
ÉLD MEG!
Legyen az elõadás, felvonulás, séta, tor-
na, egy téma megvitatása, vagy más te-
vékenység, egy élõ közösség mozgásba
hozza, felpezsdíti az ember szunnyadó
energiáit. Ez a fajta felfûtöttség nem
érezhetõ virtuális kapcsolódásokban,
csak és kizárólag személyes viszonyok-
ban, az „itt és most”-okban. Amikor
testközelbõl érnek minket az élmények,
és megfontolt helyett spontán reakciók
fakadnak belõlünk. Mennyivel fölsza-
badítóbb sík képernyõk bezártságából
kitörve tágas, sokdimenziós, valós tér-
ben járni–kelni, hûvös levegõtõl pozs-
gás orrunkban érezni a bontakozó szir-
mok, levelek, fûszálak, nedves föld illa-
tát, összetalálkozni, beszédbe elegyedni
egy-egy ismerõssel, saját érzékszerve-
inkkel tapasztalni a természet és ember
alkotta világot.
Az angol „like” (ejtsd: lájk) nemcsak azt
jelenti, hogy kedvel, hanem azt is: olyan,
mint/hasonló. A virtuális világ valóság-
szerû, de mégsem a való élet. Az angol
nyelvben mindössze egy betû a különb-
ség a „like” és a „live” (ejtsd: liv, jelenté-
se: él) között, de jelentésben óriási. Ne
csak kedveld, éld meg!

Hargitai–Kiss Virág
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Maki maki hátán Madagaszkáron
9. rész

Az indulás elõtti utolsó napjaimat töltöt-
tem Madagaszkáron. Teljes erõvel vetet-
tem be magam érdekesebbnél érdekesebb
utcákba. Sokszor láttam fegyveres katoná-
kat és civileket, és számtalanszor botlot-
tam propaganda-felvonulásokba is. Igaz,
hogy másnap lesznek a választások, de itt
senki se törõdik a kampánycsenddel!
A piacokon tapasztaltam, hogy sokan téve-
sen nevezik meg franciául a fizetendõ
összegeket: százat mondanak ezer helyett,
és ezt nem szándékosan teszik. Hogy ne té-
vedjek a fizetésben, mindig megfigyeltem,
mennyit fizet az elõttem, vagy mellettem
álló helyi, vagy rászóltam az eladóra, hogy
nem százast gondolt-e ezer helyett (példá-
ul az utcai kávéárus), vagy az árusokat a
helyi vevõk javították ki, ha én vásároltam.
És vásároltam, még az utolsó napon is, va-
níliát, egyéb fûszereket, ropogós kenyeret,
érdekes gyümölcsöket, ízletes innivalókat,
hasonlókat. Estére jól teleettem magam.
Nagyon jót aludtam, mert nem volt forga-
lom a szállásomon. Az éjszaka csendjét
csak én vertem föl padlóropogtatással,
amikor vécére mentem. A lefekvés elõtti
mogyorózástól egy kismacskával álmod-
tam, akit szerencsétlenségére hirtelen le-
vitt egy vízáram egy lefolyóba. A követke-
zõ másodpercben már szamarat simogat-
tam valahol, és késõbb a kismacska is meg-
került.
Utolsó délelõttömön enni indultam a kör-
nyékre, hogy utoljára harapjak bele a rán-
tott banánba, a sült zöldséges krumpligo-
lyócskákba és más érdekességekbe. Mellé
persze az elmaradhatatlan forró kávé. Elsõ
nap még 10.000 ariariért vacsoráztam, de
az utolsó napra mûvészien leredukáltam
560-ra (0,30 cent) egy jó „compose” for-

májában. Ennél olcsóbban már a helyiek
sem tudnak enni.
A reptéren életem eddigi legesleggyor-
sabb becsekkolására került sor. A taxiból
kiszállva odapattant elém egy sárga mellé-
nyes valaki, fölkapta a hátizsákomat, és a
bejárat elõtti vizsgálati akadályokat fleg-
mán mellõzve besietett velem az apró hall-
ba. Mindezért a szolgáltatásért persze bak-
sist kért, de már egy fityingem sem maradt.
Nem baj, majd legközelebb, mondta, és
ment egy következõ utasért.
A hölgy a pultnál viszont annál lassabban
dolgozott. Utána még ki kellett tölteni egy
kijelentkezési ívet, aztán mehettünk a vég-

sõ táskaellenõrzésre. A reptéri restiben
egy 5 négyzetcentiméteres, szomorú süte-
mény 1 euróba került. Talán a vaníliás, li-
teres helyi rum megérte volna 9 euróért, ha
lett volna még pénzem.
Mauritius szigetén megálltunk új utasokat
fölvenni. Mellém egy rendkívül buta, de
nagyon szép indiai lány került, aki most re-
pült elõször életében. Balra tõlem, a folyo-
só melletti két ülésen a számomra nem ép-
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pen kellemes hangzású cseh nyelvet be-
szélte egy pár.
Isztambulba reggel fél hétre értünk, és
rögtön a szokásos transzferdugulás foga-
dott. Ez mindig azért alakul ki, mert az ér-
kezõ utasoknak fogalmuk sincs arról, hogy
elõbbre gyalogolva több kapu is rendelke-
zésre áll. Ezt semmi nem jelzi nekik, aki
pedig ott áll irányítani, az nem beszél, csak
törökül.
Lassan ment a becsekkolás, a négy sorból
kettõt hirtelen, az orrunk elõtt zártak le,
mert már úgyis fogyott a sor. Az alkalma-
zottak faarccal és kedvetlenül ellenõriz-
tek. A nõi alkalmazottakból csak egy nem
volt fejkendõs; ennek láttán az az érzés fo-
gott el, hogy Teheránban szálltam le. Fel-
tûnik, hogy az évek során egyre iskolázat-
lanabb arcokat és viselkedést látok a repté-
ri alkalmazottaknál. Már a Cumhuriyet új-
ság sincs az ingyenesen járó olvasnivalók
közt, de még a reptéri könyvesboltokban
sem találni. Szomorúan láttam, hogy a
Haribo butikban már a gumicukor is „ha-
láltermék” lett. Kihalóban az értelmiség
Törökországban.
Szerintem Erdogan azért kezdett bele egy
megalomán reptéri építkezésbe – immá-
ron a harmadik a városban, és a legna-
gyobb a világon –, hogy így oldja meg a sor-
ban állás problémáját.
Amszterdamig egy rövidnadrágos, szófu-
kar holland ült mellettem, aki álmában
bûzt eresztett az orrom alá. Amit ki tud-
tam belõle húzni, az az volt, hogy a nigériai
Abudzsában volt három napig valakiket
tréningezni. Amíg ehhez az információhoz
jutottam, mindig kétszer kellett megismé-
telni a kérdéseimet, mert sosem értette el-
sõre, pedig nem volt nagyothalló, én pedig
már 25 éve élek Hollandiában. A legkisebb
erõfeszítést sem tette, hogy embernek
érezzem magam.
Schipol repülõterén, a csomagkiadásra vá-
rakozva egy csoport holland lány mellett
várakoztam. Az egyikük, hogy el ne fárad-
jon a nagy várakozásban, föltette a lábát a
mellettem lévõ üres székre. Rászóltam,
hogy más utasok is arra a székre fognak
majd ülni, õ meg fölteszi a piszkos cipõjét
rá. Meglepõdött, azt mondta, hogy nem fi-
gyelt erre, és levette a lábát. „A legtöbb
holland az ilyet figyelmen kívül hagyja” –
fejeztem be epésen, mert nagyon haragud-
tam a neveletlensége láttán.
Amikor a nehéz hátizsákkal végre leértem
a két perc múlva induló vonathoz, minden
figyelmeztetés nélkül vágányt változtattak,
úgyhogy lihegve és izzadva megint föl-le
igyekeztem a mozgólépcsõkön a megfelelõ
peronhoz. Elértem a vonatot. Balra egy
anyuka lelkesen fényképezte a mobiljával
a kisgyerekét, aki cipõstül, föltett lábbal,
mosolyogva ült az ülésen. Jobbra egy ma-
gyar pár ült, a középkorú hölgy ötpercen-
ként hangosan közölte a férjével, hogy már
146-an lájkoltak valami családi képet a
facebookon. Közben hollandosan: hango-
san szívta az orrát. Szerencsére rövidesen
leszálltak. Megvolt a kultúrsokk.
Vége.

Gulyás Ibolya

Foglalkoztatási
támogatások

Munkáltatók részére tartott hasznos és informatív tájékoztatást a foglalkoztatást segítõ
pályázati lehetõségekrõl, GINOP- és EFOP-forrásokról a Fejér Megyei Kormányhiva-
tal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztályának két munkatársa március
13-án délelõtt Sárbogárdon, a díszteremben.

Obuch Tímea projektmenedzser ismertette a támogatási lehetõségek típusait, fõbb pa-
ramétereit, feltételeit. Kifejtette: a foglalkoztatási osztályok a munkáltatók igényeihez,
elvárásaihoz igazodva készítik fel a leendõ munkavállalókat 30-40 képzésfajta kereté-
ben, minden korosztályra kiterjedõen, különös tekintettel a hátrányos helyzetûekre,
mint például a nõk és fiatalok. A 25 év alattiakkal sok humán feladat van, hiszen az álmo-
kat, vágyakat és a realitást össze kell egyeztetni, és célokat kell keresni, mert a fiatalok
sokszor azt sem tudják, mit akarnak. A munkavállalók számára nyújtanak képzési támo-
gatást, vállalkozást ösztönzõ támogatást, lakhatási támogatást; a munkáltatók számára
munkatapasztalat-szerzést segítõ, bér-, bérköltség-támogatást, munkába járási támoga-
tást (60 km-t meghaladó távolság esetén). A támogatási intenzitás 70-100 % közötti.
4-6-8 órás és alternatív foglalkoztatási formákat is támogatnak.

Dr. Gayorné Molnár Ágnes az elektronikus kérelembenyújtás lépéseit mutatta be az
úgynevezett e-Papír szolgáltatás keretében, most már ugyanis csak így tudják fogadni a
kérelmeket. Ehhez csupán ügyfélkapuval, vagy cégkapuval kell rendelkeznie a munkál-
tatónak. A kitöltés menete egyszerû, a különféle dokumentumokat is elektronikusan,
PDF-formátumban kell csatolni. Nagyon fontos a benyújtás elõtt AVDH-val hitelesíteni
a kérelmet, és a visszaigazolást letölteni.
Az elõadásokat követõen svédasztal mellett kötetlen beszélgetésre is mód nyílt a szak-
emberekkel.

Hargitai-Kiss Virág

KÖSZÖNET KIEGÉSZÍTÉS
A IX. Kolbásztöltõ Fesztivál köszönet-nyilvánításából sajnálatos módon kimaradt a
Protect-Lux 07 Kft. Székesfehérvár és ifj. Horváth Ferenc neve. A hibáért elnézést
kérünk.

A Mozdulj a Városért Egyesület elnöksége
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A szabadság asztala
Felemelõ megemlékezés részesei voltunk szép számmal március 14-én este Sárbogárd
szívében. A József Attila Mûvelõdési Központban vette kezdetét az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc jelentõségét méltató városi ünnep. Szívmelengetõ volt nyi-
tányként együtt énekelni a Himnuszt a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium színpa-
don felsorakozott diákjaival.

Dr. Sükösd Tamás polgármester e gondo-
latokat osztotta meg a jelenlévõkkel a
március 15-ei események kapcsán: – 171
éve a magyar nemzet kezébe vette a sorsát,
és bár a szabadságharc elbukott, március
15-e jelképpé vált: nemzetünk szabadság-
szeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.
A szabadság az emberiség legkedvesebb

szava, olyan tartalmat hordoz magában,
amire minden ember vágyik. Népünk el-
múlt 1.000 éves történetében legtöbbször
csupán hõn óhajtott vágy volt a szabadság.
A szabadság az emberi méltóság velejáró-
ja, mert az ember erre rendeltetett. Aki
szabad, az tudja a másikat elfogadni, sze-
retni. E nélkül nincs egészséges lelkületû
ember, és egy nemzet sem válhat egészsé-
gessé. Szabó Imre szerint amely nemzet a
maga történelmi múltjában Isten kezét
nem tudja felismerni, az a nemzet megva-
kult, elveszette nemzeti érzését, azt nem
lehet többé küldetése tudatára ébreszteni,
mert jelenében nem ismeri fel a helyzetét,
jövendõjérõl sincsenek látomásai. Fontos
pedig a tisztánlátás, valamennyi történel-
mi esemény vonatkozásában. Március
15-e azt jelenti számunkra, hogy a magyar-
ság – akiket államalapító Szent István kirá-

lyunk mindörökre elhelyezett a keresztyén
Európa térképén – nem mostohagyerek,
egyedül is odaülhet a népek asztalához,
nincs szüksége a nagyobb testvér vagy ép-
pen pártfogó felügyelõ gyámkodására.
Hogy tudunk-e méltó módon együtt ünne-
pelni, nemcsak attól függ, hogy ki milyen
kapcsolatban áll egymással, hanem attól is,

hogy a viszonyra, véleményre, hajdani sé-
relmekre való tekintet nélkül körül tud-
juk-e ülni a közös asztalt. Kis nemzet va-
gyunk, a határon túl élõ magyarokkal
együtt nagy család a miénk. Ha számba
vennénk, magunk is elcsodálkoznánk,
mennyivel több az, ami összeköt, mint az,
ami szétválaszt. Õseink meglehetõsen erõs
fából faragták azt az asztalt, melyet körbe-
ülhetünk. Nagynak is faragták, szélesnek
is, mindenkinek jut hely körülötte. Bár a
szabadságharc utólag elbukott, mégsem
volt hiábavaló. Ma is itt vagyunk, ma is
megvívjuk – szerencsére vér nélküli – for-
radalmainkat. A ma emberének felelõssé-
ge abban áll, hogy a márciusi ifjak gondola-
ta a független, erõs és keresztyén európai
értékeket valló Magyarországon tovább
éljen.
A polgármester Petõfi Sándor A szabad-
sághoz címû versébõl idézve fejezte be be-
szédét.
Ezután – megõrzendõ hagyományként – a
gimnázium tanulói elevenítették fel a for-
radalmi történéseket egy nagyszerû elõ-
adás keretében, vetített képekkel, zenés
betétekkel, régi dokumentumokból idéz-
ve, kitérve a sárbogárdi eseményekre is.
A kultúrházból a Hõsök terei emlékmû-
együtteshez, majd a Petõfi-emléktáblához
vonultunk fáklyák fényénél fejet hajtani a
hõsök és áldozatok elõtt. Az emléktáblá-
nál Viasz Zoltán furulyajátéka festette alá
a koszorúzás pillanatait. A menetet dísz-
õrök és polgárõrök kísérték.

Hargitai–Kiss Virág
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Vajta
kitüntetettjei

Munkássága elismeréseként kitüntetésben részesült Vajta két
jeles személyisége: Horváth Lajos posztumusz, és Rucz Jánosné
Irénke. A díjátadó ünnepségre március 14-én, ünnepi képviselõ-
testületi ülésen került sor.
Térmeg György polgármester köszöntötte a megjelent vendége-
ket, hozzátartozókat, képviselõket, majd Bognár Szilvia méltatta
a két kitüntetettet.

Pedagógusi munkája, a közösséghez fûzõdõ hûséges viszonya és
írói életmûve nyomán posztumusz díszpolgári kitüntetést ado-
mányoztak Horváth Lajos vajtai író, magyar-történelem szakos
tanár részére, aki hosszú betegség után 2016. május 20-án hunyt el
élete 64. évében. A kitüntetést özvegye, Márta vette át. Két gyer-
mekük született, Márta és Gergely. Lajos sorkatonai szolgálata
idején kezdett novellákat írni, amiket sikerrel publikáltak. Dolgo-
zott Sárbogárdon a könyvtárban, majd sok éven át Vajtán taní-
tott. A vajtai iskola megszûnése után a pálfai iskola tanára lett.
Lázár Ervin és Bella István írói köréhez tartozott, írói példaképe
Örkény István volt. Sajátos, egyéni hangvételû írásai kezdetben a
Mozgó Világban, az Árgus irodalmi folyóiratban és a Bogárd és
Vidéke hetilapban jelentek meg. Nagyobb lélegzetû munkái a

székesfehérvári Árgus kiadó és a sárbogárdi Bogárd és Vidéke ki-
adó gondozásában láttak napvilágot. Novellái mellett 10 kötete
jelent meg. Utolsó könyvének (Gyalog megyünk, vagy Elvis
Presley?) javítópéldányát még a kezében tarthatta, de megjelené-
sét már nem érhette meg. Ennek szinopszisára Lánczos Kornél–
Szekfû Gyula Ösztöndíjat nyert 2013-ban. A magyar irodalom
vérkörének jeles, számos alkalommal díjazott személye, a Vörös-
marty Társaság tagja volt.
Özvegye, Horváth Márta a kitüntetéssel járó 100 ezer Ft-ot a
vajtai futballcsapatnak ajánlotta fel, mivel Lajos maga is nagy ra-
jongója volt a futballnak.
A falusi turizmus terén végzett munkája elismeréséül Vajta Köz-
ségért kitüntetést adományoztak Rucz Jánosné Irénke részére.
Lánykori nevén Márkus Irén Vajtán született 1936. október 6-án.
Itt végezte általános iskolai tanulmányait, majd 1954-ig a keszthe-
lyi mezõgazdasági technikumban tanult. 1955-ben kötöttek há-
zasságot férjével. Két fiuk született: Attila és Csaba (aki 2014-
ben, 53. életévében elhunyt). 1964-ben a Rucz család Siófokra
költözött, ahol Irénke a Pannónia Vállalatnál lett irodavezetõ,
majd üzletvezetõ. Férjét 22 év boldogságban eltöltött esztendõ
után vesztette el, hosszú betegség után. Irénke nyugdíjba vonulá-
sa után, 1991-ben költözött haza, hogy ismét gyermekkora szere-
tett helyszínén tevékenykedhessen. Falusi turizmussal foglalko-
zik, öregbítve, terjesztve Vajta jó hírnevét. 2013-ban Az Év Falusi
Vendégfogadója díjjal ismerték el eredményes munkáját. A mai
napig Vajta ismert, elismert, aktív szereplõje, aki fáradhatatlanul
és szeretettel dolgozik családja, vendégei és a község életének
jobbá tételéért.

Hargitai–Kiss Virág

Díszpolgárunk
köszöntése Cecén

Március 16-án községünkbe látogatott prof. dr. Horváth János,
Cece nagyközség 97 éves díszpolgára, közgazdász professzor. Já-
nos bátyánk már régóta tervezte, hogy hazalátogat, hiszen gazdag
és változatos életútja során mindvégig ceceinek, ide tartozónak
vallotta magát.

Mivel korához képest jó egészségnek örvend, ezért nagy örömmel
vettük azt a szándékát, hogy haza szeretne látogatni.

Szombaton nagy szeretettel fogadtuk a mûvelõdési házban, ahol
szívesen mesélt a cecei életérõl, szüleirõl, testvéreirõl, rokonairól
egyaránt.

A baráti beszélgetést finom ebéd követte, aminek elfogyasztása
után a cecei temetõben folytattuk a programunkat, ahol „elláto-
gattunk” Horváth János bátyánk szüleinek a sírjához, valamint a
Kállai szülõk sírjához, hiszen János bácsi nagyon sokat idõzött
Illyés Gyula anyai nagyszüleinek társaságában, nagyon szerette

õket. Megható volt látni, ahogy emlékezetben elzarándokol a régi
idõkbe, szerettei körébe.
Nagyon örülünk, hogy részesei lehettünk ennek az „idõutazás-
nak”, megtapasztalhattuk Horváth János emlékeinek megeleve-
nedését a szeretett szülõfalujában!
Várjuk vissza hamarosan, és jó egészséget kívánunk neki ezúton
is!

Szabóné Várady Katalin és Király László
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Zúg Március…
Olyan volt ez a március 15-e, amilyen az
igazi szokott lenni. A nap bujkált a felhõk
közt. Amikor kisütött, akkor lekívánkozott
rólunk a kabát, aztán jött egy sötét felhõ és
megint hideg lett. Friss szél csattogtatja a
kapunkra kitûzött zászlót – szomorú, hogy
a Posta utcáig az egész Tinódy úton a
miénk volt az egyetlen…

De ha március 15-e, akkor séta a Sárbogár-
di Múzeum Egyesülettel a történelmi em-
lékhelyekhez. Ezt sose hagyjuk ki. Volt
olyan év, amikor sokan voltunk, volt, ami-
kor huszárok is kísértek bennünket az
utunkon, és volt olyan is, hogy nagyon ke-
vesen jöttek el. De minden év ünnepe az
állandóság mellett új élmény is hozott.
Gál Sándor, a Honvéd Bajtársi Egyesület
Sárbogárd elnöke várt bennünket a Hu-
szár-temetõben a 48-as honvéd kopjafá-
nál, ahová a tavasz elsõ virágait tettük a ko-
szorúk mellé. De jutott virág Boross Mi-
hály sírjához és a történelmi sírkertbe is.
Próbáltam kibetûzni a Mészöly család sír-
emlékének feliratait, de nagyon megvisel-
te már az idõ; bizony, jó lenne felújítani.

A fõutcán Boross Mihály kúriája helyén új
házak állnak. Itt vidám csaholással foga-
dott bennünket Gilicze Lászlóék játékos
farkaskutyája. Az õ házukon lévõ emlék-
táblához is került virág. Innen továbbsétál-
va az üzletközpontban álló történelmi
emlékoszlopnál is tiszteletünket tettük.

A Hõsök terén az emlékmûegyüttes volt a
sétánk következõ állomása. Az 1989-es
rendszerváltás elsõ szabad március 15-ei
ünnepén avattuk a 48-as emlékkövet. A
vörös márványkõ, amely a történelmi Ma-
gyarországot formázza, Huszár Péter
munkája és adománya volt. A kõ környé-
két papírzászlóerdõ borítja. Elõzõ nap is-
kolai, óvodai csoportok jártak itt emlékez-
ni az 1848-as forradalomra. Itt fölidéztük
az emlékmûegyüttes létrejöttének esemé-
nyeit.
A hajdani piactéren 1942-ben avatták fel
az elsõ világháború hõsi halottainak em-
lékmûvét. Az avatás után három év múlva
a téren már tömegsírokat ástak az emlék-
mû körül. Ide a Sárbogárd környéki har-
cok 240 szovjet, 83 más nemzetiségû ha-
lottját temették, majd rövidesen fölállítot-
tak egy obeliszket a sírkertben. Ez az obe-
liszk uralta a teret 2001-ig, amikor a Vá-
rosszépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület
kezdeményezésére Oroszország diplomá-
ciai úton megadott engedélyével azt le-
bonthattuk, s visszakerülhetett eredeti ta-
lapzatára az 1970-es évek elején onnan a
város szélére kirakott magyar hõsi emlék-
mû. Ekkor kerület föl rá az új márvány em-
léktáblák a két világháború hõseinek név-
sorával, s ekkor készült el Huszár Péter ki-
vitelezésével a magyar történelmi múlt
emlékeit idézõ emlékmûegyüttes. Kis idõ-
re megálltunk az elhurcolt zsidók melletti
kiállása miatt Dachau koncentrációs tábo-
rában meghalt Kenessey Gyula fõszolgabí-
rónak a szintén itt felállított emlékoszlo-
pánál is.
Innen sietve sétáltunk át a református
templomhoz, ahol a Tompa Mihály-em-
léktábla elõtt várt bennünket Jákob Zol-
tán zeneiskolai növendékeivel, akik 1848
emlékét idézõ zenedarabokkal fogadtak
bennünket. Lénárt Gréta fuvolán Kocsár
Miklós Saltus Hungaricusának két tételé-
vel nyitotta meg a megemlékezést. A ko-
szorúzás alatt Reiter Tamara klarinétozta
az „A jó lovas katonának” kezdetû 48-as
dalt. Közremûködött még Lénárt Roland
dobon, Varga Dorina és Németh Ajsa fu-
rulyán, Szántó Bulcsú pedig gitáron. Zá-
rásként közösen énekeltük az „Esik esõ
karikára” kezdetû Kossuth-nótát.
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Innen elzarándokoltunk a rendelõintézet parkjában álló Kossuth Zsuzsa-szobor-
hoz. Kossuth Zsuzsa a sárbogárdi Meszlényi Rudolf feleségeként több évig volt
sárbogárdi lakos, itt született egyik gyermeke is. A szabadságharc tábori kórháza-
inak megszervezõjeként lett õ is 1848-49 jelentõs történelmi személyisége.
Sétánk a hajdani Korona szálló (ma Petõfi Üzletház) falán elhelyezett Petõfi-em-
léktáblánál ért véget. Az emléktáblát 1968-ban avatták fel. Mai formája Huszár
Péter munkája. A süttõi mészkõbõl készült, a Nemzeti Múzeum timpanonjának
és lépcsõjének egy részletét formázó dombormû méltó ékessége a városnak.
Jó volt együtt sétálni ezen a szép tavaszi napon! Voltunk szép számmal, de szeret-
nénk, ha egyszer ez a séta sokakat megmozgató családi ünneppé válna.
Fotók: Gál Sándor.

Hargitai Lajos

EGY KIS
OPERATÖRTÉNET

„Emlékezz rám, ne felejts el soha,
ó, Leonóra, az Isten áldjon téged!”

Mit hallok egyszer az apám szájából a szõlõ kötö-
zése közben? Hát épp a fenti szöveget a hozzá tar-
tozó dallammal Verdi Trubadúr címû operájából.
Szõlõkötözés, apu és Leonóra? A teljes igazság-
hoz hozzátartozik, hogy apámnak a szocialista
kultúrpolitikának köszönhetõen volt ugyan ope-
rabérlete, de nem föltételezhetõ, hogy egy hallás-
ra megjegyezte volna ezt a részt. Rákérdeztem,
honnan tudja. Érdekes dolgot tudtam meg. Vala-
mikor az 1940-es évek végén a szovjet fogolytábor-
ban egy fogolytársuk, feltehetõen az Operaház
karmestere tanította be nekik ezt a részletet. Mert
egy szovjet táborban igen sokféle ember rabosko-
dott, festõmûvésztõl kezdve egyszerû napszámo-
sokig, és persze zenész is akadt.
Na, volt min gondolkodnom. Szóval ez a karmes-
ter ott a drótkerítés mögött összetoborzott egy kó-
rust, szólistákat kerített, és számos próbával meg-
valósította ezt a bonyolult operarészletet? Na de
hát ott a Gulag táboraiban nem csontig soványí-
tott páriák dolgoztak látástól vakulásig a csajkányi
híg levesért, kukoricakásáért? Volt lehetõség és
idõ operapróbát tartani? A tetûhad és a tífusz kö-
zepette kottákat lapozgatott a fogoly, ritmusra és
összhangra ügyelt a vezénylõ karmester?
A szovjet világnak volt egy kevéssé tárgyalt tulaj-
donsága, a kultúra feltételen, mondjuk ki: kötele-
zõ tisztelete. Az idõsebbek emlékezhetnek Raj-
kinnak, a Magyarországon is sikeres humoristá-
nak egy monológjára, ahol a szereplõ korholja a
kultúrház igazgatóját, mert a nehezen kiharcolt
zongorában krumplit tárol. Krumpli ide, vagy oda,
de volt zongora. Tetû ide, vagy oda, de van Verdi.
Nem tudom, a csillagok minõ együttállásának kö-
szönhetõ, hogy ennek az operának, a Trubadúr-
nak az én életemben is kitüntetett szerepe volt.
Gimista koromban Verdi mûvének volt egy na-
gyon hatásos olasz filmfeldolgozása. Opera feke-
te-fehér változatban? Ma valószínûleg senki nem
venne fáradságot, hogy belépõjegyet váltson rá.
Akkor, abban a televízió és mobiltelefon elõtti vi-
lágban volt osztálytársam, aki tizennégyszer nézte
meg. Nem mese! Én megmaradtam a tisztes kö-
zépszinten a magam öt látogatásával. A tragikus
szerelmi történet minden dallama, minden szituá-
ciója a lelkünk mélyéig hatott. A cigánykórus, a
katonakórus. A vén cigányasszony áriája a ször-
nyû, sorsszerûen eltévesztett gyermekgyilkosság-
ról. És hát a fent idézett rész. Manrico, a trubadúr
a torony szobájában várja a kivégeztetését. A sze-
relmese, Leonóra a torony lábánál sápadozik.
Közben az árkádok alatt vonul a szerzetesek kóru-
sa: „Miserere, miserere.” Az olasz mester alkotó-
ereje csúcsformájában volt, mikor ezt alkotta.
Elképzelem, ahogy a foglyok, akik nem lehettek
biztosak abban, hogy még valaha hazamehetnek,
micsoda átéléssel énekelték a megrázó búcsú sza-
vait. „Ne felejts el soha!”
Nem sokat tudunk apámék nemzedékének gyöt-
relmeirõl a háború alatt. Néha föllebben egy fá-
tyol, de a többi örökre titok marad.

L. A.

KONCERTLÁTOGATÁS
2019. május 16-án a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe a
MÁV Szimfonikus Zenekar által tartandó koncertre hangverseny-látogatást
szervezünk.

Az utazás autóbusszal történik, melynek indulási idõpontja 17 óra. Az indulás
helye: Sárszentmiklós, keltetõállomási buszmegálló.

Mûsor: Kobayashi Ken-Ichiro új darabja * Liszt: Koronázási mise * Bartók:
Táncszvit * Kodály: Galántai táncok

Közremûködik: Rost Andrea (szoprán), Gál Erika (mezzoszoprán), Kodály
Kórus, Debrecen

Vezényel: Kobayashi Ken-Ichiro

Felhívjuk a koncertre jelentkezõk figyelmét, hogy a jegyek csak korlátozott
számban érhetõk el. A nagy érdeklõdésre való tekintettel a koncertteremben
csak a 3. emeletre tudnak helyet biztosítani.

Jelentkezni lehet Bakonyi Istvánnénál a 06 (20) 930 9776-os telefonszámon. A
jegyek ára (1.000 Ft/db), valamint az utazás költsége (2.000 Ft/fõ) elõre fize-
tendõ, mely a Bogárd és Vidéke szerkesztõségébe is beadható.

MEGHÍVÓ
A sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtár

szeretettel meghívja Önt és családját

Perlawi Andor
eddig megjelent könyveinek,

szerzõi pályafutásának bemutatójára
2019. április 1-jén, hétfõn 17 órakor.

A belépés ingyenes.
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MIKLÓSI SULIHÍREK
Március 15-ei ünnep

a sárszentmiklósi
iskolában

A Sárszentmiklósi Általános Iskola hete-
dikesei március 14-én egy színvonalas mû-
sorral állítottak emléket az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharcnak. A résztve-
võk két héten át próbáltak, hogy elõadá-
sukkal méltóan emlékezzenek Petõfire,
Jókaira és Vasvárira, a forradalom három
oszlopos tagjára, valamint a velük együtt a
szabadságért küzdõ katonákra, táborno-
kokra. A mûsor legnagyobb kihívását
Forster József teljesítette, aki Petõfi Sán-
dort alakította, Bögyös Zsombor és Farkas
Péter pedig az õ támogatóit, Jókait és Vas-
várit játszották el. A mûsorban volt még
egy táncjelent is, amit nyolc fiúnak: Tatai
Sándornak, Kozma Ferencnek, Nagy
Zsombornak, Botos Tibornak, Berkei Sza-
bolcsnak, Nagy Zsombornak, Rigó Pat-
riknak és Handa Barnabásnak kellett elõ-
adnia a Vígszínház A Pál utcai fiúk címû
darabjának Mi vagyunk a Grund címû ze-
neszámára. A mûsorban volt még szó a 12
pontról, a magyar zászló színeinek jelenté-
sérõl, valamint a szabadságharc fõbb csa-
táiról és eseményeirõl. És akiknek ezt a
mûsort köszönhetjük: Zelmanné Varga
Zsuzsanna és Kipilla-Zámbó Zsuzsanna
tanárnõk.

Tatai Sándor 7. c

Spórolási technikák
a Pénzhét jegyében

Március elsõ hetében iskolánk tanulói az
életünk minden területét átszövõ pénzrõl
szereztek ismereteket. Technikaórákon az
újrahasznosítás jegyében készültek pénz-
tárcák és mûanyag flakonokból perselyek.
Az osztályfõnöki órákon a családi költség-
vetés helyes vezetésérõl, a bevételekrõl és
a kiadások helyes elosztásáról esett szó.
Matematikaórákon kompetenciaalapú fe-
ladatokat oldottak meg a gyerekek, me-
lyek a mindennapi életet érintették. A fel-
adatok lakásvásárláshoz, illetve a megter-
melt javak helyes elosztásához kapcsolód-
tak.

„MiSulink” újságíró szakkör

PÉNZ7 az alsó tagozaton

Magyarországon 2019-ben 1.235 iskola, és
több mint 205.000 diák vett részt, immáron
ötödik alkalommal, az Európa-szerte egy
idõben zajló PÉNZ7 kezdeményezésén.
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma
felhívására iskolánk az idei tanévben is
csatlakozott a programhoz. A projekt cél-
ja, hogy már fiatal kortól játékosan segítse,
fejlessze a pénzügyi és vállalkozói kultúrát,
emellett a témahét küldetése az idei tanév-
ben kibõvült a 2021-ben esedékes OECD-
mérésre való felkészülés támogatásával,
amely átfogó képet ad majd a magyar diá-
kok pénzügyi tájékozottságáról. Iskolánk-
ban február 25-e és március 1-je között
tanórákon és tanórán kívüli foglalkozáso-
kon egyaránt a pénzügyi ismeretek bõvíté-
sére, a pénzügyi tudatosság kialakítására
ösztönöztük a gyerekeket. Az alsó évfo-
lyamokon Mayer-Erhardt Mariann és Far-
kas Katalin Mónika szervezte, fogta össze
a heti projektet. A PÉNZ7 minden napjára
ajánlottak, terveztek izgalmas, hasznos te-
vékenységeket számunkra. Hétfõn pénz-
tárcát, kincsesládikát készítettek az osztá-
lyok, melybe a hét folyamán gyûjtögethet-
ték a gyerekek az órákon a helyes válaszo-
kért, hibátlanul megoldott feladatokért
kapott játékbankjegyeket. A jutalompénz-
bõl padtárskártyát, párkártyát, babzsák-
fotel-kártyát, ebédlõkártyát, cukorkát vá-
sárolhattak maguknak a tanulók, attól füg-
gõen, mire vágytak a legjobban. Szerdától
péntekig a II. emeleten tekinthették meg
az érdeklõdõ gyerekek Mariann néni nu-
mizmatikai kiállítását.
Március 4-én Bolhapiaccal zártuk a
PÉNZ7-et, ahol a gyerekek dobozokból
árulták otthonról hozott, lecserélni kívánt
apróságaikat, jelképes összegekért (5-10-
20-50 Ft-ért). Óriási sikere volt a rendez-
vénynek, hiszen amellett, hogy gazdát cse-
réltek a féltve õrzött „kincsek”, a tanulók
nagy élvezettel kereskedtek saját „porté-
káikkal”. A közös játékokból, apróságok-
ból az órákon összegyûjtött vagyonkából

(játékpénzbõl) is lehetõségük volt vásárol-
ni. A hét folyamán a 7 szokás jegyében ér-
vényesült az az elv, hogy elõre a fontosat,
hiszen tanulóink eldönthették, milyen
kedvezményekre – kártyákra – váltják be
jól megérdemelt bankjegyeiket. Annak re-
ményében tartjuk meg ezeket a témahete-
ket, hogy ezek az alkalmak elõsegítik a
gyermekek pénzügyi tudatosságát; megta-
nulják, hogy felnõttként jól gazdálkodja-
nak anyagi eszközeikkel.

Szemere Gyula
helyesírási verseny

A Sárszentmiklósi Általános Iskola évek
óta helyszínéül szolgál a járási Szemere
Gyula helyesírási versenynek. A területi
fordulókat az iskolai verseny elõzte meg,
melyen a 4. évfolyam legjobb helyesíró kis-
diákjai mérették meg magukat. Az iskolai
helyesírási versenyen az alábbi eredmé-
nyek születtek: I. helyezést ért el Szabó
Molli, II. helyezett lett Zádori Tamara, III.
helyezést ért el Fehérvári Réka. A járási
versenyen az I., és II. helyezett kislány kép-
viselte iskolánkat, melyre március 12-én,
intézményünk falai között került sor. A te-
rületi megmérettetésre szép számmal ér-
keztek 4. osztályos tanulók a környezõ is-
kolákból, hogy kiderüljön, ki az a három
gyermek, aki a legkevesebb hibát vétve
képviselheti régiónkat a megyei verse-
nyen. Az idei szöveg, melyet tollbamondás
után le kellett írniuk a versenyzõknek, a
mohácsi busójárásról szólt, és közepesen
nehéz szöveg volt, melynek leírása után a
gyerekek szótagolási tudományukról is
számot adhattak. A járási versenyen a leg-
kevesebb hibával I. helyezést ért el a dégi
Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészeti Iskola képviseletében Varga
Kira; II. helyezett lett a Sárbogárdi Mé-
szöly Géza Általános Iskola diákja, Simon
Tamás; III. helyezést ért el Szabó Molli, a
Sárszentmiklós Általános Iskola tanulója.
Minden résztvevõnek és helyezést elért
kisdiáknak gratulálunk, és eredményes
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versenyzést kívánunk a március 26-án, a Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Ma-
gyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskolában megrendezésre kerülõ megyei
versenyen!

Kisné Paczona Ildikó munkaközösség-vezetõ

Cicaszõtte
történet

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis-
fiú, aki rátalált egy árva és éhes cicára… –
Akár így is kezdõdhetne az ifjú sárbogárdi
szerzõ, a harmadik osztályos Szauer Péter
(becenevén: Pepe) meséje, mely könyv for-
májában Micicánk címmel áprilisban kerül ki
a Bogárd és Vidéke nyomdából. Pepével és
édesanyjával, Szauer Viktóriával beszélget-
tem a kötet születésérõl.

– Mirõl szól a meséd, amit írtál?
Pepe: – A macskánkról, Micirõl, aki azért kü-
lönleges számomra, mert engem választott
gazdijának
– Õ hány éves?
Pepe: – Egy, vagy kettõ.
– Kitaláltál róla történeteket, hogy amikor
nem látod, akkor mit csinálhat?
Viki: – Az elsõ közösen töltött évünk történé-
seit írtuk le. Õ egy kóbor fiúcica volt és befo-
gadtuk. Nagyon megszerettük, és mókás törté-
neteket gyûjtöttünk róla, amik végül könyvvé
kerekedtek. 2018 telén kezdõdött az egész,
amikor Pepe betegeskedett és otthon volt ve-
lem. Elkezdtünk beszélgetni a cicáról, a ka-
landjairól, és mondta Pepe, hogy ezeket jó len-
ne nem elfelejteni. Ezért gépre vittük õket, én
meg segítettem Pepe gondolatait összefogni.
– Akkor ez egy cicanapló. Hány oldalas a
könyv?
Viki: – 60 oldalas, négy fotóval és egy rajzzal,
amit szintén Pepe készített.
– Úgy tudom, Pepe elismerésben is részesült.
Viki: – Egy másik meséjével, „A buborékfújó
kis piros traktor”-ral korcsoportjában elsõ lett
az Így írok én irodalmi pályázaton, és iskolai
felkérésre is írt már mesét.
– Korábban is megmutatkozott Pepe mesék
iránti érdeklõdése?
Viki: – Igen. Fantáziadús meséket tudott mon-
dani már 5 évesen is. A traktoros mesét is ak-
kor mondta el nekem. Most a Janikovszky Éva
meseíró pályázatra készül.
Pepe: – Nem találom ki elõre a meséket, ha-
nem elkezdem, és szövõdik magától a történet.
– Bízunk benne, hogy lesz még folytatása a me-
séidnek. Izgatottan várjuk, hogy kézbe ve-
hessük az áprilisban megjelenõ könyvedet.

Hargitai–Kiss Virág

Március 15-ei ünnepség a
Cecei Általános Iskolában

Március 14-én, a hét utolsó tanítási napján ünnepeltük nemzeti ünnepünket a cecei
iskolában. A 6. évfolyamos diákok nagy lelkesedéssel készültek az elõadásra
Csajtainé Szabó Ágnes és Ferencziné Fülöp Cecília osztályfõnök irányításával. A ke-
rettörténet egy múzeumlátogatás volt, ahol a diákok több tárlatvezetõ segítségével
ismerkedtek meg az 1848-as eseményekkel. A mûsor dalokkal és táncokkal, mozgá-
sos elemekkel tarkítva ragadta magával a hallgatóságot. A diákok tetszését – ahogy
az egyik kolléga fogalmazott – a csendben lehetett mérni, vagyis hogy milyen
csendben és átéléssel nézték végig az ünnepi mûsort.

Az iskola nevelõi remélik, hogy a több érzékszervre ható mûsor megéreztette a hall-
gatósággal a forradalom indokait és céljait, valamint a magyar nép összefogásának
erejét és hatásait egyaránt!

Szabóné Várady Katalin igh.
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Szentiváni suliszemle
Hamvazószerdán kezdõdik a húsvétot

megelõzõ 40 napos böjti idõszak

A nagyböjt a keresztények számára bûnbánati idõszak, amely al-
kalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengeszte-
lõdésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek Jézus Krisztus fel-
támadásának, a húsvétnak a megünneplésére.

Szigorú böjtöt hamvazószerdán és nagypénteken tartanak. E na-
pokon csak háromszor esznek és egyszer laknak jól. E két napon
és nagyböjt többi péntekén 14 éves vagy annál idõsebb tagjait arra
kéri az egyház, hogy a böjti fegyelem részeként ne fogyasszanak
húst. A böjt – mely háromszori étkezést, ebbõl egyszeri jóllakást
és a hústól való tartózkodást foglalja magában – 18 éves kortól a
megkezdett 60. életévig kötelezõ. Hústilalom alól felmentést kap-
hatnak a betegek és azok, akik nem saját asztaluknál étkeznek, de
ilyen esetben más bûnbánati cselekményt kell végezniük.
Mint a reggeli ima során Kanyóné Somogyi Tünde felelevenítette
a tanulóknak: hamvazószerdán a pap hamuval jelöli meg a hívek
homlokát bûnbánatuk jeleként. Ezt a szokást az õskeresztény ha-
gyományból merítik, amelyben a hívõk a vezeklés részeként ha-
mut szórtak a fejükre. Jézus Krisztus nyilvános mûködésének
megkezdése elõtt negyven napot töltött a pusztában, amelynek
mintájára az egyház a II. századtól kezdõdõen alakította ki ezt a
húsvéti elõkészületi idõt.
Helter István püspöki biztos atya vezetésével közösen elmondtuk
a Miatyánkot, majd iskolánk tanulói, tanárai és dolgozói is ham-
vazkodáshoz járultak. István atya és Tündi néni az elõzõ évi szen-
telt barka hamujával jelölték meg homlokunkat. A hamuval hin-
tés azért is õsi jelképe a bûnbánatnak, mivel a hamu egyben az
elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert.

Süvegemen nemzetiszín rózsa

Az idén már hetedik alkalommal került kiírásra a honvédelmi té-
mák alapján hazaszeretetre és a hõsök tiszteletére nevelõ Kár-
pát-medencei gyermekrajzpályázat a Honvédség és Társadalom
Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, a Katonai Emlékpark
Pákozd – Nemzeti Emlékhely és a nagyváradi Tanoda Egyesület
közös szervezésében. Tapasztalatból, a korábbi eredményhirde-
tések alapján tudjuk, hogy a 2013 óta futó rajzpályázatra évrõl év-
re több Kárpát-medencei magyar ajkú gyermek juttatja el pálya-
munkáit. Mi is beneveztünk már Szent László-képekkel, várábrá-
zolásokkal, ólomkatonákkal, huszárrajzokkal, történelmi zászlós
alkotásokkal egyaránt, az aktuális év kiírásának megfelelõen.
Idén Arany János egyik, 1848 tavaszán írt költeményének kezdõ
sorát választották a rajzpályázat címének: „Süvegemen nemzeti-
szín rózsa”. A nemzetiszín a magyarságra, a süveg pedig a katonai

egyenruhára utal, s ezzel kínáltak lehetõséget arra, hogy az alkot-
ni vágyók a magyar hadtörténelem bármely idõszakából, bármi-
lyen (a korszaknak megfelelõ) egyenruhát viselõ – ismert vagy is-
meretlen – katonát, katonákat, hõsies tetteiket megjelenítsék.
Öröm számunkra, hogy az idén rekord mennyiségû mûvet készí-
tettek tanulóink: 35 diák 30 munkáját adtuk le a határidõ lezárul-
tával.

Március 15.

Hagyományaink alapján ismét egyértelmû volt, hogy településün-
kön a nemzeti ünnepi megemlékezés iskolánk és a polgármesteri
hivatal közös együttmûködésével valósul meg idén is.
Megemlékezésünk a 6. osztály mûsorával kezdõdött iskolánk tor-
natermében, akik elõadásukkal a mai modern korunkba illesztve
adták át a közönségnek 1848 üzenetét: a forradalmárok ugyan-
azokért az értékekért küzdöttek, amelyeket ma is kiemelt felada-
tunknak tekintünk közvetíteni a diákoknak: õszinteség, becsület,
türelem, kitartás, tisztelet, fegyelem... Így március 15-e mondani-
valója 171 év távlatából is idõszerû.

A mûsort követõen Kiss Attila igazgató úr köszöntötte a megje-
lenteket, és mivel 1848-49-ben nemcsak forradalom, hanem sza-
badságharc is volt, megköszönte egy-egy igazgatói dicséret átadá-
sával mindazoknak a munkáját, akik a Süvegemen nemzetiszín
rózsa rajzpályázat alkalmából készítettek alkotásokat. A jutalma-
zott 35 tanuló ezzel ugyanis nemcsak iskolánkat képviselte egy
versenyen, öregbítve jó hírnevünket, hanem a szabadságharcos-
okról is méltóképpen megemlékezett nemzeti ünnepünk köze-
ledtével.

Végül rendezvényünket fáklyás felvonulás zárta a tanulók, taná-
rok, szülõk részvételével, polgárõreink kíséretében a polgármes-
teri hivatalig. A világháborús emlékmûnél a szabadságharc áldo-
zatainak emlékére Husvéth Imre polgármester úr helyezett el ko-
szorút a hõsi emlékmûvön, amelyhez a hangulatot iskolásaink
éneke adta meg iskolánk himnuszának, a Boldogasszony Anyánk-
nak az elõadásával, méltó befejezést adva a 171 éves nemzeti ün-
nepnek.
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Beiskolázási tájékoztató
A 2017. szeptember 1-jén megalakult Fatimai Boldogasszony Ál-
talános Iskola a Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában
Alsószentivánon nyújt oktatást a megye déli részének egyetlen
katolikus iskolájaként, festõi természeti környezetben, a Fatimai
Szûzanya kegyhelyével szorosan együttmûködve.
Amit nyújtani tudunk:
– szeretetteljes, családias légkör
– értékközpontúság: kiemelt feladatunknak tekintjük az alapvetõ
értékek közvetítését: õszinteség, becsület, türelem, kitartás, tisz-
telet, fegyelem, törõdés...
– kis létszámú osztályokban egy-egy tanulóra nagyobb odafigyelés
– egyéni fejlesztések
– versenyekre való felkészítés
– emelt óraszámú magyar- és matematikaoktatás az eredményes
középiskolai felvételi érdekében
– informatika beépítése az oktatás folyamatába, fejlesztõ progra-
mok használata, minden tanteremben elérhetõ internetszolgál-
tatás
– igény esetén felkészítés az egyházi középiskolák követelményei-
re
– széles program- és rendezvénykínálat
– választható foglalkozások, szakkörök a szülõi igények figyelem-
be vételével (pl. táncoktatás, aerobik, kosárlabda, sakk, varrás
stb.)
– festõi környezetben túrák, kirándulások
– hitoktatás, cserkészet (katolikus és református felekezetnek
egyaránt)
– megújult infrastruktúra, eszközpark, bútorzat, játszótér
Mindezt térítési díj fizetése nélkül, ingyenesen biztosítjuk diákja-
ink számára, bejáró tanulóink utazását ingyenes iskolabusszal
oldjuk meg. Szívesen fogadunk olyan tanulókat, akik számára
fontosak az örök emberi értékek, egy családias közösség és egy jó
légkörû iskola, amelynek õk is tevékeny, értékes tagjai szeretné-
nek lenni.
Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, szívesen látjuk a követke-
zõ napokon:
2019. március 26., 9.00–12.00: nyílt órák a leendõ elsõsök és alsó-
sok szüleinek
2019. március 27., 9.00–12.00: nyílt órák a felsõ tagozat iránt ér-
deklõknek
Ezen kívül más idõpont is egyeztethetõ az érdeklõdõk számára.
Rendelkezésre állunk bõvebb tájékoztatással személyesen az is-
kolában, vagy elérhetõségeinken:
Fatimai Boldogasszony Általános Iskola
7012 Alsószentiván, Béke út 112.
Telefon: (25) 504 710
E-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu
Honlap: http://asztivaniskola.lapunk.hu

Kiss Attila igazgató

Elkészültek az
adóbevallási tervezetek
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elkészült az szja-bevallási terve-
zetekkel, így idén a tavalyihoz képest csaknem ötszázezerrel többen,
azaz már 5,6 millióan kaphatnak segítséget az adóbevalláshoz. A terve-
zetek az egyéni vállalkozóknak, õstermelõknek, áfás magánszemélyek-
nek támpontként szolgálnak a bevallás beadásához.
Az utóbbi években a személyi jövedelemadóztatás rendszere jelentõ-
sen átalakult. Ennek elsõsorban az volt a célja, hogy a magánemberek a
legegyszerûbben, minimális idõráfordítással készíthessék el szja-be-
vallásukat. A rendszerrel kapcsolatban a digitalizáció térhódítása is
megmutatkozik, hiszen csaknem 3,8 millióan rendelkeznek már ügyfél-
kapuval.
A kezdeti sikerek megalapozták a rendszer továbbfejlesztését, évrõl év-
re bõvült az érintettek köre. Idén már az egyéni vállalkozóknak is készült
2018-ról szóló adóbevallási tervezet, ami több mint háromszázötven-
ezer vállalkozónak könnyíti meg a bevallás elkészítését.
A NAV a beérkezett kifizetõi, munkáltatói adatok alapján tehát minden
adózónak, akirõl adattal rendelkezik, segít az adóbevallásban. Ugyan-
csak újdonság, hogy a bevallás és az adó megfizetésének határideje
egységesen valamennyi adózónak május 20.
A NAV honlapjáról már most elérhetõk a tervezetek. Az eSZJA progra-
mon keresztül az ügyfélkapuval rendelkezõk akár okostelefonon, vagy
tableten is megtekinthetik, és ha szükséges, ezeken az eszközökön
szerkeszthetik is az szja-bevallást.
Aki egyetért a dokumentum adataival, annak nem kell tennie semmit,
május 20-án a tervezet a kiajánlott adatokkal hivatalos szja-bevallássá
válik.
Az egyéni vállalkozóknak, a mezõgazdasági õstermelõknek és az áfa-fi-
zetésre kötelezetteknek a tevékenységükbõl származó jövedelmi, illet-
ve az adóhivatali nyilvántartásokban nem szereplõ adatokkal kell kiegé-
szíteniük bevallási tervezetüket. Az õ esetükben továbbra is önállóan
kell benyújtani a bevallást, hiszen a számukra készített tervezetek nem
válnak automatikusan bevallássá, de segítségül szolgálnak a bevallás
elkészítéséhez.
Akinek nincs ügyfélkapuja, még öt napig, azaz március 18-án éjfélig
kérheti a tervezet postázását. Az április 30-áig postázott küldemény a
tervezetek mellett egy üres 1+1 százalékos rendelkezõ nyilatkozatot
és válaszborítékot is tartalmaz.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ADÓNK 1 %-a
A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen Kata Alapít-
vány kuratóriuma kéri, hogy évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák te-
vékenységét. A 2017. évi személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából
209.162 Ft gyûlt össze a NAV visszaigazolása szerint, mellyel a 2018-os év-
ben templomunk hangosításához járultunk hozzá.
További célunk a sárbogárdi református idõsek otthonának támogatása.
Kérjük, éljen az 1 % felajánlásának lehetõségével, melyet a személyi jöve-
delemadó-bevallási tervezet kézhezvétele után megtehet.

Adószámunk: 18483118-1-07

Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány Sárbogárd

Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!

Ezüst és különdíj
bogárdi színjátszóknak

Március 16-17-én zajlott le az ODE szervezésében a Közép-
Dunántúli Regionális Diákszínjátszó Találkozó Veszprém-
ben, melyen a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium színjátszó
csoportja, a Petõfi Színpad is részt vett Leszkovszki Anna ta-
nárnõ vezetésével. Az ötfõs lánycsapat tagjai: Molnár Eszter,
Németh Dóra, Szabó Klaudia, Szadai Bettina és Tránszky
Kitti.
A seregszemlére három megyébõl (Fejér, Komárom–Eszter-
gom és Veszprém) érkeztek diákok, kilenc csoport produkció-
ját láthatta a közönség. A sárbogárdiak saját, improvizációk-
ból összeállított darabjukat mutatták be Ötször egy címmel,
melyet a zsûri (Gyevi-Bíró Eszter, Kiss Judit Ágnes, Golden
Dániel) ezüst minõsítéssel jutalmazott, Szabó Klaudia pedig a
kiváló színészi munkáért járó különdíjat kapta meg.
Gratulálunk a szép eredményhez!

PSG
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Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága pályázatot hirdet 2019. évre

nyári táborozások, kirándulások támogatásának elnyerésére
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a sár-
bogárdi lakóhelyû 3–14 éves korosztály nyári tá-
borozását, kirándulását úti-, étkezési és szállás-
költség kiegészítésével, valamint belépõjegyek
vásárlásához való hozzájárulással.

A pályázók köre: nevelési–oktatási intézmények,
nyilvántartásba vett civil szervezetek, egyházak.

A pályázat keretösszege: 800.000 Ft.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési
címét, adószámát, a pénzintézet megnevezését,
bankszámlaszámát, a nyilvántartott tagok szá-
mát;

2. a vezetõ, illetve a pályázatért felelõs nevét, elér-
hetõségét;

3. törzskönyvi nyilvántartásba vétel, az alapsza-
bály, alapító okirat, illetve a bírósági bejegyzést
igazoló irat képviselõ által hitelesített másolatát;

4. a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámo-
lót, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelen-
tés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolást;
5. a pályázat nevét;
6. a program kezdõ és befejezõ idõpontját, részle-
tes leírását;
7. a kért támogatás összegét, a támogatás fel-
használására vonatkozó tételes költségszámítást,
a saját források feltüntetésével;
8. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a
támogató ellenõrzéséhez;
9. nyilatkozatot összeférhetetlenségrõl;
10. közzétételi kérelmet.
A kapott támogatás nem használható fel: tiszte-
letdíj, munkabér és járulék fizetésére, reprezentá-
ciós költségekre (vendéglátás).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyaror-
szágon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfe-
lelõ számlával történhet.

A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra
kerülnek. Egyszeri hiánypótlásra van lehetõség 5
napos határidõvel. A korábban már hasonló támo-
gatásban részesült és határidõre el nem számolt
szervezetek, illetve intézmények nem vehetnek
részt a pályázaton.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019.
április 12. 12.00 óra
A pályázatokat az oktatási, közmûvelõdési és
sportbizottság címére (polgármesteri hivatal,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell eljuttatni; kér-
jük, a borítékra írják rá: OKSB TÁBOROZÁSOK,
KIRÁNDULÁSOK 2019.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019.
április 26.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pá-
lyázót írásban értesítünk 2019. május 10-éig.
Bõvebb információt kérhetnek Tóth Teréz Márta
szervezési csoportvezetõtõl a Sárbogárdi Polgár-
mesteri Hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2., I. emelet 1.).

Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokról szóló
15/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete értelmében pályázatot hirdet 2019. évre

Sárbogárdon mûködõ alapítványok részére nyári táborozások,
kirándulások támogatásának elnyerésére.

A pályázat célja: támogatásban részesíteni a sár-
bogárdi lakóhelyû 3–14 éves korosztály nyári tá-
borozását, kirándulását úti-, étkezési és szállás-
költség kiegészítésével, valamint belépõjegyek
vásárlásához való hozzájárulással.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk sár-
bogárdi székhelyû, telephelyû, bíróság által nyil-
vántartásba vett alapítványok, amelyek a sárbo-
gárdi fiatalok érdekében megvalósuló nyári prog-
ramhoz, tevékenységhez kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató
szervezetek, továbbá olyan szervezetek, amelyek
a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül:
– együttmûködési megállapodást kötöttek vagy
tartottak fenn Magyarországon bejegyzett párttal,
vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választá-
son;
b) a benyújtott pályázati dokumentációban meg-
tévesztõ, vagy    valótlan adatot szolgáltattak;
c) az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy
nem megfelelõen számoltak el;
d) az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hoz-
zájárulás nélkül a támogatási céltól eltérõen hasz-
nálták fel;

e) a hiánypótlást határidõre nem teljesítik;
f) összeférhetetlenség fennállása esetén.
A pályázat keretösszege: 800.000 Ft
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pá-
lyázati adatlapot;
2. bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles máso-
latát;
3. alapszabály, illetve alapító okirat hiteles máso-
latát;
4. a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámo-
lót, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelen-
tés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolást;
5. a szervezet 2019. évi tevékenységének, tervei-
nek, céljainak, rendezvényeinek leírását;
6. a kért támogatás célját, összegét, felhasználá-
sának tételes indoklását;
7. nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásá-
ról, illetve annak hiányáról;
8. közzétételi kérelmet.
Akik benyújtották az elõzõ években alapdokumen-
tumaikat, és gondoskodtak azok folyamatos aktu-
alizálásáról, azoknak nem kell csatolniuk a 2., 3.
pontban felsorolt dokumentumaikat, csupán arról

kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett dokumentumok
tartalmában változás nem történt.
A kapott támogatás nem használható fel: tiszte-
letdíj, munkabér és járulék fizetésére, reprezentá-
ciós költségekre (vendéglátás, ajándék).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyaror-
szágon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfe-
lelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra
kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
április 12. 12.00 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá: TÁBOROZÁSOK, KI-
RÁNDULÁSOK ALAPÍTVÁNYOKNAK PÁLYÁZAT
2019.
(Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, 7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.)
A pályázatok elbírálásának határideje: 2019.
április 26.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályá-
zót írásban értesítünk 2019. május 10-éig. Bõ-
vebb információt kérhetnek Tóth Teréz Márta
szervezési csoportvezetõtõl a Sárbogárdi Polgár-
mesteri Hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2., I. emelet 1.).

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
A Penta Solár Kft. naperõmûvet tervez kialakítani a tulajdonát képezõ Sárbogárd 0238/25 hrsz-ú ingatlanon (a volt Videoton telephellyel szemben).
A vonatkozó jogszabályok szerint a háztartási kiserõmû-kapacitást meghaladó erõmû telepítése esetén különleges energiatermelõ övezet kijelölése szüksé-
ges. Tehát a településrendezési eszközöket módosítani kell annak érdekében, hogy ezen beruházás megvalósulhasson.

A partnerségi eljárás keretében 2019. március 21-én 14.00 órai kezdettel
lakossági fórumot tartunk Sárbogárd Város Önkormányzata dísztermében (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 1.),

melyre minden érintettet, érdeklõdõt ezúton is tisztelettel meghívok.

Dr. Sükösd Tamás polgármester



Bogárd és Vidéke 2019. március 21. KÖZLEMÉNYEK / SPORT 13

Izom a köbön
Mindig meg kell mosolyognom, amikor valaki azt mondja, hogy Sárbogárdon nincs sem-
mi, vagy alig van valami. Most nekiállhatnék lejegyezni például az elérhetõ sportolási le-
hetõségek sorát, de a legjobb cáfolat többek között az idén harmadik alkalommal meg-
rendezett Fitt Bogárd, ahol hétféle mozgásforma vonult fel. Mondhatnám, hogy bemu-
tatkozásképpen, de a fantasztikus, energiától kirobbanó hangulat meglátásom szerint
igen keveseket hagyott ülve. Március 16-án szombaton a Sárszentmiklósi Általános Isko-
la tornatermében több mint 100 (javarészt helyi, de máshonnan is érkezett) különbözõ
korú és nemû ember edzette az izmait úgy hat órán át, ki-ki kedve szerint, a maga tempó-
jában, felszabadultan.

A fõ szervezõk a 36 hetes kismama, Tóth Szilvia (Szilka) Gymstick edzõ és Pörgye Tamás
M. A. X. edzõ voltak, sok-sok segítõvel. A megfelelõ zenei aláfestésrõl Varga Csaba gon-
doskodott a nap folyamán, és lehetõség nyílt sportkiegészítõk vásárlására, a Love Your
Belly hasizomfejlesztés, -regenerálás megismerésére is.

A nap Zumbával kezdõdött, Tinódyné Liszi Helgával, majd Gymstickkel folytatódott,
Czégel Erika Gymstick Master Trainer vezetésével. Tibai-Doór Tímea Zona edzése
után jött a nap fénypontja: Katus Attila aerobic világbajnok, aki közvetlenségével és len-
dületes Best Body fitneszórájával magával ragadta az egész termet. A délutáni program-
kínálatban volt Kanga Burn Kineth Erzsébettel, M. A. X. edzés Pörgye Tamással és egy
jó kis levezetõ gerinctréning Rubos Veronikával.
Az esemény bevételét ebben az évben is a sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda javára aján-
lották fel.

Hargitai–Kiss Virág

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.

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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Hétvége az egyenlõség jegyében
VILLANYFÉNYES SIKER

Mór–Sárbogárd 0-1 (0-0)

Mór: Berta – Németh, Adorján, Bognár,
Mayer, Klémán, Pataki, Tar, Petruska, Os-
gyán, Klein, Cseh.
Cserék: Szabó, Kosztolányi, Erni, Klein,
Molnár, Pap.
Vezetõ edzõ: Petres Tamás.
Sárbogárd: Matócza – Laták, Gráczer Bá-
lint, Kállai, Luczek, Bezerédi, Gráczer G.,
Krajcsovics, Vagyóczki, Kókány, Gráczer
Bence.
Cserék: Farkas, Gál, Horváth, Sükösd, Gyu-
ricza.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Az esti találkozón az õsszel hazai pályán
elszenvedett vereség visszavágása, a bizo-
nyítási vágy és a tavaszi szezon eddigi gyen-
ge teljesítményének feledtetése fûtötte a
vendégeket. Szervezett védekezéssel és
taktikus játékkal a hazai gólszerzési kísér-
leteket sikerült elhárítani és a szünetre gól
nélküli eredménnyel vonultak a csapatok.
A pihenõ után a Mór tovább növelte lab-
dabirtoklási elõnyét és folyamatos nyomás
alatt tartotta a sárbogárdi kaput. A 76.
percben a védõvonalból elõre vágott lab-
dát szabálytalanul szerezték meg a hazai-
ak. Vagyóczki P. a megítélt szabadrúgást a
kapu elé ívelte. Berta Á. a kapujából ki-
mozdulva csak beleütött, a labda Bezerédi
Á. elé került, és a labdát élesen a rövid fel-
sõbe lõtte, 0-1. A gól után a hazaiak roha-
moztak az egyenlítõ gól megszerzéséért,
de az eredmény már nem változott.
A mérkõzés után Pajor László edzõ el-
mondta, hogy fegyelmezetten, egységesen
és a taktikai utasításokat maximálisan be-
tartva játszott a csapat. A nagyobb játék-
erõt képviselõ Mór nem tudta gólra váltani
labdabirtoklási fölényét. Fiatal együtte-
sünk türelmesen, koncentráltan játszott,
és a gyõzelemhez gratulál a csapatnak.

Tabella
1. Bicske 17 14 2 1 62 14 48 44
2. Mór 18 11 3 4 55 24 31 36
3. Fõnix 18 11 2 5 47 23 24 35
4. Ercsi 18 11 1 6 39 32 7 34
5. Gárdony–Agárd18 11 0 7 40 26 14 33
6. Sárosd 18 10 3 5 32 23 9 33
7. Ikarus–M. hegy18 10 2 6 36 23 13 32
8. Mezõfalva 18 8 4 6 42 26 16 28
9. Sárbogárd 18 7 4 7 30 31 -1 25
10. Tordas 17 7 3 7 29 31 -2 24
11. Martonvásár 18 4 5 9 25 52 -27 17
12. L. komárom 18 4 4 10 23 42 -19 16
13. Baracs 17 2 4 11 11 33 -22 10
14. Kisláng 18 2 4 12 16 39 -23 10
15. Enying 17 0 1 16 10 78 -68 1
16. Polgárdi (kizárva)

TOVÁBBRA IS
ZUHANÓREPÜLÉS

Sárbogárd II.–
MPF Ráckeresztúr 0-4 (0-2)

Sárbogárd II.: Deák – Pap, Juhász, Gábris,
Simon, Lajtos, Sebestyén, Demeter, Már-
kovics, Husvéth, Brúzsa.
Csere: Kovács.
MPF Ráckeresztúr: Boza – Lakatos, Hu-
szár, Péter, Csucsai, Takács B., Takács M.,
Horváth, Suha, Ducsai, Hartai.
Cserék: Paizs, Vasku.
A középmezõnyhöz tartozó csapatok az el-
sõ játékrészben küzdelmes, közepes iramú
mérkõzést vívtak. A vendégek határozot-
tabb támadójátéka a 19. percben góllá
érett. Takács B. jobb oldalról belõtt szög-
letére Ducsai D. nagyszerûen mozdult, és
8 m-rõl védhetetlenül fejelt a kapuba, 0-1.
Az erõtlen hazai támadásokat könnyedén
verte vissza a keresztúri védelem. A 31.
percben kétgólosra növelte elõnyét az
MPF Ráckeresztúr. A védelmi vonalból
Takács B. indításával a jobb oldalon Du-
csai D. kilépett és a kifutó Deák Z. mellett
a bal alsó sarokba gurított, 0-2. A félidõ be-
fejezése elõtt a jobb oldali szöglet után a 6
m-rõl kapura emelt labdát Deák Z. a jobb
felsõ sarokból szögletre mentette. A szü-
net után a magabiztos vezetés tudatában a
vendégek nagyobb teret engedtek a hazai
támadásoknak, de ezzel a Sárbogárd II.
nem tudott élni. A 70. percben ismét Du-
csai D. volt eredményes és megszerezte a
maga és csapata harmadik találatát. Ta-
kács B. átpörgette a labdát a védõ felett és
a felfutó Takács M. a bal oldalról beadott
labdáját a hosszú oldalon érkezõ Ducsai
D. a kapu bal oldalába lõtte, 0-3. A szépítõ
gól megszerzéséért küzdõ hazaiak védel-
me fellazult és a 77. percben a jobbról be-
tett átadást Csucsai Z. 17 m-rõl a kapu bal
oldalába lõtte, 0-4. A hazaiak a befejezés
elõtt veszélyeztették Boza J. kapuját, Ju-
hász G. emelése a felsõ lécrõl került a kapu
mögé. A hazai csatárok gólképtelensége és
a védelem gólerõs játéka a tavaszszal négy
forduló utáni mérleg a megszerzett egy
pont és az 1-15-ös gólkülönbség.
Jók: Ducsai D., Hartal L., Csucsai Z.

Tabella
1. Perkáta 19 16 1 2 67 17 50 49
2. Vajta 19 14 2 3 67 17 50 44
3. Szabadegyháza 19 12 5 2 38 17 21 41
4. LMSK 19 10 5 4 47 34 13 35
5. Káloz 19 9 3 7 42 36 6 30
6. B.-Iváncsa 19 8 5 6 47 29 18 29
7. Ráckeresztúr 19 9 1 9 47 42 5 28
8. Szabadbattyán 19 8 4 7 43 38 5 28
9. Aba Sárvíz 19 8 4 7 44 52 -8 28
10. Sárbogárd II. 19 7 3 9 32 42 -10 24
11. Seregélyes 19 6 4 9 42 41 1 22
12. Adony 19 5 1 13 35 54 -19 16

13. P. szabolcs 19 4 4 11 45 57 -12 16
14. Elõszállás 19 4 3 12 28 52 -24 15
15. N. karácsony 19 4 3 12 24 59 -35 15
16. Sárszentágota 19 4 0 15 31 92 -61 12

KÉSÕI ÉBREDÉS

Mór U19–Sárbogárd U19
3-1 (3-0)

Mór: Nagy – Ruprecht, Rozembaum, Haj-
du, Bihari, Gregorics, Erni, Czövek, Man-
ner, Molnár, Grüll.
Cserék: Németh, Grell, Stéger, Szabó, Löser.
Vezetõ edzõ: Németh Bálint.
Sárbogárd: Deák – Simon, Horváth Zs.,
Vagyóczki, Sükösd, Morvai, Molnár, Hus-
véth, Demeter, Horváth B., Bögyös.
Cserék: Lengyel, Gábris, Horváth Á. M.,
Bruzsa.
A Mór fiataljai már a 4. percben megsze-
rezték a vezetést. Molnár M. találatával
1-0. A gyors bekapott gól sem ébresztette
fel a vendégeket és a 7. percben Molnár M.
megduplázta saját és csapata gólját, 2-0. A
félidõ további részében is álmosan, bá-
gyadtan és különösebb veszély nélkül ját-
szott a Sárbogárd. A hazaiak gólra törõ já-
téka a 39. percben Czövek Cs. találatával
már háromgólosra növekedett. A szünet-
ben Bezerédi Ádám, a vendégek edzõje
összekapta a társaságot és harciasabb csa-
pat lépett pályára. A folyamatos támadá-
sok az 57. percben góllá értek. Simon Cs.
találatával sikerült a szépítés, 3-1. A mér-
kõzés további részében hiába dolgoztak ki
a vendégek helyzeteket, az értékesítés
nem sikerült. A félidõnyi elõnyt adva a ha-
zaiaknak, a mérkõzés végeredménye nem
meglepõ!

Tabella

1. Mór 19 16 1 2 87 16 71 49
2. Bicske 19 14 4 1 106 21 85 46
3. Sárbogárd 18 14 2 2 58 19 39 44
4. Kisláng 19 14 1 4 89 33 56 43
5. Baracs 19 11 1 7 57 34 23 34
6. Martonvásár 19 10 3 6 58 32 26 33
7. Flavus Velence 19 9 4 6 49 33 16 30
8. Ercsi 18 7 2 9 59 49 10 23
9. Szár 19 6 5 8 45 51 -6 23
10. L. komárom 19 6 4 9 51 61 -10 21
11. LMSK 18 6 1 11 36 81 -45 19
12. Perkáta 19 8 3 8 45 47 -2 18
13. Mezõfalva 19 4 2 13 32 78 -46 14
14. Enying 19 3 2 14 28 110 -82 11
15. Felcsút 19 3 1 15 29 77 -48 9
16. Polgárdi 18 1 0 17 22 109 -87 3
Flavus Velence -1, Lajoskomárom -1, Perkáta -9,
Felcsút csapatától -1 pont levonva.
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MÉG TART AZ IDÉNY
ELEJI FORMA

Kisláng U16–Sárbogárd U16
2-2 (0-1)

Kisláng–Telmex: Kovács – Takács, Hegyi,
Mészáros, Szántai, Berkei, Hegyi, Gallai,
Kassai, Burkus, Németh.
Csere: Pál.
Sárbogárd: Bruzsa – Deák, Õri, Horváth
A. R., Barabás, Szalai, Suhajda, Boda,
Suplicz, Tóth P., Horváth B.
Cserék: Tóth L., Szabó, Már, Morvai.
Enyhe mezõnyfölényben játszott a ven-
dégcsapat és a 23. percben Suhajda M. gól-
jával vezetéshez jutottak. A vezetõ gól
után a vezetés tudata ismét a játék rovásá-
ra ment és a hazaiak a 67. percben Burkus
B. góljával egyenlítettek, 1-1. A 73. perc-
ben Suhajda M. ismét vezetéshez juttatta a
Sárbogárdot, 1-2. A mérkõzés hajrájában
a védelem hibáját kihasználva egyenlített a
hazai csapat. Mészáros T. P. pontot érõ ta-
lálatával kialakult a végeredmény, 2-2.
Március 24-én, vasárnap, 10 órakor Sár-
szentmiklóson a bajnokesélyes Sárosd fia-
taljai ellen kerül sor a következõ mérkõ-
zésre. Gyertek lányok, gyertek srácok! Biz-
tassuk és buzdítsuk a fiúkat!

Tabella
1. Sárosd 14 13 1 0 148 8 140 40
2. Sárbogárd 15 13 1 1 110 20 90 40
3. Vajta 15 12 0 3 119 34 85 36
4. Polgárdi 14 9 0 5 113 40 73 27
5. Kisláng 15 8 2 5 102 53 49 26
6. L. komárom 15 8 1 6 72 53 19 25
7. Baracs 15 7 1 7 54 55 -1 22
8. LMSK 15 7 0 8 38 66 -28 21
9. Mezõfalva 14 7 1 6 68 41 27 19
10. Enying 14 4 4 6 61 61 0 16
11. S. szentmihály15 5 0 10 44 77 -33 15
12. Perkáta 15 3 1 11 26 162 -136 10
13. Sz. battyán 15 1 0 14 9 152 -143 3
14. Videoton B. K. 15 0 0 15 22 164 -142 -1
Mezõfalva csapatától -3, a Videoton Baráti Kör
csapatától -1 pont levonva.

A TAVASZ ELSÕ
PILLANATA

Sárbogárd Öregfiúk–
Mezõszilas Öregfiúk 2-1 (1-1)

Sárbogárd: Sipõcz – Nedoba, Meister,
Kiss, Csendes, Kelemen, Tórizs, Németh
F. Zs., Vanya, Szabó, Derecskei.
Cserék: Lakatos, Palotás, Horváth, Deák,
Németh A., Csizmadia.
Mezõszilas: Madár – Szepesi, Szilágyi,
Bognár, Juhász, Tücsök, Nagy L., Lakatos,
Virág, Kozma, Szikszai.
Cserék: Varga L., Nagy S., Varga J., Fekti.
Az elõzõ fordulóban szabadnapos öregfi-
úk is megkezdték a tavaszi szereplést. Jól
indult a hazaiaknak a mérkõzés, mert a 4.
percben a felezõvonalnál Kelemen B. át-
cselezte magát a védõn, átadásával az ér-
kezõ Szabó A. a védõk között kilépett és 14

m-rõl a jobb felsõbe ragasztotta a labdát,
1-0. A kezdés után a vendégek veszélye-
sebb és gólra törõbb támadásai a 9. perc-
ben meghozták az egyenlítést. A büntetõ-
területen belülre kerülõ labdát Lakatos S.
átvette és a hazai védõ szabálytalanul sze-
relte. A büntetõt Nagy L. magabiztosan ér-
tékesítette, 1-1. Váltakozó iramú játékkal
telt a félidõ és hazai lehetõségek maradtak
kihasználatlanul. A második játékrészben
tovább gyûrték egymást a csapatok. Az 55.
percben megszületett a hazaiak vezetõ
gólja. Tórizs A. szöglete visszakerült hozzá
és ismételt beemelését Szabó A. estében a
kaputól 4 m-re a hálóba lõtte, 2-1. A mér-
kõzés végéig a mezõszilasi kísérleteket
szervezett védekezéssel hárította a hazai
védelem és Sipõcz A. kapus. A hazaiak Tó-
rizs A. és Deák G. lövéseivel dolgoztatták
meg Madár Z.-t, a vendégek hálóõrét.

Tabella
1. Szabadbattyán 14 10 3 1 49 21 28 33
2. LMSK 14 10 2 2 42 23 19 32
3. Mezõszilas 14 10 0 4 34 15 19 30
4. Enying 13 9 0 4 50 30 20 27
5. Aba–Sárvíz 14 8 2 4 39 30 9 26
6. Polgárdi 14 6 1 7 26 37 -11 19
7. Soponya 14 5 4 5 35 29 6 19
8. Tác–Csõsz 14 4 2 8 26 26 0 14
9. Sárbogárd 13 4 2 7 22 29 -7 14
10. Kisláng 14 4 1 9 33 54 -21 13
11. L. komárom 14 3 4 7 32 36 -4 13
12. Cece 14 4 0 10 23 41 -18 12
13. Sárszentágota 14 2 1 11 15 55 -40 7

A hétvége sportmûsora
2019. március 23. (szombat)

10 óra: Sárbogárd U14–Enying U14 (U14,
Nyugati csoport, Sárszentmiklós)
10 óra: Sárbogárd U19–Kisláng-Telmex
U19 (megyei I. o., U19, Sárbogárd)
15 óra: Sárbogárd–Kisláng-Telmex (me-
gyei I. o., felnõtt, Sárszentmiklós)
A csapatokat a Sárbogárd SE U10-es,
U13-as játékosai kísérik a mérkõzés meg-
kezdéséhez.
15 óra: Cece Öregfiúk–Sárbogárd Öregfi-
úk (Cece)

2019. március 24. (vasárnap)

10 óra: Sárbogárd U16–Sárosd Kronos
Sport U16 (U16, Déli csoport, Sárszent-
miklós)
15 óra: Seregélyes–Sárbogárd II. (megyei
II. o., Seregélyes)

Március 24-én 14 órától kerül lebonyolí-
tásra az U12-es, U13-as csapatok részére
Sárbogárdon, az U10-es, U11-es csapatok
részére Sárszentmiklóson a Bozsik-prog-
ram tavaszi elsõ fordulója.
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

RÉGI IDÕK FOCISTÁI
SÁRBOGÁRDON

Sárbogárdon a 60-as, 70-es, 80-as évek
(RETRO) csapatainak meghatározó sze-
mélyiségeit bemutató sorozatban elsõként
az 1949-ben Alapon született Zámbó Ist-
vánt kérdeztem labdarúgói múltjáról. A
ragyogó pályafutást maga mögött tudva
szívesen tekintett vissza a labdarúgásban
eltöltött évekre. Az alapi kezdetet Székes-
fehérvár követte a VT Vasas ifjúsági csa-
patában. Az érettségi és a mûszerész szak-
vizsga után továbbra is a fehérvári klubnál,
a tartalékcsapatban focizott. Kitûnõ csa-
tárképességeit a bevonulás után Debre-
cenben, az NB II-es Bocskai SE színeiben
kamatoztatta. Leszerelése után visszatért
Székesfehérvárra és a tartalékcsapatban
folytatta a futballt. 1972-ben több játékos-
társával együtt igazolt a Sárbogárdi Volán
csapatához, és a munkahelye is ide kötötte
az 1970-ben indult Videoton gyáregységé-
hez. A megyei I. osztályban szereplõ sár-
bogárdi csapat meghatározó játékosaként
nagyszerû góljaival járult hozzá a csapat si-
keres szerepléséhez. Legemlékezetesebb
mérkõzéseként a Dunaújvárosi Építõk
(NB II.) elleni 4-0-ra megnyert MNK
(Magyar Népköztársaság Kupa) mérkõ-
zést és az Enying elleni hazai 1-0-ás gyõze-
lemmel véget érõ rangadót említi a szám-
talan gyõztesen megvívott csatából.

Aktív pályafutása után a Sárbogárd Video-
ton elnökeként, késõbb a sárszentmiklósi
klubnál szakosztályvezetõként segítette a
labdarúgócsapatok munkáját.

Nyugodt, egészségben gazdag nyugdíjas
éveket kívánva köszöntem meg a beszélge-
tést. A Sárbogárd SE kérését tolmácsolva,
a Kisláng elleni hazai mérkõzés kezdõrú-
gásának elvégzésére a felkérést örömmel
elfogadta.

Szántó Gáspár

FELHÍVÁS

A Sárbogárd SE a sárbogárdi futballnak
emléket állító kiállításhoz arra kéri a
szurkolókat, volt játékosokat, hogy aki
bármilyen relikviával, fényképpel ren-
delkezik a régmúlt idõkbõl, segítse a ki-
állítás anyagának összeállítását. A fel-
ajánlás átadható ifjabb Nagy László,
Heiczinger Imre, Jakab Ferenc, Szántó
Gáspár, Bodó Zoltán sporttársaknak,
valamint a József A. utcai lottózóban is
leadható.
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Bogárd és Vidéke városi
teremlabdarúgó-bajnokság

XXI. forduló

FDL Ászok Ásza–
Twister Galaxy 5-7 (3-2)

FDL Ászok Ásza: Bór, ifj. Bór, Farkas, Ma-
gyar, Lakatos, Abdalla.
Twister Galaxy: Balogh, Killer I., Killer G.,
Kun, Szabó, Szántó, Kaló, Barabás, Bog-
nár, Budai.
A mérkõzés tétje az ezüst- és bronzérmek
sorsa volt. Az Ászok lassan jött össze, és a
védelembõl László hiánya az eredmény is-
meretében megkérdõjelezhetetlen. Az el-
sõ félidõ eleje gólpárbajt hozott, melybõl
még az FDL jött ki jobban. A második fél-
idõ, mint az elsõ: jó játék, szép akciók, gó-
lok. A 31. perctõl nagy változás, az Ászok-
nak nem jönnek be a helyzetek, a Twister
viszont jól forgatva játékosait frissít, hol
szép, hol szerencsés góllal, de innét már át-
vette az irányítást és megszerezte a gyõz-
tesnek járó három pontot és vele a bajnok-
ság 2. helyét. Gratulálok, jó kis mérkõzés
volt!
Góllövõk: Bór 2, ifj. Bór 1, Lakatos Á. 2, il-
letve Killer G. 1, Szabó 2, Kun 1, Budai 2,
Barabás 1.

Spuri–Flash Team
5-4 (3-2)

Spuri: Kiszl, Bereczki, Banda, Fésû, Sza-
bó, dr. Gyenis, Bór, Zámbó, Huszár.
Flash Team: Rácz, Lénárt, Boros, Szakács
E., Szakács A., Ellenbruck, Láng.
A csapatoknak a tabellán elfoglalt helye a
mérkõzés eredményétõl már nem válto-
zott, de számított a presztízs, valamint
gyõztesen befejezni a szezont – ez még mo-
tiváló tud lenni. Ennek megfelelõen mind-
két csapat lelkesen, harcosan, gyõzelemre
törõen játszott. A Flash 2. percben lõtt gól-
ja kicsit megnyugtatta a fiatalokat. Lehet,
hogy azt gondolták: na, majd kétpercen-
ként rúgunk egyet, és kitömjük a Spurit.
Nem így lett, mert gyors, pontos passzos já-
tékkal két perc alatt három gól Fésû remek
befejezõ játékával, 3-1. A fiatalok nem ad-
ják fel, szépítõ gól, így a félidõ 3-2. A máso-
dik játékrészt úgy kezdik, mint az elsõt.
Flash-gól és újra egyenlõ. És mintha ismét-
lõdne minden, két gyors Spuri-akció, két
perc alatt újra kétgólos elõny. A játékidõ
vége felé helyzet itt, helyzet ott, de már
csak egy Lénárt-gól születik, valamint
5-4-es Spuri gyõzelem. Így a háromfordu-
lós összevetésben a párharcot is megnyerte
2-1-re.
Góllövõk: Fésû 3, Zámbó 1, Banda 1, illet-
ve Szakács A. 1, Szakács E. 1, Ellenbruck 1,
Lénárt 1.

Sárkeresztúr Kike–
Dream Team 9-2 (1-1)

Sárkeresztúr Kike: Visi, Szauervein T.,
Böröndi, Szauervein G., Jancski, Tóth.
Dream Team: Hajdú, Varga, Kimiti, Kiss,
Vörös.
A bajnokság utolsó mérkõzését játszó csa-
patok nem tudni, gondoltak-e arra, hogy
ha lefújja a bíró a mérkõzést, akkor egy
ideig nem lépnek pályára. Az elsõ félidõ
egyenlõ erõk küzdelmét hozta, s bár felsza-
badult, nyílt sisakos játékot játszott mind-
két fél, csak egy-egy gól született. A máso-
dik félidõre a Dream koncentráltsága
alábbhagyott, és a Kike régi játékstílusát
megtalálva sorra lõtte góljait az egyébként
még így is sokat védõ Kimiti kapusnak. Az
utolsó percekben szép találat mindkét ol-
dalon, és vége.
Góllövõk: Böröndi 3, Jancski 1, Szauervein
G. 4, Szauervein T. 1, illetve Hajdú 1, Var-
ga 1.
Remélhetõleg mindenki talált magának
megõrzésre méltó pillanatokat a bajnok-
ságból.

Tabella – végeredmény

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

2. Twister Galaxy 18 13 1 4 97-54 40
3. FDL Ászok Ásza 18 12 2 4 137-44 38
4. Flash Team 18 7 3 8 71-93 24
5. Spuri 18 7 2 9 54-79 23
6. Sárkeresztúr Kike 18 3 3 12 64-93 12
7. Dream Team 18 1 - 17 25-116 3

Góllövõlista

1. Bór József (FDL Ászok Ásza) 54 gól,
2. Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Natur)
44 gól,
3. ifj. Bór József (FDL Ászok Ásza) 28 gól.

Huszár Lajos

KITÜNTETÉS
Rosszul lett a sofõr,

de a vasúti
jegyvizsgáló

megállította a buszt
Kerékgyártó József, a MÁV-START
Zrt. vezérigazgatója személyesen fejez-
te ki köszönetét és adott át vezérigaz-
gatói dicséretet Szabó Attila vezetõ
jegyvizsgálónak, aki lélekjelenlétével és
bátorságával megakadályozott egy bal-
esetet, ezzel életeket mentett meg.
Balesetet elõzött meg az a jegyvizsgáló,
aki február 19-én a Székesfehérvárról
Sárbogárdra tartó vonatpótló buszon
teljesített szolgálatot. Szabó Attila az
Aba–Sárkeresztúr megálló elõtt arra
lett figyelmes, hogy a buszt vezetõ sofõr
– aki addig normál tempóban vezetett –
a település belterületén indokolatlanul
gyorsítani kezd, majd a busz elkezd az
árok felé sodródni. A jegyvizsgáló a lát-
hatóan zavart állapotú sofõr mellé lé-
pett és a kormányt megfogva korrigálta
az irányt, majd a buszt biztonságosan
megállította. Gondoskodott arról is,
hogy a sofõr a lehetõ legrövidebb idõn
belül orvosi segítséget kapjon: õ hívta ki
a mentõket, akik a jármûvezetõt kór-
házba szállították. A busz összes utasa
épen, egészségesen érte el úti célját,
senki nem sérült meg.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

KÉK
HÍREK

Sárbogárdon
eltiltás hatálya alatti

jármûvezetõvel
szemben intézkedtek

a rendõrök

Sárbogárdi járõrök 2019. március 15-én
délután a helyi rendõrkapitányságra elõál-
lítottak és szabálysértési õrizetbe vettek
egy 19 éves székesfehérvári lakost, mert a
férfi Sárbogárdon, az Abai úton egy Volks-
wagen típusú jármûvet annak ellenére ve-
zetett, hogy õt a Székesfehérvári Rendõr-
kapitányság a jármûvezetéstõl jogerõsen
eltiltotta.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Nem bírtunk a Velencével itthon sem,
3. helyen zártuk az alapszakaszt

VAX KE Sárbogárd–Velencei SE 21-25 (14-15)
„Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 14.
forduló
Vezette: Pavelekné K. J.–Polgár Cs.
Sárbogárd: Németh I. (4 védés), Sohár (10), Szabó J. Zs., ifj.
Bodoki 3, Pluhár 1, Németh II. 4, Goldberger 2, Aranyos, Rehák
2, Várady–Szabó, Kaló 1, Suplicz, Kapoli 5, Kovács, Horváth 3.
Vezetõ edzõ: Takács Lajos.
Velence: Sütõ (9 védés), Gyõrffy Á. (-), Gyebnár 4, Egervári 2,
Gyõrffy G. 3, Róth 1, Repcsik 3, Havasi 3, Szabó 8, Almási 1,
Varga
Vezetõ edzõ: Nikolicza Renáto.
Kiállítások: 6, illetve 4 perc, hétméteresek: 2/1, illetve 2/1.
Nagy téttel bíró ki-ki meccs várt ránk hétvégén a jó erõkbõl álló
Velence ellen. Egy esetleges gyõzelemmel elérhetõvé válna a 2.
hely, azonban vereség esetén a 4. helyig is le lehetett csúszni. A
vendégek egy, már nem meglepõ húzással kezdték a mérkõzést.
Csapatunk két legeredményesebb játékosát, Bodokit és Rehákot
követõ emberfogással kivették a játékból. Ez meg is zavarta a csa-
patot, hiszen nehezen jutottunk el helyzetekig. Ennek ellenére, jó
védekezésünknek és a kapuban Sohár kiváló teljesítményének
köszönhetõen az elsõ félidõ nagy részében nálunk volt az elõny.
Az utolsó egy percben viszont két hibánknak köszönhetõen átvet-
ték a vendégek a vezetést és egygólos elõnnyel vonulhattak a szü-
netre. A fordulás után sem akart összeállni a játékunk. A 4-4 elle-
ni szituációban tanácstalanok voltunk, nem tudott senki sem a
csapat élére állni. A velenceiek – gyengeségeinket kihasználva,
szép lassan – a játékrész közepéig megléptek 4 góllal. Innentõl na-
gyon nehéz helyzetben voltunk, hiszen ellenfelünk rutinosan so-
káig húzta a támadásait, amivel az idõ is nekik dolgozott. Részük-
rõl Szabó Zoltán mindig jókor lépett elõ egy-egy góllal. A hajrára
5 gólos hátránnyal mehettünk, hiába próbáltunk meg mindent a
rutinosan játszó ellenfelünk ellen, ennyi hibával nem sok babér
termett számunkra. Végül 4 gólos vereség a vége, maradt szá-
munkra a 3. hely és az egy bónusz pont a rájátszásra. Nagyon meg-
zavart minket az ellenfelünk követõ emberfogása. Azok a játéko-
sok, akiknek élni kellett volna ebben a 4-4 elleni szituációban, tel-
jesen leblokkoltak és rossz döntéseket hoztak. Hiányzott a játé-
kunkból a tûz és a sebesség, gyakorlatilag 2-3 ütemmel késõbb ér-
tünk oda mindenhova. A védekezésünkkel és a kapusteljesít-
ménnyel még nem is lett volna baj, azonban a 21 lõtt gól hazai
pályán (ebbõl mindössze 7 a második félidõben) nem fér bele egy
ilyen meccsen. A rájátszásban fel kell készülni ezekre a helyzetek-
re, és mindenkitõl több bevállalósság kell a pályán.
A rájátszás másfél hét múlva kezdõdik, rögtön az elsõ fordulóban
visszavághatunk és meg is elõzhetjük a Velencét.
Március 30. (szombat) 17.30, Pázmánd sportcsarnok: Velencei
SE–VAX KE Sárbogárd

Az alapszakasz végeredménye:

1. Cunder TU Kézisuli 12 11 1 0 369 272 97 23
2. Velencei SE 12 7 2 3 317 304 13 16
3. VAX KE Sárbogárd 12 6 2 4 327 318 9 14
4. Rácalmás SE 12 6 2 4 344 271 73 14
5. Martonvásári KSE 12 5 1 6 311 302 9 11
6. Bicskei TC 12 3 0 9 258 312 -54 6
7. Dunaújvárosi Egyetem DSE 12 0 0 12 297 444 -147 0

A 14. forduló további eredményei:

Rácalmás–Martonvásár 28-31
Cunder Kézisuli–Bicske 31-22

Csapatunk sorsolása
a felsõházi rájátszásra:

Március 30., szombat, 17.30 Velencei SE–VAX KE Sárbogárd
Április 6-7. ? Cunder Kézisuli–VAX KE Sárbogárd
Április 13., szombat, 18.00 Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd
Április 27., szombat, 18.00 VAX KE Sárbogárd–Velencei SE
Április 11., szombat, 18.00 VAX KE Sárbogárd–Cunder Kézisuli
Május 18., szombat, 18.00 VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE

***

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

Adószám: 18502710-2-07

Tisztelettel: VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd

#sbghandball
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Redõnyös 06 (30) 966 8446

Eladó lakást keresek Sárbogárdon. 06 (20) 201 1314

Családi ház Töbörzsökön eladó. 06 (25) 626 630

Sétarepülés dunaújvárosi indulással! 06 (20) 437 4869

APRÓHIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA, GALLYDARÁLÁS
06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

ESKÜVÕI DEKORÁCIÓK!
06 20 619 0935 www.weddingarts.hu

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

MUSKÁTLI-
VÁSÁR

CSEREPES, ÁLLÓ 300 Ft
DUPLA FUTÓ, 6 db 1200 Ft
ORCHIDEA 2 ÁGAS 1800 Ft

március 26-án, kedden,
Sárbogárdon a mûvelõdési

házban 7.30–10.30-ig,
Cecén a piacon 11–12-ig.

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

Száraz, napos
idõszak kezdetben
hajnali fagyokkal

Csütörtök reggel sokfelé fagyhat, a szélcsen-
des, mélyebben fekvõ tájakon -5, -6 fok is lehet,
majd napközben fátyolfelhõs, napos, száraz idõ-
re van kilátás gyenge, helyenként mérsékelt
légmozgással. A maximumok 11 és 16 fok kö-
zött alakulnak.

Pénteken marad a többnyire napos, száraz idõ,
több felhõ elsõsorban északkeleten, keleten za-
varhatja a napsütést. A légmozgás nem lesz je-
lentõs. Hajnalban még elõfordulhatnak fagyos
tájak, napközben 15-19 fokot mérhetünk.

Szombaton országszerte napos idõre van kilá-
tás 17-21 fokos legmagasabb nappali hõmér-
séklettel. A délies szél északnyugaton idõnként
megélénkülhet. Vasárnap is kitarthat a kelle-
mes tavaszi hõmérséklet, de már többfelé feltá-
madhat a szél, és északon néhol egy-egy futó
zápor sem kizárt.

Forrás: idokep.hu
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