás víz található abban a rétegben, mely azonban az egészség-
re ártalmatlan és fertõtlenítõszerrel kordában tudják tartani. Re-
mélhetõleg idén megvalósul végre a két települést érintõ, ivóvíz-
minõséget célzó beruházás, mely által a víz minõsége még jobb
lesz.
Panasz hozzájuk nem érkezett. Bárki bármilyen kérdéssel, prob-
lémával nyugodtan keresheti az üzemmérnökséget.

Hargitai–Kiss Virág

Értünk nem szól a harang?!
A pusztaegresi katolikus templom harangja már hosszú ideje nem
szól se délben, de litániára. Hiába tettük ezt szóvá illetékes he-
lyen, nem történt semmi. Annak idején társadalmi összefogással
épült meg a templom. Elõtte haranglábon áll a harang. Ez a mi kis
falunk minden szempontból mostohagyerek. Ennyit nem érde-
melnek meg az itteni lakosok, hogy – mint máshol – itt is megkon-
duljon a harang?

Lakók

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
feleségem intézményi búcsúztatásán és temetésén részt vet-
tek, és támaszt nyújtottak a nehéz napokban.
Külön szeretném megköszönni a polgármesteri hivatal által
szervezett búcsúztatást a SESZI dolgozóinak, a polgármeste-
ri hivatal dolgozóinak, a régi munkatársaknak, a családi és
baráti kör meghívásával. Köszönöm dr. Sükösd Tamás pol-
gármester úr életutat bemutató és azt méltató megemlékezé-
sét, Strasszerné (volt bölcsõdevezetõ) visszapillantását, vala-
mint a SESZI megbízott vezetõjének mélyenszántó gondola-
tait.
A budapesti Óbudai temetõben az emlékezést szintén a pol-
gármester úr nyitotta meg, melyet katolikus egyházi szertar-
tás követett, majd a sír bezárult, az emlék megmarad.

Dr. Horváth Endre és családja
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Cecei sulibörze
Mátyás-versenyen Mezõszilason

Hagyományteremtõ céllal március 6-án, szerdán rendezték meg
elsõ alkalommal Mezõszilason a térség iskoláinak mûveltségi és
sportvetélkedõjét. Az idei évben Mátyás király korának ismereté-
rõl kellett bizonyosságot tenniük a diákoknak, szövegértés,
komplex vetélkedés, rajzverseny és lovagi torna keretében. A ce-
cei iskolából 3 területen neveztünk a versenyre, rajz, szövegértés
és komplex vetélkedés témakörökben. A rajzverseny során Mé-
száros Kristóf Ádám elsõ helyezést ért el a 2. évfolyamosok kö-
zött. Szövegértés területen Pajor Lili 8. o. tanuló elsõ helyezést ért
el, Szakál Rebeka a 7. osztályosok, míg Görgey Ármin az 5. osztá-
lyosok között lett harmadik.

A komplex mûveltségi versenyen a 3-4. évfolyamosok között a
cecei csapat II. helyezést ért el, az 5.-6. évfolyamos csapat és a 7.-8.
évfolyamos csapat is III. helyezést ért el.
Szeretnénk megköszönni diákjainknak és felkészítõ tanáraiknak,
hogy öregbítették iskolánk jó hírnevét a mezõszilasi, alapi, lajos-
komáromi, enyingi és sárszentmiklósi iskolák körében!

Tavaszi egészségügyi ellenõrzés

A Cecei Általános Iskolában nagy hangsúlyt fektetünk a megelõ-
zésre és az egészségünk ellenõrzésére egyaránt. Dr. Babós Éva
doktornõ és Pribék Zoltánné védõnõ gondoskodnak arról, hogy
minden diákunk idõben megkapja a szükséges védõoltásokat, és a
páros évfolyamokon megtörténjen az elõírt orvosi ellenõrzés,

ahol a látás, hallás, testsúly, magasság, vérnyomás ellenõrzése
mellett a lábboltozat és a gerinc ellenõrzése is megtörténik. A szü-
lõk javaslatot kapnak, hogy milyen további vizsgálatokat, vagy te-
rápiát javasol a doktornõ a gyermek számára. Az ellenõrzésre és
vizsgálatok ismétlésére szoktatás nagyon fontos lehet, hiszen az
egészséges életmód kialakítása már az óvodában elkezdõdik és az
iskolában folytatódik.
Az ellenõrzés folytatásaként minden kisdiákunk ellátogat a cecei
fogorvosi rendelõbe, ahol dr. Hirsch György fogorvos, a fog- és
szájbetegségek szakorvosa ellenõrzi a diákok szájhigiénés állapo-
tát, és javaslatokat tesz a szülõknek, hogy hova forduljanak ellátá-
sért a problémás esetekben. Úgy gondoljuk, hogy iskolai keretek
között nagyon fontos a folyamatos ellenõrzésre szoktatás, ami
ebben az esetben elkezdõdött, mindenki örömére!

TE IS szkanderbajnokság

A Cecei Általános Iskolában több éve mûködik a testmozgással
kapcsolatos iskolai, nem formális programok szervezésével össze-
függõ koncepció, program és módszertan, amely a TE IS (Test-
mozgás az Iskolában) nevet viseli.
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A Magyar Diáksport Szövetség által támogatott programok érté-
kei a gyermekek, tanulók fejlõdéséhez, kompetenciáik fejlesztés-
hez, személyiségük kibontakoztatásához kapcsolódnak, kiemelve
a játék, az élmény, az aktív részvétel és az együttmûködés fontos-
ságát.
A TE IS Program bevezetése során a legfontosabb cél az volt,
hogy a kialakuló iskolai program illeszkedjen iskoláink rendsze-
réhez és kultúrájához, megfeleljen az iskolai élet aktuális kihívá-
sainak, valamint mûködése, alkalmazása fenntartható legyen.
A cecei iskolában a délutáni programok mellett a szünetekben is
aktív, közösségi élményt nyújtó programokkal igyekszünk a cé-
loknak és kihívásoknak megfelelni. Az idei tanévben 3 fiatal kol-
léga, Boros Lilla, Komáromi Éva és Bali Péter vették át a TE IS
feladatok koordinálását iskolánkban, hiszen a program egyik na-
gyon fontos eleme, hogy a gyerekek egymásnak szervezzenek
programokat, a diákok a szervezést és a lebonyolítást is kis segít-
séggel, de maguk oldják meg. 2019-ben az egész iskolára kiterjedõ
ötletbörzét tartottak, ahol mindenki javaslatot tehetett a közössé-
gi programokra, amik a 15 perces szünetekben is megvalósíthatók
lesznek.

Ennek eredményeként az alsó tagozatosok között „Kõ-papír-
olló” bajnokságot szerveztek, amit a felsõ tagozatosok szkander-
bajnoksága követett. A karok egymásnak feszülése sok diákot
vonzott, aminek a következõ sorrend lett az eredménye, vagyis az
évfolyami szinten megrendezett verseny legeredményesebb tanu-
lói a következõk voltak:

5. évfolyam: Puskás Patrícia 5. b, 6. évfolyam: Várady–Szabó Lász-
ló 6. b, 7. évfolyam: Rupa Ferenc 7. o., 8. évfolyam: Pók Csaba 8. a
és Althammer László 8. b, ugyanis egyikük balkezes, míg a másik
jobbkezes, így egymással nem tudtak „megküzdeni”.

A folytatásban 15 perces labdarúgó- és kézilabda-bajnokság kö-
vetkezik, ami a remények szerint legalább olyan sikeres lesz, mint
az elõzõ tevékenységek.

Szabóné Várady Katalin igh.

Idén is lesz
alkotói pályázat

Az elõzõ évek hagyományait követve az Országos Tûzmegelõzési Bizottság
2019-ben is alkotói pályázatot hirdet óvodások és iskolások részére. Az im-
már hatodik alkalommal kiírt pályázatra készített alkotásokat május 10-éig
kell eljuttatni a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra.
Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság az idén olyan alkotásokat vár, ame-
lyeken keresztül az óvodások és az iskolások megmutatják, hogyan látják
õk a tûzmegelõzés és a tûzvédelem fontosságát, a tûzoltói hivatás világát.
Az óvodásoktól szabadkézi rajzokat várnak, az iskolások három korcsoport-
ban (6–10, 11–14, 15–18 éves kor között) pályázhatnak. Õk szabadkézi raj-
zot, plakátot, egyéb kézmûves alkotást küldhetnek be, de írhatnak verset,
vagy mesét is, esetleg készíthetnek számítógépes programot.
A pályamûveket május 10-éig kell benyújtani az alkotástól függõen
személyesen, postai úton, vagy e-mail-en a megyei katasztrófavédel-
mi igazgatósághoz.
Az országos pályázat fõvédnöke dr. Góra Zoltán tû. vezérõrnagy, a BM Or-
szágos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója, az Országos Tûz-
megelõzési Bizottság elnöke. Az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi
László tû. dandártábornok, országos tûzoltósági fõfelügyelõ.
A területi, vagyis a megyei versenyen elsõ helyezést elért alkotások részt
vesznek az országos versenyen is, amelynek díjait június 7-én, Budapesten
adják át. Az országos verseny gyõztesei értékes díjakat kapnak, és különdí-
jak is gazdára találnak. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a
legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola
2019” címet, ami együtt jár a tûzoltóság egyszeri, az intézményben tartan-
dó bemutatójával (füstsátor, tálcatûzoltás, olajtûzoltás, roncsvágás) és
tûzvédelmi oktatás megtartásával.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Maki maki hátán Madagaszkáron
8. rész

Másnap délután rátaláltam a falu legjobb
étkezdéjére, amit egy kedves fiatalasszony
üzemeltet saját vállalkozásban. Az ajtónyí-
lásban lebegõ könnyû függöny alól több-
ször elõbukkant egy-egy kíváncsi macska
pofája, néha a kölyköké is. Nyugodtan
odadobhattam a padlóra a lerágott csonto-
kat vagy egyebet, sõt, egy vörös kismacska
föl is jöhetett a tányéromhoz, mert meg
akart mindennel ismerkedni. A házi-
asszony imádta a cicákat. Elárulta a fran-
ciasalátánkhoz hasonló madagaszkári sa-
látájuk receptjét, íme: 3 rész kockára vá-
gott fõtt krumpli, 2 rész kockára vágott fõtt
répa, egy rész kockára vágott fõtt cékla,
egy rész blansírozott zöldborsó, ecet, ma-
jonéz és olaj. Természetesen össze kell
ezeket keverni.

Az Anamalazaotra erdõrezervátum (most
Andasibe) 1970-bõl való. A rezervátumba
csak fogadott idegenvezetõvel lehet be-
menni elég borsos áron. Én is fogadtam
egyet, aki a faluban lakott. Vele járva buk-
kantam számos makifajtára, egy reggel na-
pozó, kékesszürke, kétméteres boára. Itt,
Andasibéban él az indri. Különféle leve-
lekkel és gyümölcsökkel táplálkozik. An-
nak ellenére, hogy változatos étrendje
megengedné a nagyobb populációt, az
indri nem szaporodik gyorsan és kellõkép-
pen. Egy kölyköt hoz a világra és azt három
évig neveli, aki csak hatéves kortól lesz
nemzõképes. Az indrik monogámok. Az
indrikölyköt mintha odaragasztották vol-
na az anyjára, a hátán tölti el élete elsõ
évét. A nõnemûek dominálnak a csoport-
ban. Az indri torkában egy hártyás, zacskó-
szerû szerv van, amivel azt a négy kilomé-
terre is elhallatszó, éles, átható, farkasor-
dítás-szerû hangot produkálja. Nappali
állatok. Egyedi üvöltését leginkább kora
reggel hallatja. John Pollock az egyetlen

tudós, aki mélyebben is tanulmányozta
õket.
Az Ausztráliában õshonos eukaliptuszfák
tömkelege lepi el több természeti rezervá-
tum területét is; gyarmatosítók telepítet-
ték õket a szigetre. A makik nem élnek ve-
le. Anamalazaotra egy izolált terület, ezért
kérdéses, hogy meddig élnek még benne az
indrik. A 80-as években 80 indri élt itt,
ahogy azt David Quammen a könyvében is
említi. Az õ könyvében olvastam még igen
érdekes és fontos dolgokat földünk kör-
nyezetérõl, kiváltképp a szigetekre vonat-
kozóan. Valaha élt Madagaszkár szigetén
egy struccfajta, ami három méter magas
volt, fél tonnát nyomott, és elefánt alakú
lábakon lépkedett. Ez a madárfajta addig
élt a szigeten, amíg körülbelül ezer évvel

ezelõtt az ember ott meg nem jelent és el
nem kezdett vadászni rá, megzavarva a tel-
jes ökoszisztémát. Így halt ki az õshonos
törpevíziló is. A makifajtákból eleddig
vagy tíz fajta már végleg kihalt.
Madagaszkáron még mindig él a Föld leg-
apróbb kaméleonfajtája, ami csak pár cen-
timéter nagyságú, meg a harapós tanrek,
egy egér és sün mókás keveréke, amit P. J.
Stephenson fedezett föl. Madagaszkáron
sosem éltek macskafélék.
A lemúrok, azaz makik az eocén korban
még a világ minden részén elõfordultak.
Amikor Madagaszkár szigete levált Afri-
kától, még nem éltek rajta lemúrok. Ak-
kortájt jöttek át, amikor a sziget közelebb
feküdt Afrikához. Afrikában közben ki-
haltak, de tovább éltek Madagaszkáron.
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Manapság körülbelül harminc fajta léte-
zik.
Miandiwazu nevû szálláshelyünkön este a
nyaralóféle házikó teraszán álltam, amikor
többször is fehér denevérek húztak el a fe-
jem fölött. Max, az idegenvezetõ megerõ-
sítette, hogy tényleg nem szellemeket lát-
tam, és élnek itt világos színû denevérek.
1881-ben Ranavalona II. királynõ termé-
szetre vonatkozó dekrétumában elrendel-
te, hogy nem szabad az erdõket égetéssel
kiirtani, hogy a helyén a lakosság rizst, ku-
koricát vagy egyebeket termesszen. Ennek
a rendeletnek a természet iránti tradicio-
nális malagaszi tisztelet állt a hátterében.
A franciák 1927-ben kigondoltak egy re-
zervátumtervet az egész szigetre vonatko-
zóan. Elõször tíz, sajátos ökológiával ren-
delkezõ területet választottak ki, ezekbõl
nõttek ki az 1960-as függetlenség után a
mostani rezervátumok.
A repülõn ülve, fölülrõl látva szomorúan
állapítottam meg, hogy jó sok helyen füstöl
lent a zöld. A helyieket nem érdekli a ter-
mészetvédelem, vagy nem tudnak semmit
ennek fontosságáról és korunk óriási prob-
lémájáról. Eddig még csak Madagaszká-
ron láttam ilyen nagy természetrombolást.
Vasárnap Perinet megélénkült, ugyanis
délután focimeccs zajlott a sportpályán.
Az azt körülvevõ, zöld füves árkokban ju-
hok és kecskék legeltek, kissé arrébb pedig
ott flangált, szurkolt, evett, vihogott, apró
gyerekek után szaladt, beszélgetett vagy
nézelõdött a legszebb ruhájában a kisváros
apraja-nagyja. Rántott zöldpaprikát cse-
megézve álltam én is közéjük. A meccs
után trombiták és más hangszerek hangja
zendült föl, és nemsokára megjelent egy
egyenruhás zenekar, mögöttük a kisváros
maradék lakossága lépegetett. Vonultak
végig a fõutcán, nem tudom meddig. Az
egész délután remek alkalom volt a fény-
képezésre.
Visszafelé a kisbuszon föltûnt egy közép-
korú nõ, aki indulás elõtt többször is ki- és
beszállt úgy, hogy cipõstül taposott az uta-

sokat váró üres ülésekre. Néhány utas ko-
mor pillantásokkal követte. E nõ mellett
egy ijedt arcú, tíz év körüli kislány ült. Kö-
zéjük került késõbb az apa is, aki szintén
sérült lehetett. A családból csak a kislány
nem volt sérült, annál inkább a lelke. Meg-
figyeltem, ahogy az anyja többször pofon
vágja, vad szavakkal utasítja és megjegyzé-
seket tesz rá. A napnál is világosabb volt,
hogy a kislányt – aki valószínûleg a gyereke
– bántalmazta, és hogy maga és a férje ész-
ben eléggé korlátozott. Az utasok közül
senki nem szólt rá, talán ezért. Elképzel-
tem a kislány jelenét és jövõjét. Az egyet-
len kiút ebbõl a családi pokolból a számára
csakis a házasság lehetett. A lelkében
viszont örök nyomot hagyott már a bántal-
mazás.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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Bogárd és Vidéke városi
teremlabdarúgó-bajnokság

XX. forduló

Spuri–Twister Galaxy
3-3 (1-1)

Spuri: Kiszl, dr. Gyenes, Szabó, Banda,
Huszár, Fésû, Bereczki, Tóth, Bór.
Twister Galaxy: Balogh, Killer, Kelemen,
Kaló, Kun, Bognár, Szántó, Budai, Szabó.
Mindkét csapat gyõzelmi kényszerben lé-
pett pályára. A Twister a második, a Spuri
a negyedik hely megszerzéséért küzdött. A
15. percben Spuri-vezetés. Szép passzok
után Bór Patrik pontosan céloz. A 20.
percben ismét Patrik a fõszereplõ, de most
védõként. Budait nem tudta semlegesíte-
ni, aki nagy erejû lövéssel vette be a reme-
kül védõ Kiszl kapuját. A második félidõ
Spuri-gólokkal indult. Szabó egy pontos
összjáték után hatalmas, felsõ sarkos lövé-
sével 2-1, majd 5 perccel késõbb Fésû ra-
vasz, rövid sarkos lövése talált utat a kapu-
ba, 3-1. A Twister minden energiát bevetve
támadott, és a fáradó Spuri nem tudta
megtartani az elõnyét. Banda 3-1-nél üres
kapu mellé lõtt. A döntetlen egyik csapat-
nak sem túl jó eredmény, de megküzdöttek
érte.
Góllövõk: Bór 1, Szabó 1, Fésû 1, illetve
Budai 1, Kelemen 1, Szabó 1.
Sárga lap: Banda.

Légió 2000, Agro Natur–
Sárkeresztúr Kike

6-1 (3-0)

Légió 2000, Agro Natur: Horváth, Né-
meth, Palotás, Tóth, Dombi, Gábris, De-
recskei, Drexler, Kristóf, Nyúl, Virágh,
Czeiner.
Sárkeresztúr Kike: Visi, Szauervein T.,
Haidinger, Szauervein G., Jancski, Bö-
röndi, Sütõ.
Az elsõ hely megszerzésében már csak a
Kikén kellett diadalmaskodnia a Légió-
nak, ami a tabellán elfoglalt helyük szerint
nem volt egy lehetetlen feladat. Az ellenfél
feltámadására az egész szezonban vár-
tunk, hogy talán majd most, de a bajnokje-
lölt ezt nem akarta, és magabiztos játékkal
törte össze a Kike reményét, hogy megmu-
tathassák, van még bennük kurázsi. Az
utolsó fordulótól függetlenül a Légió meg-
szerezte a bajnoki címet. A Kike a hatodik
helyet mondhatja magáénak, ami a csapat
történetében a leggyengébb szereplést
jelenti valószínûleg.
Góllövõk: Virágh 4, Dombi 1, Kristóf 1, il-
letve Jancski 1.
Sárga lap: Kristóf, illetve Haidinger 1.

Flash Team–Dream Team
4-1 (3-0)

Flash Team: Szabó, Rácz, Szakács A., Sza-
kács E, Ellenbruck, Láng, Lénárt, Boros,
Kacz.

Dream Team: Hajdú, Varga, Mondovics,
ifj. Mondovics, Kimiti, Rozgonyi, Kiss, Si-
mon.

A Flash, ha nyer, megszerzi a negyedik he-
lyet. A Dream tét nélküli örömfocival ké-
szült, mert a hetedik helyet egy ideje stabi-
lan õrzik, de a sportban nemcsak a gyõzel-
mek motiválhatnak jobb teljesítményre,
hanem a jól megküzdött vereségek is. A
Dream kemény küzdelemben maradt alul
az egységesebb játékerejû, „villámléptû”
fiatalokkal szemben. A Flash megszerezte
a negyedik helyet, ami megérdemelt, mert
minden mérkõzésük remek iramú volt, és
mindig mindent megtettek a gyõzelemért.
De még van miben fejlõdni, ha akarják,
meg is tudják tenni.

Góllövõk: Lénárt 2, Szakács E. 1, illetve
Kiss (öngól), Mondovics 1.

Sárga lap: ifj. Mondovics, Hajdú, Kimiti.

Tabella

1. Légió 2000,
Agro Natur 18 14 1 3 99-47 43

2. FDL Ászok Ásza 17 12 2 3 132-39 38
3. Twister Galaxy 17 12 1 4 90-49 37
4. Flash Team 17 7 3 7 67-88 24
5. Spuri 17 6 2 9 49-75 20
6. Sárkeresztúr Kike 17 2 3 12 55-91 9
7. Dream Team 17 1 - 16 23-107 3

Góllövõlista

1. Bór József (FDL Ászok Ásza) 52 gól,

2. Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Natur)
44 gól,

3. ifj. Bór József (FDL Ászok Ásza) 27 gól.

Huszár Lajos

Idõnként eshet,
de a hosszú hétvégére

melegszik az idõ
Csütörtökön már mindenütt több lesz a
napsütés, de elszórtan záporok tovább-
ra is kialakulhatnak. A nyugati, észak-
nyugati szél a déli tájakat leszámítva
élénk, erõs lehet. Napközben 8-13 fokot
mérhetünk.
Péntek hajnalban többfelé eshet, északi
hegycsúcsainkon akár havas esõ, kevés
hó is, majd napközben felszakadozik,
délutántól nyugat felõl újra erõsen
megnövekszik a felhõzet. A nappali
órákban záporok alakulhatnak ki, este
nyugaton elered az esõ. A szeles idõben
délután 9-14 fok várható.
Többfelé esõvel indul a szombat, dél-
utántól azonban délnyugat felõl csök-
kenni kezd a felhõzet. Élénk, erõs nyu-
gatias légmozgás mellett 10-19 fokos
maximumokat mérhetünk, melegebb
délnyugaton lesz. Vasárnap is szeles
idõben, de sok napsütésben, 17-22 fo-
kos melegben lehet részünk.

idokep.hu

SÁRBOGÁRDI
CUKORBETEGEK

KLUBJA
A klubfoglalkozások célja:
– segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ
legjobb életminõség kialakításában;
– információ nyújtása a betegségrõl, ke-
zelésrõl, szövõdményekrõl;
– pszichés támogatás nyújtása a beteg-
ségtudattal való megküzdésben;
– egészségügyi szakemberrel történõ
kommunikáció hatékonyságának javí-
tása;
– tapasztalatcsere lehetõségének bizto-
sítása.

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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Gyõzelem Martonvásáron,
megvan a felsõházi rájátszás

Martonvásári KSE–VAX KE Sárbogárd 24-26 (10-14)
„Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 13.
forduló
Vezette: Pavelekné K. J.–Polgár Cs.
Martonvásár: Mihálovics (11 védés), Kupi (1) – Jehoda 4, Orisek,
Dobos 1, Kiss L. 2, Kántor 3, Láposi 1, Deák 1, Kerényi 2, Török,
Kiss A. 3, Gyurcsek, Sarkadi 7, Horváth.
Vezetõ edzõ: Kurán István.
Sárbogárd: Németh I. (21 védés), Sohár (-), Goldberger 5, ifj.
Bodoki 8, Pluhár, Horváth 5, Rehák 5, Kapoli 3, Kovács, Kaló,
Suplicz, Szabó J. Zs., Aranyos.
Vezetõ edzõ: Takács Lajos.
Kiállítások: 4, illetve 16 perc, hétméteres: 5/4, illetve 3/3.
Az elmúlt hétvégén csapatunk nagy téttel bíró mérkõzésen lépett
pályára a Martonvásár otthonában. Pontszerzés esetén bebizto-
síthattuk helyünket a rájátszásban, egy esetleges vereséggel pedig
az utolsó fordulóra marad a döntés.
Mindkét együttes álmosan kezdte a találkozó, az elsõ gólig egé-
szen a 7. percig kellett várni. Aztán elkezdtek pörögni az esemé-
nyek és jöttek a gólok. Sokáig fej fej mellett haladtunk, aztán a
padról beszálló Goldberger és a kapuban nagy védéseket bemuta-
tó Németh I. Tamás vezetésével megragadtuk a kezdeményezést.
A játékrész végéhez érve sikerült meglépnünk 4 góllal. A félidõ
utolsó másodperceiben viszont egy kisebb csetepaté után Suplicz
kapott piros lapot érthetetlen okok miatt, míg a hazaiaktól Deá-
kot számûzték a játékvezetõk a mérkõzésrõl.

A fordulás után most nem aludtunk bele a mérkõzésbe, jól tartot-
tuk a tempónkat. Védekezésünk Suplicz hiányában is feszes tu-
dott maradni, Németh II. pedig továbbra is szállította a nagyobb-
nál nagyobb védéseket. 15 perccel a vége elõtt eldõlni látszott a ta-
lálkozó, hiszen 15-20-as vezetést mutatott az eredményjelzõ a ja-
vunkra. Ekkor jöttek a nem várt kiállítások a játékvezetõktõl,
amivel megpróbálták lendületbe hozni a hazaiakat. Egészen az
50. percig kiválóan tartottuk magunkat és nem sikerült megtörni
a lendületünket. Aztán az utolsó 10 percre kissé elfáradtunk a fo-
lyamatos emberhátrányokban, és fokozatosan jöttek fel a mar-
tonvásáriak. A gyakorlatilag csak hétméteresekbõl betaláló haza-
iak az utolsó percre egyetlen gólra jöttek fel. Viszont emberhát-
rányban jött Horváth István, aki 30 másodperccel a vége elõtt ki-
szorított helyzetbõl, bravúrosan tekerte el a labdát a kapus mel-
lett és lezárta a meccset. Ezzel a sikerrel bebiztosítottuk helyün-
ket a rájátszásban, sõt az utolsó fordulóban még a 2. helyet is
megszerezhetjük.
Nagyszerû teljesítmény volt. Tanultunk a múlt heti hibánkból és
nem kényelmesedtünk el az elsõ félidõ után. Nagyot kellett küz-
deni a két pontért a végén, szomorú, hogy a játékvezetõk ismét
megpróbálták a mérkõzést befolyásolni. Az utolsó 20 percbõl
14-et emberhátrányban játszottunk, ez felfoghatatlan. Azonban
nem sikerült ezzel sem teljesen megtörni a csapatot. A kapuban ki
kell emelni Németh I. Tamás teljesítményét, aki 21 védéssel járult
hozzá a sikerhez. Ez egészen elképesztõ szám!
A hétvégén Velence érkezik hozzánk, ha gyõzünk, alapsza-
kasz-másodikként várhatjuk a rájátszást 2 bónuszponttal. Várunk
minden szurkolót szombat délután a Mészölybe!

Március 16., szombat, 18 óra:
VAX KE Sárbogárd–Velence SE

Tabella
1. Cunder TU Kézisuli 11 10 1 0 338 250 88 21
2. Rácalmás SE 11 6 2 3 316 240 76 14
3. VAX KE Sárbogárd 11 6 2 3 306 293 13 14
4. Velencei SE 11 6 2 3 292 283 9 14
5. Martonvásári KSE11 11 4 1 6 280 274 6 9
6. Bicskei TC 11 3 0 8 236 281 -45 6
7. Dunaújvárosi Egyetem DSE 12 0 0 12 297 444 -147 0

A 13. forduló további eredményei:
Bicske–Dunaújvárosi Egyetem 26-19, Rácalmás–Velence 21-17

Adó 1 %
Itt a lehetõség arra, hogy adójuk 1 %-ával támogassák a VAX KE
Sárbogárdot.
Köszönjük azoknak, akik ezt megteszik.

Tisztelettel: VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd

Adószám: 18502710-2-07

#sbghandball
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VERESÉGEK TÚLSÚLYBAN
EGY GÓL ELLENÉBEN

HÁRMAT LÕTTEK
SÁRBOGÁRD–ERCSI KINIZSI 1-3 (1-1)

Sárbogárd: Matócza – Gráczer Bence, Luczek, Kállai, Kókány,
Bezerédi, Gráczer Bálint, Gráczer Gergõ, Krajcsovics, Gyuricza,
Kindl.
Cserék: Brúzsa, Vagyóczki, Gál, Lajtos, Horváth, Sükösd, Pajor.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Ercsi Kinizsi: Schön – Tóth, Hamar, Gróf, Pintér, Kondreska,
Rebõk, Ivacs, Kovács, Szalánczi, Kõvári.
Cserék: Hodula, Jerzsabek, Zsigmond, Holentoner, Hosszú, Bognár.
Jó iramban kezdõdött a gyér számban megjelent közönség elõtt a
mérkõzés. Elõbb a hazaiak elõtt adódó gólszerzési lehetõség ma-
radt kihasználatlan. Gráczer Bálint lövésébe a védõ belelépett és
a kapus kezébe hullott a labda. Az ellentámadásból a hazai védõ
szabálytalansága miatt a vendégek 18 m-rõl szabadrúgást végez-
tek el. Matócza D. a jobb alsó sarokba tartó lövést bravúrral hárí-
totta. Enyhe hazai mezõnyfölény után a 33. percben az Ercsi vé-
delmének hibájából megszerzett labdát Bezerédi Á. a kapujából
kimozduló Schön D. felett bal oldalról a hálóba emelte, 1-0. A gól
után a Kinizsi szorongatott és a 43. percben a jobb oldalról átívelt
labdát a bal oldalon Szalánczi G. lekezelte és beadását a kaputól 8
m-re az õrizetlenül álló Kõvári L. a kapuba fejelte, 1-1. A szünet
után sok apró szabálytalanság és mezõnyjáték jellemezte a mér-
kõzést. Felváltva forogtak veszélyben a kapuk. Az 55. percben
Kondreska R. szabadrúgása a felsõ lécrõl vágódott a mezõnybe. A
hazaiak Gyuricza K. átadásai után elõbb Gráczer Bálint közelrõl
a kapusba lõtt, majd a jobb oldali beadást Bezerédi Á. 5 m-rõl a
kapu mellé fejelte. Küzdelmes, közepes iramú percek után
Matócza D. hárította Kondreska R. lövését. A 83. percben a bün-
tetõterületen belüli szabálytalanság miatt 11-eshez jutott az Er-
csi. Az ítéletvégrehajtó Jerzsabek B. a büntetõt a léc alá lõtte, 1-2.
Az egyenlítésért küzdõ Sárbogárd védelme fellazult és Jerzsabek
B. 14 m-rõl a kapu fölé emelt. A mérkõzés 92. percében a vendé-
gek bebiztosították a gyõzelmet. A bal oldalról átívelt labdát
Hosszú P. lekezelte és 15 m-rõl a jobb felsõ sarokba emelte, 1-3.
A Sárbogárd a gólszerzési lehetõség nagyon alacsony kihasználá-
sának köszönhetõen értékes pontokat hullajt. A mérkõzés után
az Ercsi csapatának örömujjongásától volt hangos az öltözõ.
Jók: Matócza D., Bezerédi Á., illetve Gróf A., Kõvári L.

A FÉLIDÕ MÁR ÖTÖS VOLT
VAJTA–SÁRBOGÁRD II. 6-0 (5-0)

Vajta: Joháczi – Nagy, Orsós, Rezicska, Fekete, Kovács, Tóth,
Horváth, Szabó, Majláth, Hegedûs.
Cserék: Sinka, Orbán Csaba, Rupa.
Sárbogárd II.: Farkas – Pap, Juhász, Vagyóczki, Gábris, Erdélyi,
Sebestyén, Simon, Horváth, Pajor, Lajtos.
Cserék: Deák, Palásti, Bögyös, Márkovics, Husvéth.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A fiatalokkal felálló vendégek a tisztes helytállás reményében
léptek pályára a bajnoki címre esélyes Vajta otthonában. Már az
elsõ perctõl nagy nyomás nehezedett a Sárbogárd II. védelmére.
A 10. percben megszületett a hazaiak vezetõ gólja. A jobb oldalon
Majláth H. átcselezte magát a védõkön, begurítását röviden sza-
badítják fel és az érkezõ Horváth Á. 16 m-rõl a bal alsó sarokba
lõtt, 1-0. A megszerzett vezetés megnyugtatta a hazaiakat és kissé
alábbhagyott a lendület. Fél óra elteltével sebességet váltott a ha-
zai csapat. A 34. percben Majláth H. jobbról átemelt labdájára
Rezicska R. rámozdult és 6 m-rõl a bal felsõ sarokba fejelt, 2-0.
Tovább erõsödtek a vajtai rohamok és a 37. percben Majláth H.
jobb oldalról elvégzett szögletét a védõk között magasan felugor-
va Rezicska R. fejelte a jobb alsó sarokba, 3-0. A 39. percben is-

mét a nagy kedvvel játszó Majláth H. a felezõvonalnál két csele
után Horváth Á. kapta az átadást és a kilépõ kapus mellett a háló-
ba gurított, 4-0. A félidõ befejezése elõtt, a 45. percben már meg-
szerezte az ötöst a hazai csapat. A bal oldalról középre ívelt labdát
a védõ röviden fejelte ki és Szabó Z. 17 m-rõl a kapu jobb oldalába
lõtte, 5-0. A szünet után mindkét oldalon cserékkel frissítettek az
edzõk, és a hazaiak támadásait a szünetben beálló Deák Z. vezér-
letével már hatékonyabban szûrte meg a vendégek védelme. A
Sárbogárd II. kijött a szorításból és Horváth Zs. 17 m-rõl kapura
emelt labdája a felsõ lécrõl hullott az alapvonalon túlra. Az 50.
percben Lajtos A. veszélyeztette Joháczi G. kapuját, lövésébe
még sikerült beleérni és a labda szögletre került. A 76. percben
bal oldalról belõtt szögletet Rezicska R. a védõket megelõzve a
rövid oldalról a kapu jobb oldalába fejelte, 6-0. A mindvégig
védekezésre kényszerített vendégek védelmi hibáit kihasználva
magabiztosan gyûjtötte be a három pontot a hazai csapat.
Jók: Majláth H., Rezicska R., Horváth Á., illetve Deák Z.

A HÁROM PONT A LÉNYEG
SÁRBOGÁRD U16–LAJOSKOMÁROM U16 1-0 (0-0)

Sárbogárd: Bruzsa – Deák, Õri, Szabó, Szalai, Suhajda, Boda,
Horváth B., Tóth P., Suplicz, Már.
Cserék: Tóth L., Horváth A. R., Morvai, Barabás.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Lajoskomárom: Kertész – Horváth, Szulimán, Gógán, Tóth, Var-
ga, Jakab, Vései, Fuzik, Szepesi, Kertész.
Cserék: Marsó, Bujdosó.
A túlságosan is magabiztos hazaiak az elsõ félidõben pontatlan,
elképzelés nélküli játéka eredménytelennek bizonyult. A
Lajoskomárom többet veszélyeztetett, és Brúzsa B. védéseinek
köszönhetõen érintetlen maradt a hazai háló. A szünet után kissé
összekapta magát a Sárbogárd és a 61. percben Boda A. a jobb ol-
dalról bepasszolt átadását Deák S. egy lövõcsel után a kapus mel-
lett a hálóba lõtte, 1-0. A gól után a lajosiak is vezettek néhány ve-
szélyes támadást, az egyenlítés azonban nem sikerült. A hazaiak
csak a megszerzett három pont megszerzésének örülhettek.
Jók: Brúzsa B., Deák S., illetve Kertész G., Horváth P., Szulimán
N. J.

A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA

2019. március 16. (szombat)

10 óra: Mór U19–Sárbogárd U19 (megyei I. o., U19, Mór)
15 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Mezõszilas Öregfiúk (Déli csoport,
Sárbogárd)

2019. március 17. (vasárnap)

10 óra: Kisláng-Telmex U16–Sárbogárd U16 (Déli csoport, Kis-
láng)
15 óra: Sárbogárd II.–MPF Ráckeresztúr (megyei II. o., felnõtt,
Sárbogárd)
17 óra: Mór–Sárbogárd (megyei I. o., felnõtt, Mór)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

FELHÍVÁS

A Sárbogárd SE a sárbogárdi futballnak emléket állító kiállítás-
hoz arra kéri a szurkolókat, volt játékosokat, hogy aki bármilyen
relikviával, fényképpel rendelkezik a régmúlt idõkbõl, segítse a
kiállítás anyagának összeállítását. A felajánlás átadható ifjabb
Nagy László, Heiczinger Imre, Jakab Ferenc, Szántó Gáspár,
Bodó Zoltán sporttársaknak, valamint a József A. utcai lottózó-
ban is leadható.

Szántó Gáspár



Bogárd és Vidéke 2019. március 14. HIRDETÉSEK 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
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

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

ORSZÁGOS
KIRAKODÓ-

VÁSÁR
Sárbogárdon

az Ifjúsági parkban
2019. március 16-án,

szombaton.

Redõnyös 06 (30) 966 8446

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

Eladó lakást keresek Sárbogárdon. 06 (20) 201 1314

Családi ház Töbörzsökön eladó. 06 (25) 626 630

APRÓHIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

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.

CECE központjában CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
Cece és Vajta határában 1,5 HEKTÁR FÖLD ELADÓ.

Érdeklõdni: 06 30 432 7605

Könnyûfém felnikkel és gumijavító anyagokkal foglalkozó cég keres
FIATAL, AMBICIÓZUS MUNKATÁRSAT IRODAI MUNKÁRA.

Önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre:
allassarbogard@gmail.com, +36 70 363 6325

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR március 16-án a SÁRBOGÁRDI VÁSÁRBAN.
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Tovább
pörög az erõ

A 40 év feletti sportolók számára március 5-e és 10-e
között Gyõrben megrendezett Erõemelõ Masters
Európa-bajnokságon a sárbogárdi Horváth Tibor
fekvenyomásban a 4. helyen végzett, összetettben
pedig pontszerzõ 5. helyen, masters 3-as kategóriá-
ban. Annak ellenére, hogy betegen versenyzett, fo-
gásnemenkénti és összetett eredménye magyar
csúcs!
Gratulálunk és további sikeres versenyzést kívá-
nunk!

HKV

Ifjú focisták

Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága, a MOL VIDI felkérésére a MOL
VIDI–KISVÁRDA MASTER GOOD mérkõzés bekísérõi a Sárbogárd SE
U9–U11 játékosai voltak. Az ifjú focisták a MOL VIDI-szerelésben nagy
örömmel tettek eleget a felkérésnek, és óriási élményt nyújtott az esemény. A
kísérõ szülõk, hozzátartozók a mérkõzést ingyen tekinthették meg.

Sallai Attila
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