
Munkaterápia

Az egyik mindent egybeömleszt, a másik precí-
zen háromfelé szortírozza a joghurt alumínium-
tetejét, mûanyagdobozát és papírborítását. Az
egyik szétszórja a szemetét az utcán és a határ-
ban, a másik összegyûjti és a hulladéktelepre
viteti. Akit nem zavar a piszok a környezetében,
annak feltételezhetõen az otthonát és a belsõ vi-
lágát is hasonló körülmények uralják. Én nem
tudom, Bakuban hogyan csinálják, hogy az
igénytelenségre van-e bármiféle gyógyszer,
vagy terápia, de az biztosan hatásos lenne, ha a
fülön csípett szemetelõket büntetésként kötele-
zõen ledolgozandó közmunka keretében a város
takarítására vetnék be, illetve napelemet is sze-
relnének rájuk, hogy energikusabban dolgozza-
nak és megvilágosodjanak.

Hargitai–Kiss Virág
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Izzik a napelempark
Megkezdte mûködését az elsõ sárbogárdi napelem-
park március 21-én a délelõtti órákban, a Kislók felé
vezetõ út mellett délre lévõ területen, két cég, a
Photonax Kft. és a Smarteye Kft. érdekeltségeként.
A részletekrõl Boros Csilla és Szép József projekt-
menedzsereket kérdeztem.

– Pontosan mennyi napelem található itt, a két elkerített terüle-
ten?
Szép József: – Két 500 kilowattos teljesítményû erõmûrõl beszé-
lünk, mindegyikben 1.890 darab 280 wattos napelem található,
melyek transzformátoron keresztül, 22 kilovolton csatlakoznak
fel a hálózatra, ahova betápláljuk az itt termelt energiát.
– Milyen feladatokkal járt az üzembe helyezés, hogy tényleg el-
kezdjék termelni az energiát a kihelyezett napelemek?
Boros Csilla: – Engedélyeztetni kellett az erõmûvet mind építési,
mind áramszolgáltatói szempontból.
– Miért Sárbogárdra és erre a területre esett a választás?
Boros Csilla: – Ezt találtuk megfelelõnek elhelyezkedés és terme-
lés szempontjából. Vannak kimutatásaink arra vonatkozóan,
hogy hol milyen a napbesugárzás. Ez ideálisnak tûnt számunkra,
és itt elég sík is a terület.
– Azért voltak munkák az engedélyeztetéseken kívül is, hiszen
tûzszerészeket kellett bevetni.
Boros Csilla: – Mivel ez egy régi orosz laktanyaterület volt, sok ér-
dekes dolog volt a föld alatt, amiknek ártalmatlanításában tûzsze-
részek bevonásával segített az önkormányzat.
– Hány hónapot vett igénybe összesen az elõkészítés, mire eljutot-
tunk a mai nevezetes napig, hogy mûködik a napelempark?
Szép József: – Közel egy évbe. Régi épületek voltak itt, harcko-
csiknak betonút, amiket le kellett bontani, feltörni, ledarálni, el-

teríteni, elvégezni az imént említett tûzszerészeti munkát. Ami-
kor teljesen sík lett a terület (múlt év õszén), akkor vette kezdetét
a kerítésépítés, a tartószerkezetek, napelemek felállítása, árok-
ásás, földkábelek fektetése. Január végén jutottunk el odáig, hogy
kapcsolásra kész az erõmû. Az E.ON-nal való bekapcsolási eljá-
rás közel másfél hónapot vett igénybe.
– Úgy látom, viszonylag zökkenõmentes volt a felkapcsolás, min-
den rendben mûködik. Föl kell hívnunk a lakók figyelmét arra,
hogy ez egy elkerített, sok-sok biztonsági elemmel fölszerelt te-
rület, és a saját testi épsége érdekében ide nem jöhet be senki.
Szép József: – Az erõmû biztonsági rendszerrel (infrasorompók-
kal, kamerákkal, riasztókkal) védett. Az éjjel is látó kamerák fel-
bontása olyan nagy, hogy az ember szeme színét is meg lehet álla-
pítani. Behatolás esetén a riasztók azonnal megszólalnak, a ref-
lektorok fölgyulladnak, és mivel 24 órás szolgálat ellenõrzi a terü-
letet, illetéktelen behatoló esetén azonnal küldik a fegyveres szol-
gálatot.
– Nem utolsó sorban nagy feszültség uralkodik az eszközökben,
ezt táblák is jelzik.
Szép József: – Ez egy távfelügyelt ipari erõmû, itt nem érdemes il-
letéktelen személynek hozzányúlni bármihez is. Csak a karban-
tartó személyzet jöhet be.
– Most ragyogó idõ van. Mi várható téli idõszakban teljesít-
ményként, és mi ilyen jó idõ esetén?
Szép József: – Ilyen jó idõ esetén 12 órakor elérhetjük a 440-450
kilowattórás teljesítményt, nyáron megközelítjük az 500-at. Télen
körülbelül 280 kilowattot képes leadni a rendszer.

Hargitai–Kiss Virág
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Az év polgárõrházaspárja
Ilyen is ritkán adatik meg, hogy egy
házaspár mindkét tagja egyszerre
részesüljön elismerésben! Bereczk
Károly megyei Év Polgárõre, felesé-
ge, Zsuzsa pedig sárbogárdi Év Pol-
gárõre kitüntetésben részesült – két
kollégája, Völcsei László és Németh
Róbert mellett – a Sárbogárdi Pol-
gárõrség nemrég megtartott évér-
tékelõ gyûlésén.

A házaspár rendszeresen felügyeli regge-
lente a központi zebránál a gyermekek,
felnõttek biztonságos átkelését a nagy for-
galomban, amiért nagyon hálásak va-
gyunk.
– Mióta vannak a polgárõrség soraiban?
Károly: – Én 2015. október derekától.
Zsuzsa: – Én rá egy évre, 2016-ban lettem
polgárõr, de már elõtte is be-besegítettem.
Mivel a polgárõrök párosan teljesíthetnek
csak szolgálatot, ha nem volt kolléga, aki
elkísérje a férjemet, akkor én mindig vele
tartottam.
– Miért tartották fontosnak, hogy részt ve-
gyenek ebben a nagyon elhivatott egyesü-
leti munkában, amit – hangsúlyozzuk ki –
önzetlenül végeznek?
Zsuzsa: – Csodálatos érzés tenni az embe-
rekért, segíteni az idõseknek a temetõben,
hazakísérni a gyerekeket, látni a szemük-
ben a ragyogást, a mosolyt az arcukon,
amikor mindezért hálás köszönetet mon-
danak. Imádom ezt munkát. Ahol megje-
lenünk, látom, hogy örülnek az emberek,
hogy ott vagyunk, és engem ez lelkesít.
– Mindig mindenkihez van egy jó szavuk.

Zsuzsa: – A kisgyerekek reggelente pacsiz-
nak velünk, megölelnek, átkiabálnak a túl-
oldalról nekünk. Nagyon örültek annak is,
amikor decemberben megleptük õket Mi-
kulás-csokival. Reggel 6-kor felkelünk, el-
látjuk az állatokat, és útra kelünk. Általá-
ban hétfõn és pénteken 7-kor már ott va-
gyunk a zebránál, utána végigjárjuk a bol-
tokat, megyünk Kislókra, Miklósra, a te-
metõkbe. Én biciklivel is sokat megyek a
határban és a külsõ településrészekre, Sár-
hatvanba, Nagyhörcsökre.
– Éjszakai szolgálatot ellátnak?
Zsuzsa: – Azt a kollégáink végzik, akik
nappal dolgoznak. A nappali szolgálatot
csak az tudja ellátni, aki nyugdíjas, mint
mi. Vannak új tagjaink, akik nagyon aktí-
vak.

– Mennyire érzik, hogy van-e tekintélye a
polgárõröknek? Ha valaki esetleg rossz-
ban sántikál, akkor visszatartó erõ, hogy
ott vannak? Hallgatnak magukra?
Zsuzsa: – Ha meglátják az egyenruhánkat,
a zebránál a legtöbben szabályosan meg-
állnak, intenek, mosolyognak, köszönnek.
Karcsi: – A polgárõrség autójának is van
tekintélye.
– Mit szól a család, hogy mindketten pol-
gárõrök?
Zsuzsa: – Büszkék ránk. A megyei polgár-
õröket is túlszárnyaltuk: a férjem 525 órát
teljesített 2018-ban, én öt órával keveseb-
bet.
– További sikeres szolgálatot kívánok!

Hargitai-Kiss Virág

Hozd a saját táncod!
Fülöp Ferenc-díjban részesült a 76 éves alapi Somogyi Imréné Lidike néni és fi-
atal táncpartnere, Hajdara Tamás a március 23-án Bagon „Hozd a saját
táncod!” címmel megrendezett Fülöp Ferenc Szólótáncversenyen.

A Fülöp Ferenc-díjat kétévente nyújtja át
a Muharay Elemér Népmûvészeti Szövet-
ség a versenyen kiemelkedõ tudást mutató
szólistáknak. Idén pályáztak a legtöbben e
cím elnyerésére: 40 település 44 együttesé-
bõl 148 fõ vett részt a megmérettetésen,

minden pár 2,5 percet kapott, hogy meg-
mutassa tánctudását. Mindössze két pá-
rost tüntettek ki a díjjal, ami Lidike néniék
és Alap számára külön büszkeség.
Gratulálunk!

Hargitai–Kiss Virág

***

Fülöp Ferenc (Dinnyés, 1885 – Dunaújvá-
ros, 1962) szülei a Velencei-tó partjáról köl-
töztek a Sárközbe. Édesapja korai halála
után neki kellett eltartania a családot. Vi-
szonylag késõn, 13-14 éves korában kezdett
el táncot tanulni. Az idõsebb legényektõl el-
lesett mozdulatokat esténként az istállóban,
a jászol szélébe kapaszkodva gyakorolta ki.
Az 1948-as kultúrverseny vármegyék közötti
versenyén Szekszárdon elsõ díjat kapott. Õ
õrizte meg a legszebb formában a decsi tán-
colási mód sajátosságait, különösen ver-

bunkja tette õt országszerte ismertté, elis-
mertté. A Decsi Népi Együttes alapító tagja
volt. Neki is köszönhetõ, hogy az 1952-53.
évi II. Országos Kultúrversenyen a decsi
együttes kiválóan szerepelt a pilisi és bátai
együttessel együtt. Szívesen adta át tudását a
fiataloknak, ily módon több nemzedéket is-
mertetett meg a decsi táncok fortélyaival. Fü-
löp Ferenc a paraszti táncosok közül elsõ-
ként nyerte el a Népmûvészet Mestere címet
1953-ban. Egykori lakóháza falán Decsen
emléktábla õrzi emlékét.

Fotó: Gál Sándor

Fotó: kincsestolnamegye.hu
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Bogárd és Vidéke városi teremlabdarúgó-bajnokság
EREDMÉNYEK

Lezárult a 2018/2019. évi Bogárd és Vidé-
ke Hírház által szponzorált városi terem-
labdarúgó-bajnokság, melynek eredmény-
hirdetésére március 23-án, szombaton este
került sor a sárbogárdi József Attila Mûve-
lõdési Központban.
Hagyományosan a Himnusz közös elének-
lésével vette kezdetét a batyusbállal egybe-
kötött rendezvény, Balogh István nótafa
vezetésével. Majd a bajnokság szervezõje,
Huszár Lajos értékelte, összegezte a mér-
kõzések tapasztalatait és átadta az érme-
ket, kupákat, okleveleket a legeredménye-
sebb csapatoknak, játékosoknak.
I. helyezett lett a Légió 2000, Agro Natur,
II. Twister Galaxy, III. FDL Ászok Ásza,
IV. Flash Team, V. Spuri, VI. Sárkeresztúr
Kike, VII. Dream Team csapata.
A legjobb játékos: Lakatos Áron (FDL
Ászok Ásza), a legjobb kapus: Kiszl István
(Spuri), gólkirály: Bór József (FDL Ászok
Ásza), a legidõsebb játékos: Derecskei Jó-
zsef (Légió 2000, Agro Natur), a legfiata-
labb játékos: Szakács Elõd (Flash Team).
Minden díjazott gravírozott söröskorsót is
kapott egy nemes fölajánlásnak köszönhe-
tõen.
A zenérõl Bereczki Tamás gondoskodott.

Tudósítónktól

A gólkirály: Bór József
A legidõsebb játékos: Derecskei József,

a legfiatalabb játékos: Szakács Elõd

A legjobb kapus: Kiszl István A legjobb játékos: Lakatos Áron

II. a Twister Galaxy csapata III. az FDL Ászok Ásza csapata

IV. a Flash Team csapata V. a Spuri csapata VII. a Dream Team csapata
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Fókusz
Forma 1-es járat

Van egy kék színû helyközi busz, melynek
egyik sofõrje finoman fogalmazva igen
sportosan vezet, ezzel hozva frászt a közle-
kedés többi résztvevõjére. Szemtanúk sze-
rint egy lendületes jobbról elõzésnél épp
csak nem súrolta a balra kanyarodni szán-
dékozó autót a gimnázium keresztezõdé-
sében, és egy miklósi buszöbölbõl akkor
indult meg hirtelen, amikor mellette ha-
ladt egy személyautó – még szerencse,
hogy annak sofõrje gyorsan tudott reagál-
ni, nem jött szembe semmi, így nem követ-
kezett be baleset.

Szemétdomb

A lapban is írtam már róla, és személyesen
is több hónapja jelzem már az önkormány-
zatnak, hogy a Damjanich utcában, a Kis
utca déli sarkán álló ház udvarának végé-
ben van egy minden „jóval” teli szemétha-
lom, ami a rágcsálók, férgek melegágya, és

jó idõben a bûz miatt is problémát jelent a
környékbeli lakók számára. Az önkor-
mányzat már felszólította a szemétdomb
tulajdonosát, aki anyagi helyzetére hivat-
kozva kért és kapott is támogatást a szemét
elszállíttatására a hivataltól. Ám a rakás
még ma is ott áll érintetlenül. Habár tollai
is vannak, sajnos nem tud elrepülni magá-
tól a szeméttelepre.

Hargitai–Kiss Virág

Kétnapos
szemétszedési akció

Március 15-én és 17-én szemétszedési ak-
ció keretében tisztítottuk meg Sárbogár-
don a Tinódy út északi végén, a vasúti átjá-
ró után fekvõ területet.

Március 15-én Botka István, Gilicze Fe-
renc, Szalai Attila, Szalai Ildikó, Sárközi
Mária, Koller Edina, Hegedüs Mária, Ri-
gó Istvánné, Mádiné Deák Nati; március
17-én Domjánné Dodonka Zita, Szilvesz-

terné Nyuli Ilona, Hegedüs Mária, Rigó
Istvánné, Nagy Aranka, Mádi János, Lakk
Norbert, Mádiné Nati vettek részt az akci-
óban. Két kislány nem szerepel a képeken,
akik szintén segítettek: Hanna és Natika.
Mindenkinek köszönet a segítségért! Kö-
vetkezõ, április 13-ai programunkra szere-
tettel várunk minél több, a környezetünk
tisztaságáért tenni akarót!

Élhetõbb Sárbogárdért
Környezetvédõ Egyesület

Kedves Barátaink!
Kérjük, hogy idén is támogassák

könyvtárunkat,
a Madarász József Városi Könyvtárat
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával.

Adószámunk: 16696527-2-07

Köszönjük!
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Megéri?
Ahogy a Damjanich utca déli végétõl megyünk a Suszter-hegy
felé, a földek között oda vezetõ útra kanyarodva a csapadék-
víz levezetésére szolgáló árokban a képen látható szemétha-
lom képe fogad. Csupa olyan holmi van a kupacban – régi mû-
anyag ülõke, redõny, linóleum –, amiket elszállítanak a ház
elõl az évi egyszeri ingyenes lomtalanításkor, amit telefonon,
vagy e-mailen kell kérni a Dészolgtól (melynek irodája az Ár-
pád utcán található). Ha az illegálisan elhelyezett szemét tu-
lajdonosát megtalálják, azért viszont kemény bírságot kell fi-
zetni. Megéri?

Hargitai–Kiss Virág

Miklósi
sulihírek

Fenntarthatósági témahét
A miklósi iskola is csatlakozott ahhoz az
országos programhoz, mely céljául tûzi ki a
környezetvédelmet, felhívja a figyelmet a
megújuló energiaforrások fontosságára és
környezetünk védelmére. Ennek kereté-
ben zajlott több program intézményünk-
ben az elmúlt héten alsó és felsõ tagozaton

egyaránt. Biológiaórán minden feladat a
víz témaköréhez kötõdött, szünetekben
„vízbár” mûködött az aulában, melynek
során nem cukros üdítõt, hanem citrusok-
kal ízesített vizet fogyasztottunk. A fenn-
tarthatóság jegyében nagyrészt otthonról
hozott pohárba kaptuk a frissítõt. Környe-
zetünk szebbé tétele érdekében gazoltunk
a kispályán, takarítottunk a termekben és
szemetet gyûjtöttünk az iskola körül. A
tiszta víz fontosságára hívtuk fel a figyel-
met a folyosóra kihelyezett, általunk készí-
tett plakátokkal. A hét folyamán rájöttünk
arra, hogy kis lépésekkel és kis odafigyelés-
sel mi is sokat tehetünk a Föld védelméért.

Kokas Réka 8. a

Fenntarthatósági témahét
az alsó tagozaton

A környezettudatos gondolkodás, a ter-
mészetvédelem mindig fontos szempont
volt iskolánkban. Ökoiskola lévén igyek-
szünk mindig olyan programokat, témahe-
teket szervezni, ahol mindez kiemelkedõ
hangsúlyt kap, órai és tanórán kívüli elfog-
laltságainkon egyaránt.
A fenntarthatósági témahéten (március
18–22.) változatos programokkal, érdekes
feladatokkal, hasznos tevékenységekkel
tettük szebbé, tisztábbá környezetünket.
Beneveztünk az országos méretû „Te-
Szedd!” mozgalomba, így több száz kisdiá-
kunk gyûjtötte össze az utcákon, köztere-
ken az eldobált szemetet. A zacskók töme-
ges elterjedése elleni tiltakozás jegyében
papírtasakok, táskák tervezését, készítését
kapták feladatul az alsós osztályok, újra-
hasznosított papír felhasználásával. Pén-
teken, a víz világnapján tanulóink kék fel-
sõruházatban jöttek iskolába. Tanórákon
vízzel, vízszennyezéssel, víztakarékosság-
gal kapcsolatos teendõket, feladatokat
kaptak a diákjaink. Vizes sorversenyek, ta-
karékosságra figyelmeztetõ plakátok,
PET-palackból dekorációk készítése volt a
feladatuk. A vízcseppekkel dekorált szelfi-
pontnál mindegyik osztály kedvére fotóz-
kodhatott. Reméljük, hogy az iskola prog-
ramjai segítségével elsajátítják, belsõ igé-
nyükké teszik a környezettudatos szemlé-
letet, és majd felnõttként is ennek jegyé-
ben fogják mindennapjaikat élni.

Kovácsné Rehák Judit tanító

Iskolánk ismét akkreditált
kiváló Tehetségpont

2019. március 24-én, szombaton képvisel-
hettem iskolámat a Kárpát-medencei Te-
hetségnapon, amelyet a Budai Ciszterci
Szent Imre Gimnázium dísztermében ren-
deztek meg. A találkozó alkalmával vehet-
tem át iskolánk akkreditált kiváló Tehet-
ségpont címét 2015 után immáron másod-
szor. A nap programjaként a Nemzeti Te-
hetségsegítõ Tanács és a Magyar Tehet-
ségsegítõ Szervezetek Szövetségének szer-
vezésében a fiatal tehetségek bemutatói-
val és a Magyar Tehetség Nagykövete cí-
mek átadásával színesített díjátadó gála
adta a keretet a jeles eseménynek. Ennek a
programsorozatnak az egyik legszebb pil-
lanata volt az ünnepélyes címátadás. Ez al-
kalommal iskolánk, a Sárszentmiklósi Ál-
talános Iskola is átvehette a Nemzeti Te-
hetségsegítõ Tanács által akkreditált kivá-
ló Tehetségpont címet, amelyet az iskolá-
ban folyó kiemelkedõ eredményeinkkel és
az iskolánkra jellemzõ gazdagító progra-
mok sokaságával érdemeltünk ki a meg-
elõzõ akkreditációs és minõsítõ eljárás so-
rán. Az egész iskola örömére szolgált, hogy
a tehetséggondozás területén végzett
munkánkat és elért eredményeinket ezzel
a címmel, oklevéllel újra elismerték. Meg-
erõsít bennünket abban a nemes hivatás-
ban, hogy tehetséges tanulóink támogatá-
sára, gondozására továbbra is kiemelt
figyelmet fordítsunk.

Zelmanné Varga Zsuzsanna
a tehetség-munkacsoport vezetõje
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Cecei sulibörze
Fenntarthatósági témahét,
Happy Víz Hét és TeSzedd!

Az országos fenntarthatósági témahéthez,
a Happy Víz Héthez és a TeSzedd! prog-
ramhoz is csatlakoztak a Cecei Általános
Iskolában. Az iskola munkatársai Örökös
Ökoiskolaként minden évben több olyan
programban is részt vesznek, aminek so-
rán a diákokat és hozzátartozóikat érzéke-
nyíthetik a fenntartható fejlõdés támoga-
tásához. Ennek keretében az egész hét fo-
lyamán szinte minden tanórán megjelen-
tek a környezetvédelem, a hagyományõr-
zés, a vízvédelem és az egészségvédelem
témakörei, így is komplex élményekhez és
tapasztalásokhoz juttatva a diákokat és a
pedagógusokat egyaránt, de még a Komp-
lex Alapprogram alapelveit is becsempész-
ve a folyamatokba.
Hétfõn az iskola pedagógusai egy kerek-
asztal-beszélgetésen vettek részt Sárbo-
gárdon internetes zaklatás, internetfüggõ-
ség témakörben, ahol a védõnõi szolgála-
tok, a családsegítõ szolgálatok munkatár-
saival együtt beszélgettek a témával kap-
csolatos tudnivalókról, teendõkrõl az
egészségre nevelés jegyében. Megállapí-
tották, hogy nagy feladatok elé néznek, hi-
szen a szülõk és a gyerekek is csak akkor
veszik komolyan a problémákat, ha Õk
érintettek valamilyen formában, de akkor
nagyon! A felelõsség kérdése vitákat szül.
Az iskola 6. évfolyamos Ökoklubjának tag-
jai kerékpártúrán vettek részt Csajtainé
Szabó Ágnes vezetésével, ahol megvizsgál-
ták az éledõ természet változásait, egyben
feltérképezték az illegális szemétlerakó-
kat is.
Kedden az iskola nevelõi és diákjai nya-
kukba vették a település utcáit és területe-
it, hogy az Országos TeSzedd! akcióhoz
csatlakozva megszabadítsák környezetü-

ket az eldobált hulladéktól. Akik nem kí-
vántak részt venni a programban, vagy a
szüleik ezt nem engedélyezték, azok az is-
kola területén foglalatoskodtak, szemetet
szedtek, gereblyéztek, segítettek a kerti
munkákban az iskola gondnok–karbantar-
tójának, így õk is részesei lehettek egy
olyan programnak, ahol a környezetünket
védjük.

Ugyanezen a napon kezdõdött a Happy
Víz Hét, aminek keretében vízbárt hoztak
létre, ahol a diákok friss ivóvizet fogyaszt-
hattak az aulában. Vízizsaru-szolgálattal
ellenõrizték, hogy hány diák fogyasztott az
iskolában ivóvizet. Mindeközben az osztá-
lyokban csoportmunkákban népszerûsí-
tették a vízfogyasztást és a vizeink védel-
mét, melynek produktumaiból kiállítás
nyílt szintén az aulában.

Szerdán is folytatódott ez a program, vala-
mint a 8. évfolyamosok a Székesfehérvári
Felsõvárosi Általános Iskola megyei víz vi-
lágnapi rendezvényén vettek részt Székes-
fehérváron, ahol megyei II. helyezést értek
el. A csapat tagjai Pajor Lili, Pordán Niko-
letta és Sebestény Dominika voltak. Felké-
szítõ tanáruk Csajtainé Szabó Ágnes ta-
nárnõ volt, aki nagy örömmel vette a sike-
rüket.
Szerdán az iskola védõnõje az egészségvé-
delem jegyében, prevenciós foglalkozás
keretében elõadást tartott a 7. évfolyamo-
soknak a nemi úton terjedõ fertõzõ beteg-
ségekrõl, valamint az ellenük való haté-
kony védekezés lehetõségeirõl.
Csütörtökön a 7. és 8. évfolyamosok egy
pénzügyi tudatossággal kapcsolatos elõ-
adáson vettek részt, ahol sok olyan témát

érintettek, ami a saját és a családjuk eladó-
sodását akadályozhatja meg. Tanácsokat
kaptak a saját bankkártya-választásukkal
és ennek használatával kapcsolatban is,
ami már jelenleg is érintheti õket.
Pénteken hat évfolyam is ellátogatott a
Cecei Tájmúzeumba, ahol megismerték,
feleleveníthették a paraszti kultúra eszkö-
zeinek használatát Bakó Jánosné Marika
néni tárlatvezetésével, hiszen a fenntart-
ható fejlõdéshez a hagyományok tisztelete
és azok továbbélésének erõsítése is hozzá-
tartozik.
A fenntarthatósági témahét a szombati
napon a szülõi közösségi bállal zárult a
cecei iskolában, ahol felléptek az iskola di-
ákjainak szülei és a pedagógusok is, így is
támogatva a közösség fejlõdését, a közös
élmények beépülését a nevelési folyama-
tokba.
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Szülõi közösségi bál
Nagy hagyománya van a szülõk és pedagó-
gusok szereplésének a Cecei Általános Is-
kolában. Szívesen lépnek fel együtt, hiszen
a tanév során is több olyan program van az
iskolában, amikor a szülõk együtt dolgoz-
nak a diákok érdekében, vagy õket segítve,
közösen, hiszen a gyermekek nevelése so-
rán a példamutatás is nagyon fontos.
2019. március 24-én (szombaton) 18 órától
a mûvelõdési házban ismét összefogtak
szülõk, pedagógusok és támogatók egy-
aránt, hogy egy szórakoztató mûsorral
kedveskedjenek a vendégeknek. A mûsor
folyamán részesei lehettünk egy divatbe-
mutatónak, ahol a Killerné Zója alkotta
ruhaköltemények keltek életre újságpa-
pírból. A tervezõ így bemutatta, hogy a
fenntarthatósági témahéthez kapcsolódva
lehet az újságokat más, „nemes” célokra is
használni.
Ezután a Sáregresi Népdalkör adta elõ a
Pöttyös a Tuti címû elõadását, ahol az idõ-
sebb korosztály is bemutatta, hogy nem
csak a 20 éveseké a világ! Zenés, táncos
elõadásuk nagy sikert aratott.
Ezután a Szulejmán szultán háreme címû
elõadást tekinthették meg a vendégek a
cecei iskola szülõinek elõadásában.
A következõ mûsorszám az újonnan ala-
kult Õrült Nõk Ketrece cecei tánccsoport
Charleston-elõadása volt, ami igazi szín-

foltot jelentett a szereplõk palettáján.
Korhû ruhákban táncolták a lányok és
asszonyok az 1920-as évek kedvelt táncos
mûfaját Vajai–Kovács Viktória vezetésé-
vel, amit nagy tapssal értékeltek a vendé-
gek.
A következõ program a Sáregresi Csipet
Csapat modern táncelõadása volt.
A folytatásban a cecei hiphop-tánccsoport
örvendeztette meg a nézõket, amit Fe-
renczi Roland és Bali Péter pedagógusok
vicces párbeszéde követett. A tanár urak
párbeszédét a pedagógusok Don Quijote
címû dala követte.
A mûsort a cecei szülõk táncos elõadása és
vetítés zárta, szintén nagy tapssal.
Az est finom falatokkal, tombolával és a
Szabó zenekar jóvoltából jó zenével folyta-
tódott.
Szeretnénk az iskola vezetõsége nevében
megköszönni mindazoknak a támogatását
és segítségét, akik valamilyen formában
hozzájárultak a bál sikeres megvalósulásá-
hoz!
Köszönjük, hogy sokan fogtak össze ezért
a nemes ügyért, hogy támogassák a Cecei
Általános Iskola diákjait! Külön köszönet
illeti Somogyi Tiborné Henit, aki a közös-
ség vezetõjeként koordinálta ezt a kiváló
programot!

Szabóné Várady Katalin igh.

Meghívó
2019. április 10-én (szerdán)

17 órakor

verses–zenés est
Gerendás Péterrel
a költészet napja

alkalmából.
Az ünnepi mûsorban Ady Endre,

Faludy György, József Attila,
Nadányi Zoltán, Radnóti Miklós,
Szabó Magda verseit hallhatjuk

a szerzõ megzenésítésében.

Helyszín: Sárbogárd Város
Önkormányzatának díszterme

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a Madarász József Városi Könyvtár.

A belépés ingyenes.

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.

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 fizetendõ, mely a
Bogárd és Vidéke szerkesztõségébe is beadható.

Helyesbítés
A III. Fitt Bogárd lemezlovasa helyesen
Bocs Zoltán volt. A hibáért elnézést ké-
rek.

Hargitai–Kiss Virág
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Egy orosz kiskatona emlékére
Azerbajdzsán, Baku

1. rész
Huszival már elfelejtettük a nevét. Sovány,
mosolygós, barna szemû fiú volt, kissé elté-
rõbb bõrszínnel, mint a többi nagy átlag
tejfölös orosz kiskatona. Közös, ma-
gyar–orosz népi megemlékezésekkor min-
dig találkoztunk, mert õ is zenekaros volt,
az orosz hadsereg helyi csapatában. Talán
még 20 éves sem lehetett, mi pedig 14. Õ is
szaxofonozott, akárcsak Huszi. Kézzel–
lábbal próbáltuk megérteni egymást, mert
nem beszéltünk oroszul, hiába tanultuk
kötelezõen az iskolában. Így tudtuk meg,
hogy a Szovjetunióhoz csatolt Azerbaj-
dzsán Köztársaság fõvárosából, Bakuból
jött. Azóta vágytam Bakuba.
A Wizzair már Budapestrõl is repül egy
pár éve Bakuba. Mivel Azerbajdzsánban,
ebben a kõolajban rendkívül gazdag or-
szágban a havi átlagkereset 70-300 manat
(35-175 euro), a halandó azeri nem utazik
Wizzairrel, és egyáltalán nem repül sehova
sem.
Sokszor hoz össze a repülõn a sors üzlet-
emberekkel. Most is így történt. Egy török
üzletember készségesen vitt be a reptérrõl
a városba, sõt, még a buszjegyemet is õ fi-
zette, mert hiába váltottam pénzt a repté-
ren, nem volt még feltöltõs tömegközleke-
dési kártyám.
Természetesen rossz helyen szálltam ki,
mert fogalmam sem volt, hol lehet a szál-
lóm. A rendõrség kerületi épületénél kel-
lett volna fölfelé mennem a lépcsõkön, de
nem találtam. Sebaj, segítséget kértem a
rendõröktõl, akik fogtak nekem egy taxit,
ami fölvitt a domboldalon álló szállómhoz
– körülbelül reggel hatkor. Szerencsére a
recepciós azonnal kinyitotta az ajtót, ami-
kor becsöngettem. Én törökül beszéltem,
õ azeriul, és kitûnõen megértettük egy-
mást.

Az azeri írást könnyû elolvasni, mert latin
betûket használnak a cirill helyett, amin
harmincévenként változtatnak. Azért em-
lékbe meghagytak pár cirill betût is. Az
azeriek például a perzsa „bale”-vel mon-
danak igent. Számomra néhány szóhasz-
nálatuk mulatságosnak tûnt; például a
buszmegálló azeriul „dajanadzsak”, török
jelentése viszont „ellenáll”. Elképzeltem,
ahogy a buszmegállóban ellenállok.
A recepciós Kamil igen kedvesen azonnal
teával, kávéval és süteménnyel kínált. Ki-
derült, hogy ennek a szállodának van egy
testvére három utcával följebb. Oda fog el-
helyezni, ha nem bánom, mert itt lent tele
lett oroszokkal. Nem bántam.
Rendkívül fáradt és álmos voltam, mégis
reggel kilenckor nekiindultam a városnak.
Majd korán lefekszem, gondoltam. A tö-
megközlekedés – a régi szocialista rend-

szerekre jellemzõen – Bakuban is kitûnõ-
en mûködik, ráadásul fillérekbe kerül.
Annyi szépséghibája azért van a szállónak,
hogy ha a városba akarunk menni, le kell
gyalogolni a tengerparti sétányra a busz-
megállóhoz. Ha viszont hazafelé jövünk,
csak három utcácskát kell a lépcsõkkel le-
vágni. Mégsem ajánlom ezt a szállást idõ-
sebb turistának, csak a sportosabb fajtá-
nak. Viszont a szálloda elõnye, hogy olcsó.

Leballagtam a tengerparti sétányra, ahol a
buszmegállóban már várakozott néhány
utas és egy kártyaautomata. Fáradtan ne-
héz gondolkodni, így nem is akartam, ezért
rögtön megkértem az egyik ott várakozó
hölgyet, hogy segítsen. Megvettük a bakui
kártyámat, feltöltöttem tíz eurónak meg-
felelõ manattal, ami két hétig hûen szol-
gált, és még maradt is rajta három utazásra
való.

A hölggyel beszélgetésbe elegyedtünk.
Donarának hívták, fodrászként dolgozott
a város másik felében, és elhatározta, hogy
munka helyett inkább velem jön bemutat-
ni a várost. Délután kettõig sétáltunk a bel-
városban. Ebédelni egy iránihoz hasonló
kerthelyiségbe ültünk be, ahol megkóstol-
tam a nemzeti ételüket, amit „piti”-nek ne-
veznek (Iránban az ehhez nagyon hasonló
ételt „dizi”-nek hívják) – ez tulajdonkép-
pen a mi gulyásunk. Zöldséggel töltött pa-
lacsintát is kóstoltam, hol sütõtököset, hol
spenótosat, vagy másfélét, és imádtam! A
Bakuban eltöltött két hét alatt három kilót
híztam.

Délután ötre visszaértem a szállodába,
ahol még egy darabig kellemesen elcseveg-
tem a recepcióssal és a váltótársával. Én
voltam az egyedüli vendég pár napig. A
szobámban „leittam magam” egy ízletes
kompóttal, amit másfél literes befõttes-
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üvegben árulnak mindenféle ízesítéssel:
zöld szilva, málna, körte, alma, ribizli,
szõlõ. Kéjesen kapcsolgattam a tévét este
tízig, mert olyan adókat találtam, mint
például az Oman vagy az Eritrea. Az azeri
adókon olyasféle mûsor fogadott, mint
Tadzsikisztánban: Nagyfõnök itt avat, ott
avat, felesége itt koszorúz, ott koszorúz,
itt ültet fát tankszerû, magas talpú szan-
dálban, ott csókol gyerekeket rendkívül
rosszul összeválogatott, drága ruhákban,
és mindig hatalmas napszemüveg takarja
a plasztikai beavatkozásokkal rendben
tartott arcát.
Szerencsére az azeriek is ugyanolyan ve-
hemenciával próbálják a nemzeti identi-
tásukat megõrizni, mint többek között
Tadzsikisztán, ezért bónusznak éreztem
a napi népi pengetéseket, táncokat és da-
lokat a tévében. Ezekre ébredtem, ezek-
kel aludtam el.
Másnap buszra szálltam és délutánig te-
keregtem a belvárosban. Irán és Török-
ország keveréke ez az ország. Az embe-
rek roppant kedvesek, segítõkészek és
vendégszeretõk. Ételeik igen ízletesek. A
városban sok kitûnõnek ígérkezõ múzeu-
mot, étkezdét és cukrászdát fedeztem föl.
Majdnem elájultam, amikor megláttam a

sok-sok drága butikot, többek között
olyan divatházak neveivel, mint a Bul-
gari, Tiffany, Dolce & Gabbana, Prada,
Etro, az autók esetében pedig a Rolls-
Royce vagy a Lamborghini.
A márvánnyal borított aluljárók tiszták,
biztonságosak és nem csúfítják õket graf-
fitik. Minden szökõkút mûködik. Semmi
szemét az utcán.
Baku területén földrengések és tatárok
pusztítottak, aztán a 14. századtól fontos
várossá növekedett. Fõleg Shirvanshah
Khalilullah idejében épült ki szépen, aki a
mai Óvárosban található palotaegyüttest
emeltette. Itt található az úgynevezett
Szûz-torony is, melybe a legenda szerint
egy királykisasszonyt zártak, aki rangján
alul szeretett. Ilyen legendák sokszor is-
merõsként köszöntenek a világ több táján
is. A 15. században a Shirvan dinasztiát
Iszmáíl sah váltotta fel, aki a szunnita val-
lás helyett a síitát részesítette elõnyben (a
mai Irán is síita vallású állam). Az 1700-as
évektõl, Nagy Péter cár idejétõl Baku és
környéke hol a perzsákhoz, hol az oro-
szokhoz került.
Folytatom.

Gulyás Ibolya

MIT UTÁLSZ?
– Te mit utálsz a legjobban?

– Azt hiszem, a fokhagymaszószt. Diákko-
romban, a kollégium menzájában kétszer is
kényszerítettek, hogy egyem. Hányingerem
volt tõle.

– Én tudod, mit utálok a legjobban?

– Mit?

– A politikát.

– Ne hülyéskedj! Neked attól van hányinge-
red?

– Bizony attól! Ülnek a televízió stúdiójában,
és rosszakat mondanak az embertársaikról.
Kíméletlenül. Könnyedén! Ez nem utálatos
szerinted? Nem röstellik a szájukra venni,
hogy az a másik ember, az õ közvetlen mun-
katársuk elmebeteg, hazaáruló, gonosztevõ.
Kimondják! És nem szégyellik. Pedig nem
láttak semmiféle szakorvosi jelentést, bûn-
ügyi vizsgálati jegyzõkönyvet, egyéb doku-
mentumot. De nemcsak a tévé kamerája
elõtt nyilatkoznak így, hanem olyan helyen,
amelyet a közfelfogás szerint nagyon komo-
lyan kell venni. A parlament padsoraiban.
Ahol elvileg az ország fontos ügyeirõl kellene
hitelesen szólni. A magamfajta közönséges
polgárember nem képes megérteni ezt. La-
tolgat. Valóban ennyi bûnözõ és elmebeteg
ül a parlamentben? Annak valamiképpen
látszania kellene, nem? Megcsóválja a fejét.
Valami nem stimmel itt. Nincs annak lehetõ-
sége, hogy ennyi gazember és bolond került
volna egyetlen testület egyik felébe. Senki
sem hibátlan, de az lehetetlen, hogy ne legye-
nek közöttük rendes emberek. Emberünk a
saját józan eszére hagyatkozik. Elõfordulhat
olyan, hogy az ellenfél csupa gonosztevõbõl
áll, mi pedig mind talpig becsületes, hazasze-
retõ emberek vagyunk? Nem, ez szemben áll
a józan ésszel. Ha pedig ez az igazság, akkor
engem be akar csapni valaki. Naiv emberünk
már-már kezd valamit kapiskálni az igazság-
ról, ám ekkor elérik õt a másik oldalról érke-
zõ gyalázkodások. Úgy látszik, törvény, hogy
az a kutya, amelyet megugatnak, nem som-
fordál el békés farkcsóválások közepette, ha-
nem õ is rázendít. Az igazságot keresõ ember
ugyancsak kapkodhatja a fejét! Ne kapkodd
a fejed, jó ember! Megértem, ha szeretnél
hátat fordítani az egész cirkusznak, az embe-
rekben mûködõ legrosszabb, legagresszí-
vabb ösztönök tombolásának, ahol nincs he-
lye az embertárs tiszteletének, a mindenki-
ben ott pislákoló emberséges ösztönöknek.
Ne figyeld az ugatást! Azt hagyd a kutyákra!
Tudod, mit figyelj? Azt szúrd ki, abban bízz,
akinél észreveszed, hogy jót akar! Figyeld
meg, hogy az illetõ nem ugat, más dolga van.
Végezni akarja, amit elvállalt, sem kedve,
sem ideje nincs ugatásra. Ha pedig tényleg
nem találsz ilyet, akkor nem tehetsz mást.
Menj horgászni, írj verseket, nevelj gyerme-
ket, tanítsd meg õt arra, hogy az egyedül
emberhez méltó magatartás az embertársak
tisztelete, jóhiszemû kezelése.

L. A.

MEGHÍVÓ
A PHILIA Egyesület szeretettel meghívja Önt

az Arcok és tükrök sorozat következõ alkalmára:

„Helyettük üvöltök”
Találkozás Röhrig Géza költõvel,

az Oscar-díjas Saul fia film
fõszereplõjével

2019. április 9-én (kedden) 17.00 órakor
a polgármesteri hivatal dísztermében.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Pedagógiai Szakszolgálatok Hete 2019. április 8–11.
Programok

2019. április 8., hétfõ
8.00–10.00: Prevenciós célú fejlesztõ foglalkozás az óvodában és
konzultációs lehetõség az érintett szülõk és óvónõk számára. Nyi-
tott foglalkozás. A foglalkozást vezeti: Hortiné Sepsi Mónika
gyógypedagógus. Helyszín: Sárszentmiklósi Óvoda, Sárbogárd,
Gesztenye sor 1. Bejelentkezés a foglalkozást vezetõnél.
9.00–10.00: Logopédiai terápia az óvodában és konzultációs lehe-
tõség az érintett szülõk és óvónõk számára. Nyitott foglalkozás. A
foglalkozást vezeti: Molnárné Koncz Éva logopédus. Helyszín:
Sárkeresztúri Napraforgó Óvoda, Sárkeresztúr, Szent I. u. 50/b.
Bejelentkezés a foglalkozást vezetõnél.
11.00–12.00: Logopédiai terápia az óvodában és konzultációs le-
hetõség az érintett szülõk és óvónõk számára. Nyitott foglalko-
zás. A foglalkozást vezeti: Molnárné Koncz Éva logopédus. Hely-
szín: Sárszentágotai Óvoda, Sárszentágota, Erkel F. u. 12. Beje-
lentkezés a foglalkozást vezetõnél.
6. órában: Pályaorientációs elõadás, logopédia, gyógypedagógia.
Helyszín: Petõfi Sándor Gimnázium, Sárbogárd, József A. u. 4.
Felelõs: Illés Györgyi Terézia logopédus, gyógypedagógus,
gyógytestnevelõ, mûvészet-terapeuta. Bejelentkezés nem szüksé-
ges.

2019. április 9., kedd
14.00–16.00: Kerekasztal-beszélgetés: Szakértõi tevékenység,
aktualitások. Felelõs: Móricz Julianna gyógypedagógus, igazga-
tóhelyettes. Helyszín: FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye, Sár-
bogárd, József A. u. 10. Bejelentkezés: +36 (25) 462 015,
sarbogard@fejermepsz.hu.

2019. április 10., szerda

9.00–12.00: Játszóház a korai fejlesztõben. Helyszín: FMPSZ
Sárbogárdi Tagintézménye. 7000 Sárbogárd, József A. u. 10. Fe-
lelõs: Fekti Ildikó szomatopedagógus, TSMT-terapeuta, neuro-
hidroterápiás szakember; Bögyös Orsolya konduktor, fejlesztõ-
pedagógus; Sepsi–Fejes Tünde konduktor. Bejelentkezés: +36
(25) 462 015; sarbogard@fejermepsz.hu.

9.00–11.00: Logopédiai terápia az óvodában és konzultációs lehe-
tõség az érintett szülõk és óvónõk számára. Nyitott foglalkozás. A
foglalkozást vezeti: Molnárné Koncz Éva logopédus. Helyszín:
Zengõ Óvoda, Sárbogárd, Mikes köz 3. Bejelentkezés a foglalko-
zást vezetõnél.

9.00–11.00: Gyógytestnevelés az óvodában és konzultációs lehe-
tõség az érintett szülõk és óvónõk számára. Nyitott foglalkozás. A
foglalkozást vezeti: Csatáriné Somogyvári Erzsébet gyógytest-
nevelõ tanár, tehetséggondozó szaktanácsadó. Helyszín: Sár-
szentmiklósi Óvoda, Sárbogárd, Gesztenye sor 1. Bejelentkezés a
foglalkozást vezetõnél.

9.00–11.00: Prevenciós célú fejlesztõ foglalkozás az óvodában és
konzultációs lehetõség az érintett szülõk és óvónõk számára. Nyi-
tott foglalkozás. A foglalkozást vezeti: Németh Anikó pszicho-
pedagógus. Helyszín: Sárbogárdi Zengõ Óvoda, Szent István úti
telephely, Sárbogárd, Szent I. u. 49. Bejelentkezés a foglalkozást
vezetõnél.

14.00–16.00: A digitális eszközök használata és ennek következ-
ményei a pedagógiában. Interaktív elõadás szakemberek szá-
mára. Az elõadás címe: Mentés. Másként. Segítik-e a fejlõdést az
okoseszközeink? Elõadó: Herneczki Márton klinikai szakpszicho-
lógus, a XVIII. kerület Pedagógiai Szakszolgálatának vezetõje. A
program felelõse: Illés Györgyi Terézia logopédus. Bejelentke-
zés: +36 (25) 462 015, sarbogard@fejermepsz.hu.

2019. április 11., csütörtök

8.00–10.00: Neuro-hidroterápia a gyakorlatban. Nyitott foglal-
kozás szakemberek, védõnõk számára. A foglalkozást vezeti:
Fekti Ildikó gyógypedagógus, neuro-hidroterapeuta. Helyszín:
FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye, Sárbogárd, József A. u. 10.
Bejelentkezés: +36 (25) 462 015, sarbogard@fejermepsz.hu.

9.00–11.00: Logopédiai terápia az óvodában és konzultációs lehe-
tõség az érintett szülõk és óvónõk számára. Nyitott foglalkozás. A
foglalkozást vezeti: Molnárné Koncz Éva logopédus. Helyszín:
Zengõ Óvoda, Sárbogárd, Mikes köz 3. Bejelentkezés a foglalko-
zást vezetõnél.

8.00–10.00: Szenzoros szemléletû mozgásfejlesztés az óvodában
és konzultációs lehetõség az érintett szülõk és óvónõk számára.
Nyitott foglalkozás. A foglalkozást vezeti: Sepsi–Fejes Tünde
konduktor, Szabóné Bögyös Orsolya konduktor. Helyszín:
Sárszentmiklósi Óvoda, Sárbogárd, Gesztenye sor 1. Bejelentke-
zés a foglalkozást vezetõnél.

14.00–16.00: Memóriabajnokság alsó tagozatos, SNI- és/vagy
BTMN-tanulók számára. Gyermekprogram. Felelõs: Móricz Ju-
lianna gyógypedagógus. Helyszín: FMPSZ Sárbogárdi Tagintéz-
ménye, Sárbogárd, József A. u. 10. Bejelentkezés: +36 (25)
462 015, sarbogard@fejermepsz.hu.

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye
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Régi idõk focistái Sárbogárdon
Sárbogárdon a 60-as, 70-es, 80-as évek
(retro) csapatainak meghatározó labdarú-
góit bemutató sorozatban az 1949-ben Bu-
dapesten született BODÓ ZOLTÁNNAL
beszélgettem sportpályafutásáról. A lab-
darúgóéletben 1964 óta folyamatosan je-
len van. Aktív játékosként 1964-tõl 1978-ig
a Sárbogárd megyei I. osztályú és NB III-as
csapatában bal oldali védõként igyekezett
az ellenfél csatárait megakadályozni a gól-
lövésben. 1967-ben megyei bajnokságot
nyert a csapattal. Az Ercsiben lejátszott
osztályozó mérkõzést az NB III-ba jutásért
az egyik legemlékezetesebb gyõzelemmel
végzõdõ mérkõzésként idézi fel. Legszebb
élményeként az 1970-es évekbõl még a
több mint ezer nézõ elõtt lejátszott Enying
elleni mérkõzést említi. Aktív játékosként
megszerzett edzõi képesítéssel a felnõttek-
tõl az utánpótlás valamennyi korosztályá-
ban végezte az edzõi munkát. Munkája

eredményeként megyei bajnokságokat és
dobogós helyezéseket ért el csapataival.

A helyi labdarúgásban eltöltött több évti-
zedes munkájáért 2008-ban „AZ ÉV
UTÁNPÓTLÁSEDZÕJE” kitüntetést,
2011/2012-ben az „INTÉZMÉNYI BO-
ZSIK PROGRAM”-ban végzett tevé-
kenységért az MLSZ Emlékplakett elis-
merést kapta. 2017-ben Sárbogárd önkor-
mányzata a Sárbogárd Város Sportjáért ki-
tüntetéssel ismerte el a sportban végzett si-
keres múltat.
Bodó Zoltán a Sárbogárdon eltöltött 14 év
után a Sárszentmiklós csapatánál végzett
edzõi tevékenységet. Jelenleg a Sárszent-
miklósi Általános Iskola 3-4. és 5-6. osztá-
lyos korcsoportjainál oktatja, tanítja a lab-
darúgást szeretõ tanulókat.
Munkájához sok sikert kívánva köszöntem
meg a beszélgetést, és felkértem a Besnyõ–
Iváncsa II. elleni hazai mérkõzés kezdõrú-
gásának elvégzésére.

Szántó Gáspár

1 % a
környezetünkben élõ
súlyosan fogyatékos

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

Az egyesület neve:
CSIPIKE EGYESÜLET

Adószáma: 18491328-1-07

ADÓNK 1 %-a
A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma kéri, hogy évi jövedelem-
adójuk 1 %-ával támogassák tevékeny-
ségét. A 2017. évi személyi jövedelem-
adó 1 %-ának felajánlásából 209.162 Ft
gyûlt össze a NAV visszaigazolása sze-
rint, mellyel a 2018-os évben templo-
munk hangosításához járultunk hozzá.
További célunk a sárbogárdi reformá-
tus idõsek otthonának támogatása.
Kérjük, éljen az 1 % felajánlásának le-
hetõségével, melyet a személyi jövede-
lemadó-bevallási tervezet kézhezvétele
után megtehet.

Adószámunk: 18483118-1-07

Megnevezés: Árva Bethlen Kata
Alapítvány Sárbogárd

Munkájukra áldást kérve felajánlásu-
kat köszönjük!
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MINDENBÕL KETTÕ
TOVÁBBRA SINCS HAZAI GYÕZELEM

Sárbogárd–Kisláng-Telmex 2-2 (1-1)
Sárbogárd: Matócza – Laták, Gráczer Bence, Luczek, Kállai, Kó-
kány, Bezerédi, Gráczer Gergõ, Krajcsovics, Gráczer Bálint,
Kindl.
Cserék: Farkas, Pajor, Lajtos, Gál, Gyuricza, Brúzsa, Kovács.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Kisláng–Telmex: Ányos – Rehák, Juhász, Gergely, Árki, Dudar,
Simon, Komlós, Willerding, Horváth, Balogh.
Cserék: Lévai, Jánosi.
A múlt heti móri sikerre alapozva készült a hazai csapat a Kisláng
elleni gyõzelem megszerzésére. Ennek tudatában kezdõdött a
mérkõzés, és a 13. percben a jobb oldali akciót góllal fejezte be a
Sárbogárd. A felezõvonalnál elvégzett bedobást Bezerédi Á. le-
kezelte, és két szép csel után Gráczer Bálinthoz továbbította.
Gráczer B. beadását Kállai B. M. átvette és egy csel után ballal az
elvetõdõ kapus mellett 14 m-rõl a kapu közepébe lõtt, 1-0. A meg-
szerzett vezetés megnyugtatta a hazaiakat és folyamatos nyomás
alatt tartották a vendégek kapuját. A Kisláng pontrúgások után a
kapu elé ívelt labdákkal veszélyeztetett. A 33. percben a hazaiak
bal oldali védelmét kijátszva megszületett az egyenlítés. A közép-
re belõtt labdára érkezõ Dudar E. a kapu közepébe passzolt, 1-1.
A félidõ lefújása elõtt egy jobb oldali szöglet után Gráczer Bence
a felsõ lécre fejelt. A pihenõ után a hazaiak támadásait sikeresen
hárította a vendégek védelme és a kislángi portás, Ányos P. A 62.
percben Bezerédi Á. kitûnõ átadását a szünet után csereként be-
álló Gyuricza K. egy pattanás után 16 m-rõl a kapu jobb oldalába
lõtte, 2-1. Az ismét megszerzett vezetés után további lehetõsége-
ket dolgozott ki a Sárbogárd, de ezeket sorra elpuskázták. Grác-
zer Bálint többször került kihagyhatatlan helyzetbe, az eredmény
azonban nem változott. A 75. percben egy ártatlan szituációból is-
mét egyenlítettek a vendégek. A jobb oldalról beadott szögletet a
védõ kifejelte és Simon I. a hozzákerült labdát gyengén küldte a
kapu felé. Matócza D.-rõl kipattanó labdát Simon I. a kapus felett
a hálóba emelte, 2-2. A mérkõzés hajrájában a hazaiak nem
tudtak a kidolgozott gólszerzési lehetõségekbõl eredményesek
lenni, és az eredmény már nem változott. A kiesés ellen küzdõ
Kisláng pontszerzése meglepetés, a hazaiak nagyon alacsony
helyzetkihasználása ehhez döntõen hozzájárult.
Jók: Bezerédi Á., Gráczer G., Laták B., illetve Ányos P., Dudar
E., Balogh Z.

JAVÍTOTT KIADÁSBAN

Sárbogárd U19–Kisláng-Telmex U19 3-1 (1-0)
Sárbogárd: Deák – Lengyel, Simon, Horváth Zs., Vagyóczki,
Morvai, Molnár, Husvéth, Erdélyi, Bögyös, Demeter.
Cserék: Gábris, Kisari, Horváth Á. M., Bruzsa.
Kisláng–Telmex: Szolga – Kassai Cs. Gy., Kassai J. L., Vigházi,
Tury-Nagy, Molnár, Erdei, Varga, Jakab, Kassai D., Szabó.
Cserék: Horváth, Papp.
A múlt héten elszenvedett vereséget feledtetve szerezte meg a
gyõzelmet a Sárbogárd U19 csapata. Az üldözõ Kisláng ellen az
elsõ félidõt a kihagyott helyzetek és a hazai fölény jellemezte. A
45. percben lélektanilag legjobbkor sikerült megszerezni a veze-
tést. A büntetõterületen belüli szabálytalanság miatt megítélt 11-
est Demeter D. nem hibázta el, magabiztosan lõtt a hálóba, 1-0. A
szünet után a 48. percben Morvai K. góljával növelte elõnyét a
Sárbogárd. Demeter D. lövését a vendégek kapusa csak kiütni
tudta és az érkezõ Morvai K. közelrõl nem hibázott, 2-0. A kisláng
a szépítés megszerzéséért küzdött és szórványos támadásait a ha-
zai védelem magabiztosan hárította. A 63. percben Demeter D. a
védõk mögé belõtt labdával kilépett és a kapujából kimozduló
Szolga J. mellett a hálóba helyezett, 3-0. A biztos vezetés tudatá-
ban a támadások befejezésébe hibák csúsztak és elmaradtak a gó-

lok. A 84. percben a Kisláng szépített. Varga P. a kaputól 18 m-re
elvégzett szabadrúgást a sorfal mellett a kapu bal oldalába helye-
zett, 3-1. A többet és veszélyesebben támadó hazaiak gyõzelme
megérdemelt.

MÉLY EZ A GÖDÖR

Seregélyes–Sárbogárd II. 3-2 (1-1)
Seregélyes: Závotka – Helbig A. W., Miklós, Hamburger, Muck,
Szurovcsják L., Rapai, Zsilovics D., Deák, Benczik, Dancsa.
Cserék: Szurovcsják N., Dezsõ, Helbig N., Kovács, Zsilovics A.
Sárbogárd II.: Brúzsa – Pap, Juhász, Vagyóczki, Gábris, Palásti,
Erdélyi, Molnár, Horváth, Pajor, Rigó.
Cserék: Deák Zala – Bruzsa, Husvéth.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Tovább tart a nyeretlenségi sorozat a megyei II. osztályban sze-
replõ Sárbogárd II. csapatánál. A fiatalokkal felálló vendégek vé-
delme a 29. percig sikeresen verte vissza a hazaiak kísérleteit.
Zsilovics D. büntetõbõl megszerezte a Seregélyes vezetõ gólját,
1-0. A bekapott gól után veszélyesebben támadó vendégek a ré-
szükre megítélt büntetõ kihagyása után a 40. percben egyenlítet-
tek. Horváth Zs. a kapu elõtti kavarodásban az elé került labdát a
hálóba lõtte, 1-1. A második félidõben is a Seregélyes uralta a já-
tékot. A 60. percben Gábris R. A felezõvonalnál megkapott lab-
dával kilépett és a kapus mellett a kapuba gurította a labdát, 1-2.
A mérkõzés 65. percében egyenlítettek a hazaiak. Szurovcsják L.
15 m-rõl helyezett a kapuba, 2-2. A gyõzelmet jelentõ gól a 70.
percben született. A középre ívelt labdára a védõk között felugró
Helbig A. W. fejelt a hálóba, 3-2. A gyõzelem íze még hiányzik a
tavaszi szezon eddig lejátszott mérkõzésein, de ami késik, nem
múlik.

RANGADÓN ELHULLAJTOTT
PONTOK

Sárbogárd U14–Polgárdi U14 4-4 (2-1)
Sárbogárd: Derner – Hollósi, Sáfrány, Lakatos, Már, Szalai, Sza-
bó, Csõgör, Gereny.
Cserék: Baráth, Szabó, Horváth, Zvezdovics.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Polgárdi: Banai – Varga, Csizmadia, Szépvölgyi, Hittner, Fi, Mé-
szár, Kovács, Oláh.
Cserék: Balazsek, Szépvölgyi, Térmeg.

A mérkõzés elõtt a Sárbogárd csapata a támogatásból vásárolt új
anorákban futott ki a pályára. Jó csapatok jó mérkõzésének ígér-
kezett a csoport elsõ és második helyezettjének összecsapása. A
Sárbogárd kezdett jobban, és a 9. percben elõre ívelt labdát Már
Z. lekezelte, a védõ mellett megtolta és a kapu jobb alsó sarkába
lõtt, 1-0. A kezdés után azonnal egyenlített a Polgárdi. A középen
kilépõ Fi L. a vetõdõ kapus mellett a kapuba gurított, 1-1. A mér-
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kõzés a gyors gólváltás után is változatos játékkal telt, mindkét ol-
dalon kimaradó lehetõségekkel. A 34. percben Zvezdovics G. B.
góljával vezetést szereztek a hazaiak. A vendégkapus kirúgását
Szalai Á. visszatette Zvezdovics G. B. elé, aki a kapu bal oldalába
lõtt, 2-1. A pihenõ után az elsõ hazai támadást góllal fejezte be a
csapat. Szalai Á. és Szabó D. Z. összjátéka után az átadást Már Z.
kapta és egy csel után 10 m-rõl a jobb alsó sarokba lõtt, 3-1. Túlsá-
gosan megnyugtatta a hazaiakat a kétgólos vezetés, és a vendégek
átvették a játék irányítását. A sorozatos védelmi hibákat a 47.
percben Térmeg B. I. góllal büntette: a jobb oldalról belõtt labdát
kapásból bombázta a bal alsó sarokba, 3-2. Továbbra is a Polgárdi
támadásai okoztak veszélyt, és az 58. percben megszületett az
egyenlítés. A Derner P. kirúgása után elvesztett labdával Fi L. a
kapuig sétált, lövését Derner P. kiütötte, a visszapattanó labdát a
kapus felett a hálóba lõtte, 3-3. A hidegzuhany a 60. percben érke-
zett. Védelmi hiba után Csizmadia D. az elé került labdát a hálóba
lõtte, 3-4. A kétgólos vezetésbõl egygólos hátrány lett és most már
a hazaiak küzdöttek az egy pont megszerzéséért. A 68. percben
Már Z. jobbról kapu elé ívelt szabadrúgását a hosszú oldalon ér-
kezõ Szabó D. Z. helyezte a hálóba. A jó iramú, gólokban gazdag
mérkõzésen igazságos pontosztozkodás.

A SÁROSD MEGÁLLÍTHATATLAN

Sárbogárd U16–Sárosd Kronos Sport U16 0-1 (0-0)

Sárbogárd: Deák – Õri, Horváth A. R., Suplicz, Szalai, Suhajda,
Boda, Tóth, Horváth Bálint, Morvai, Bruzsa.
Cserék: Tóth, Szabó, Már.
Sárosd Kronos Sport: Bölkei, Dörömbözi, Vidovics, Tóth,
Hallósi, Kû, Vachler, Zsetnyai, Dvéri, Kaltenekker, Molnár,
Killer, Uhrin.
Cserék: Filotás, Pribék, Vidovics Domokos, Vachler.
A bajnokaspiráns Sárosd és a második helyen álló Sárbogárd va-
sárnap délelõtti mérkõzése jó szórakozást nyújtott a kilátogató
nézõknek. A vendégek labdabirtoklási fölényüket nem tudták
gólra váltani az elsõ félidõben Több kimaradt sárosdi helyzet és
Brúzsa B. kitûnõ védései a félidõ mérlege, és gól nélküli állással
fordultak a csapatok.
A második játékrészben folytatódott a vendégek fölénye és a ha-
zai védelemre nehéz feladat hárult. Szervezett védekezéssel tar-
totta a védelem az eredményt. Horváth B. és Brúzsa B. vezérleté-
vel a védõmunka a 90. percig hatásos volt. A hazai támadást le-
kontrázva megszerezte a gyõzelmet jelentõ gólt a Sárosd. Molnár
Z. a jobb oldalról kapott labdát 12 m-rõl Brúzsa B. mellett a háló-
ba lõtte, 0-1. A kezdés után Suhajda M. került helyzetbe, közelrõl
leadott lövésébe a védõ belelépett és a kipattanó labdát Suplicz B.
a kapu elõtt keresztbe lõtte.
Sportszerû, kitûnõ játékvezetés mellett, rangadóhoz méltóan há-
rom játékvezetõvel, a vendégek gyõzelmével végzõdõ mérkõzé-
sen mindkét csapat dicséretet érdemel.
Jók: Horváth B., Brúzsa B., Õri D. ill. Tóth D., Hallósi G. M.,
Dvéri Zs.

A TAVASZ MÁSODIK PILLANATA

Cece Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk 0-1 (0-1)
Cece: Fodor – Killer, Rupa, Csányi M., Kovács, Borza, Csányi K.,
Király, Kun, Évinger, Dobos.
Cserék: Wiszberger, Salamon, Bognár, Borza, Csonka, Pruzsenszki,
Mészáros.
Sárbogárd: Nedoba – Meister, Lakatos, Kiss, Csendes, Kelemen,
Tórizs, Németh F. Zs., Vanya, Szabó, Sipõcz.
Cserék: Palotás, Deák, Németh A., Csizmadia, Derecskei.
A mérkõzés elsõ percétõl támadó és helyzetek sokaságát kihagyó
vendégek a 40. percben szerzett Csendes I.-góllal, gyõzelemmel
folytatták a tavaszi szezont. A mérkõzés eredménye a hazaiakra
nézve hízelgõ.

A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA

2019. március 29. (péntek)

16.00 óra: Dég U14–Sárbogárd U14 (U14, Nyugati csoport, Dég)

2019. március 30. (szombat)

10.00 óra: Baracs U19–Sárbogárd U19 (megyei I. o., U19, Baracs)
15.00 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Szabadbattyán Öregfiúk (Sárbo-
gárd)
16.00 óra: Fõnix–Sárbogárd (megyei I. o., Fõnix Park, Székesfe-
hérvár)

2019. március 31. (vasárnap)

10.00 óra: Szabadbattyán U16–Sárbogárd U16 (U16, Déli cso-
port, Szabadbattyán)
16.00 óra: Sárbogárd II.–Besnyõ-Iváncsa II. (megyei II. o., Sárbo-
gárd)

OTP BANK BOZSIK-PROGRAM

A Bozsik-program tavaszi elsõ fordulója került lebonyolításra két
helyszínen március 24-én vasárnap. Sárszentmiklóson az U10 és
U11 csapatai mérkõztek meg egymással. Sárbogárdon az U12-es
és U13-as korosztály vett részt. A tornán résztvevõ csapatok és a
csapatvezetõk legjobbjainak ítélt játékosai oklevél és csokoládé-
díjazást kaptak.
U11–U12
Sárosd Kronos Sport: Gyarmati Zsolt; Sárszentágota: Sárközi
László; Szabadegyháza Kinizsi: Kovács Zsuzsanna.
Sárbogárd U10: Kiss Milán; Sárbogárd U11: Hollósi István; Cece:
Potyondi Gergõ; Mezõfalva: Hegedûs Zétény.
U12–U13
Sárosd Kronos Sport: Vései Bence; Cece: Kovács–Horváth Mar-
cell; Szabadegyháza Kinizsi: Horváth Ádám; Sárbogárd: Zvezdo-
vics Gábor Bence.
Április 14-én a második fordulóra kerül sor az OTP Bank Bozsik-
program újabb találkozójára.

Szántó Gáspár
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2019. március 8-ai ülé-
sén elfogadta:
– a 12/2019. (III. 21.) önkormányzati
rendeletet a Sárbogárd város díszpolgá-
ri címének és kitüntetéseinek alapításá-
ról és adományozásáról szóló 28/2015.
(VI. 24.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról;
– a 13/2019. (III. 21.) önkormányzati
rendeletet a közterületek nemzeti ün-
nepeken történõ fellobogózásáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfo-
gadási idõben a Sárbogárdi Polgármes-
teri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Befejezett nyomozás a kutyaharapás ügyében
A sárbogárdi nyomozók befejez-
ték annak a férfinek az ügyét, aki-
nek két kutyája megharapott Ce-
cén egy utcán kerékpározó nõt.
A Cecén élõ hölgy 2018. január
3-án kerékpárral indult el ottho-
nából, amikor az egyik utcába ér-
ve arra figyelt fel, hogy két nagy
testû kutya ugatva fut felé. A két
kutya a kerékpárt közrefogta és a
nõt két helyen úgy megharapta,
hogy a sérülései nyolc napon túl
gyógyulók lettek. A kutyák a sér-
tett lélekjelenléte és hangos kia-
bálása miatt elfutottak.
A nyomozati cselekmények és a
széles körû adatgyûjtések ered-
ményeként a sárbogárdi nyomo-
zóknak sikerült megtalálni a kutyák gazdáját, egy 55 éves helyi lakost, akit gyanúsított-
ként hallgattak ki.
A nyomozás vizsgálati szakaszában a Sárbogárdi Rendõrkapitányság nyomozói a szük-
séges eljárási cselekményeket elvégezték és az iratot a napokban átadták az illetékes
ügyészség részére.

Új pszichoaktív anyaggal kereskedtek
A rendõrök egy sárkeresztúri és egy kálozi férfit hallgattak ki gyanúsítottként.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság új pszichoaktív anyaggal való visszaélés bûntett elkö-
vetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetõeljárást egy 30 éves sárkeresztúri
és egy 25 éves kálozi lakossal szemben. A nyomozás adatai alapján a két férfi a 2019 feb-
ruárját megelõzõ idõszakban anyagi haszonszerzés érdekében rendszeresen értékesítet-
tek új pszichoaktív anyagot különbözõ összegekért Sárkeresztúron, Kálozon, illetve a
környezõ településeken.
A bûncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfiakat a rendõrök
2019. március 21-én hajnalban elfogták, a rendõrkapitányságra elõállították és gyanúsí-
tottként hallgatták ki õket.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

SZIRÉNAPRÓBA
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Paksi Atomerõmû harminc kilo-
méteres körzetébe esõ településeken
ellenõrzik a lakossági tájékoztató- és ri-
asztórendszer mûködõképességét,
melynek során a megyében Alap, Al-
sószentiván, Cece, Elõszállás, Nagyka-
rácsony, Sáregres, Vajta településeken
április 1-jén, hétfõn, 13.00 órakor csök-
kentett üzemû (morgató) szirénapróba
végrehajtására kerül sor.
A szirénák megszólalása ezekben az
idõpontokban csak a rendszer próbája,
a lakosságnak semmiféle teendõje
nincs.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

KÉK HÍREK

Melléképületek borultak lángba

A székesfehérvári és a sárbogárdi hivatásos tûzoltókat is kigyul-
ladt melléképülethez riasztották március 26-án délután. Szabad-
battyánban egy családi házhoz hozzáépített melléképület teljes
terjedelmében égett, míg Sárbogárdon egy különálló, könnyû-
szerkezetes tároló kapott lángra. Személyi sérülés egyik esetnél
sem történt.
Családi ház melléképülete borult lángba március 25-én délután
Szabadbattyánban. A körülbelül ötven négyzetméteres, cserépfe-
désû melléképület teljes terjedelmében égett, a tûz a lakóház szél-
fogójára és a konyha födémszerkezetére is átterjedt. A lángokat a
Fejér megyei katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat irányítása
mellett a székesfehérvári hivatásos tûzoltók fojtották el. Az oltási
munkálatok közben egy propánbutángáz-palackot vittek ki a
konyhából. A tûzben a melléképületben tárolt tûzifa és használa-
ton kívüli tárgyak megsemmisültek, a családi ház lakhatatlanná
vált. Személyi sérülés nem történt.
Teljes terjedelmében égett egy családi ház udvarán egy könnyû-
szerkezetes, körülbelül tizenöt négyzetméteres melléképület
március 26-án Sárbogárdon. A lángokat a város hivatásos tûzoltói

három vízsugárral és kéziszerszámokkal fojtották el. A mellék-
épület és a benne tárolt szerszámok és használati tárgyak teljesen
elégtek. Személyi sérülés nem történt.
A képek a sárbogárdi tûzesetnél készültek, fotó: Sárbogárdi Hi-
vatásos Tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Állatorvosi ügyelet
2019. április

Április 6-7: dr. Zámbó Csilla, Sárbogárd–Kislók,
Kossuth u. 24., 06 (30) 287 4652;
április 13-14.: dr. Csele István, Sárosd, Sport utca
30., 06 (30) 993 9404;
április 19-20.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr,
Szent István u. 3., 06 (20) 974 9065;
április 21-22.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Aszta-
los utca 1/a, 06 (30) 639 3977;
április 27-28.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákó-
czi u. 62., 06 (30) 939 8629.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sár-
hatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagy-
lók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Szabadegyháza.

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos

ORVOSI ÜGYELET
MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:

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

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

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

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

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

SZERDA, DR. NEMES MÁRIA, 06 (20) 328 5806;

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

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

HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT
SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.
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Redõnyös 06 (30) 966 8446
Családi ház Töbörzsökön eladó. 06 (25) 626 630
Sétarepülés dunaújvárosi indulással! 06 (20) 437 4869
Csirkevásár! Tinódi út 52. Tisztítva is elõjegyeztethetõ. Telefon: 06 (30) 384
2294
Fekete föld eladó. 15.000 Ft/5 m3 Sárbogárd területén belüli szállítással. 06
(20) 9270 985
Építési telek Sárbogárd központjában eladó. 06 (20) 9270 985
Napos csirke Tetra április 3-tól eladó. 06 (25) 460 615

APRÓHIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA,
GALLYDARÁLÁS
06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA 06 30 440 5790

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

Hétvégére jön a napos, meleg idõ
Csütörtök hajnalban többfelé kell fagyra készülni, -5, +3 fokig süllyed a hõmérséklet. Nappal 11-15 fok várható hosszabb-rövidebb
napos idõszakokkal, nyugaton és északon néhol egy-egy záporral. Az ország nyugati felén többfelé élénk lehet az északias szél.
Pénteken a napsütést északkelet felõl felénk húzódó fátyolfelhõzet és kisebb gomolyfelhõk zavarhatják, csapadék nem várható. Ke-
leten és délen élénk lökések kísérhetik az északi-északkeleti szelet. Hajnalban kevesebb helyen fog fagyni, délután 13-17 fok
várható.
Hétvégén száraz idõ várható sok napsütéssel. A légmozgás a legtöbb helyen gyenge, mérséklet marad. Egyre melegebb lesz, vasár-
nap többfelé elérhetjük a 20 fokot. Az újabb hidegfront ismét hétfõn érkezhet elszórtan esõvel, záporokkal, felerõsödõ széllel.
Forrás: idokep.hu

MUNKALEHETÕSÉG
Sárbogárdon elindult foglalkoztatóba várunk helyi és környék-
beli lakosokat.
Cégünk MEGVÁLTOZOTT MUNKAVÉGZÕ KÉPESSÉGÛ,
aktív korú személyeket foglalkoztat, tehát legalább 40 %-os
egészségkárosodott munkavállalókat alkalmazunk. Olyan sze-
mélyek jelentkezését várjuk, akiknek VARRODAI SZAKKÉP-
ZETTSÉGE vagy GYAKORLATA van, és egészségi állapota
lehetõvé teszi könnyû betanított munka elvégzését részmun-
kaidõben.
Lehetõség van a MOZGÓ KÖNYVÁRUS HÁLÓZATUNK-
BAN is munkavégzésre.

JELENTKEZÉS ÉS BÕVEBB INFORMÁCIÓ
A 06 30 338 4722-ES TELEFONSZÁMON.

A sárbogárdi helyi autóbuszjáratra

GÉPJÁRMÛVEZETÕT KERESÜNK.

Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.
Telefon: +36 20 661 3958
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