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Keresve sem találunk jobb példaké-
peket azoknál, akik köztünk jár-
va-kelve tetteikkel mutatnak köve-
tendõ utat. A tûnékeny, fönnforgó,
üres celebek nyomukba sem érnek.
Tessék nézni a 75 éves asszonyt, aki-
nek fiatalító életelixírje a néptánc,
vagy a 80 éves írót, aki újabb könyvén
dolgozik, vagy a nyugalmazott rend-
õrt, aki polgárõrként most is az embe-
rek szolgálatának él. Az élet alkonya
számukra nem meddõ, hanem ragyo-
gó naplemente, új virágot és gyümöl-
csöt hozó idõ, úgy is mondhatnám: ju-
talomjáték, melyet évtizedek tapasz-
talata tesz feledhetetlen ízû aszúvá.
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Csatlakozzon a polgárõrséghez!
Kapoli Zoltánt a Városi Polgárõr Szervezet Sárbogárd élén végzett több éves
eredményes munkája elismeréseként emlékplakettben részesítette Cseh Ist-
ván, a Fejér Megyei Polgárõr Szövetség elnöke. Ez is ösztönzött, hogy kifaggas-
sam Õt az elmúlt esztendõ eredményeirõl, tapasztalatairól.

2018 januárjában 37 fõvel kezdte meg a
sárbogárdi polgárõrség az önkéntes mun-
kát. Sajnos egy régi hûséges kollégájuk,
Biró Sándor elhunyt, és voltak kilépõk, be-
lépõk egyaránt, így jelenleg az egyesület 33
fõt számlál. Kapoli Zoltán mellett Bereczk
Károlyné látja el a helyettesi, Németh Zol-
tán pedig a titkári teendõket.
Tavaly 326 esetben láttak el polgárõrfel-
adatot 3.282 órában. Rendszeresen bizto-
sítják a városi ünnepek és rendezvények
(Sárbogárdi Napok, Fogathajtó, RunBo-
gárd, szüreti felvonulások, sportesemé-
nyek, bálok, halottak napja) zavartalansá-
gát, a központi zebránál a gyalogosok átke-
lését reggelente. Kiemelt figyelmet fordí-
tanak a vasútállomás környékére a jelen-
tõs átutazó-forgalom miatt. Külön megál-
lapodás alapján felügyelik a Tesco, az Alis-
ca-Mag környékét és a havi vásárokat is.
Szívesen eleget tesznek az egyedi kérések-
nek is, a lakosság bizalommal fordul hoz-
zájuk segítségért.
Nagy örömükre tavaly sikerült lecserélni a
régi, 22 éves, de jó szolgálatot tett Suzuki
Vitarájukat egy 5 éves gépkocsira a megyei
szövetség közbenjárásával. A legkeveseb-
bet futott leselejtezett rendõrautót Sárbo-
gárd kapta.

Gazdálkodásuk kiegyensúlyozott, több
mint félmillió forint tartalékkal rendelkez-
nek. A megyei szövetségtõl 500 ezer forin-
tot kapnak évente, a sárbogárdi önkor-
mányzattól pedig 350 ezer forint támoga-
tásban részesülnek. Ezekbõl az összegek-
bõl finanszírozzák a ruházatot, üzemanya-
got, gépjármûfenntartást, a három szolgá-
lati telefon költségét és a könyvelõt.
Fejenként évi 180 szolgálati óra teljesítését
várja el az országos szövetség. Ezt még
nem mindenkinek sikerült teljesíteni, de
Kapoli Zoltán bízik abban, hogy az új, ak-
tív tagok révén ez növekvõ tendenciát mu-
tat majd. A legaktívabb kétségtelenül a
Bereczk házaspár, akiknek sokat köszön-
hetnek, hiszen számos helyen képviselik a
polgárõrséget.
A Városi Polgárõr Szervezet Sárbogárd
várja mindazok jelentkezését, akik a mun-
kájuk és magánéletük mellett szívesen
áldoznának szabadidejükbõl a köz javára,
és aktív jelenlétükkel részt tudnának vál-
lalni a város biztonságának õrzése, fenn-
tartása érdekében.
A szervezet szívesen fogadja az adó 1 %-
ának felajánlását is.
Adószámuk: 18489815-1-07.
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Katonából író
Perlawi Andor nyugalmazott katonatiszt, népmûvelõ–
könyvtáros, tanár, történész, író életpályáját, irodalmi
pályafutását, eddig megjelent köteteit ismerhették meg
az érdeklõdõk április 1-jén a sárbogárdi Madarász József
Városi Könyvtárban. A szerzõvel jómagam beszélget-
tem, annak apropóján, hogy a Bogárd és Vidéke Hírház
gondozásában került kiadásra több könyve is.

Az Egerben született, Balatonfüreden élõ, 80 éves, termékeny író
ugyan már 1953 óta alkot, de elsõ könyve csak 2006-ban jelent
meg. Önállóan és más szerzõkkel együtt is jelentek meg írásai:
esszé, vers, kisregény, dráma, riport, novella, interjú, színházi kri-
tika, pódiumjáték, kisprózák. A dráma különösen kedves a szívé-
nek, elõszeretettel alkalmazza e formát, melybe – bevallása sze-
rint – Shakespeare-t olvasva szeretett bele.
Hogy miként lett katona, ha már diákként is az irodalom vonzot-
ta? Részben családi örökség, hiszen édesapja is katonaként szol-
gált, aztán a háborús idõk után gazdálkodni kezdett (az akkori
rendszer szemlélete szerint kulák lett), ami nem volt egyszerû,
ugyebár, mellette pedig olvasókört vezetett.
Andor a kapa helyett az egyetemet választotta – volna. A katona-
ság ennek lehetõségével kecsegtette, amirõl aztán kiderült, hogy
csalogató ígéret csupán. Híradós hadnagyként tevékenykedett
éveken át, a maga lehetõségei szerint „csempészve” egy kis kultú-
rát a katonai életbe. Aztán egyszer mégiscsak valóra vált az álma,
elvégezte az egyetemet, tanított, rövid ideig minisztériumban is
dolgozott, majd a Hadtörténeti Intézet levéltárába vezetett az
útja, onnan vonult nyugdíjba.

Mûvei többek között: Félõs napok – versek, Nõk. Férfiak. – drá-
mák, kispróza, Diké szerelmei – monodráma, Szalvay Mihály –
élet- és korrajz, Füredi szerelmek – drámák, Búcsúcsók, Jó ma-
gyarnak lenni – kispróza, Ne adjuk a vért – versek, Lázár Vilmos,
Hadik András, Csillagok és tölgyfalomb. A történelmi témák, je-
les katonai alakok mellett fõ témája és ihletõje a sokféle emberi
történet, mellyel utazásai közben találkozik, no és az asszonyok,
szerelmek. Diké szerelmei címû mûvét, mely egy kurtizánról szól,
bemutatták színdarabként Budapesten és Kolozsváron is.
Érdekes, színes életutat ismerhettünk meg ezen a hétfõ estén.
Meglepetésünkre a szerzõ minden jelenlévõ számára odaajándé-
kozta egy-egy könyvét, melyet kérésre dedikált.

Hargitai–Kiss Virág
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Mindenkor, mindenhol tánc
Somogyi Imréné Lidike néni, Alap szülötte, a Mezõföld Népi Együttes
táncosa Fülöp Ferenc-díjban részesült. Fejér megyében Õ az egyetlen,
aki ezzel a díjjal büszkélkedhet.

– Mióta táncol, Lidike néni?
– Nagyon régóta, még Kemény Istvánné
Erzsike tanár néni tanította a Pávakört,
már abban is táncoltam.
– Akkor hány éves tetszett lenni? Lány
volt, vagy fiatalasszony?
– Fiatalasszony voltam. A férjem már a Pá-
vakör indulásakor bekapcsolódott, kö-
csögdudás volt, tárogatón játszott és tán-
colt is. Én 2-3 év múlva csatlakoztam csak,
Veronka lányom születése után.
– Hány gyermekük született?
– Kettõ, 68-ban Imri, Veronka meg 70-
ben.
– Amikor Lidike fiatalabb volt, már akkor
is érdeklõdött a zene és a tánc iránt?
– Nagyon szerettem táncolni. A téeszben
jártunk kapálni; Medárdkor, amikor gyak-
ran esett, az esõ elõl a Farkasdi tanyára
mentünk be. Feri bácsi szépen tudott tan-
góharmonikázni, és táncoltunk, csak úgy
porzott a padlós konyhájuk. Szinte vártuk,
hogy essen az esõ! Bálba is jártam.
– Azokban a lépésekben benne volt a szü-
lõk, nagyszülõk öröksége?
– Anyukám nemigen táncolt, apám se na-
gyon, és egyik testvérem se szeretett né-
gyünk közül ennyire táncolni, mint én.
– Alapítója a Mezõföld Népi Együttesnek.
– Amikor Kemény tanár néni nem járt már
Alapra, két évig megszûnt a Pávakör, Köõ-
né Lendvai Mária szedte össze újra a csa-
patot.
– A gyermekei közül csatlakozott-e vala-
melyik?
– Nem. Vera jobban szeret táncolni. Neki
két családja van. Máté, az idõsebbik (25
éves) nagyon szeret táncolni, van, hogy el-

kap és táncolunk. A fiamnál három család
van. Õk Dunaújvárosban laknak, nem
olyan táncosak.
– Lidikének mi volt a hivatása?
– Az óvodában voltam 25 évig dajka. Na-
gyon szerettem ott. Volt, amikor a nagy-
csoportosokat tanítottuk üveges táncra.
Ügyesek voltak, nagy sikerük volt. Már
mind asszony, de nem táncol egy se.

– Valahol azért csak továbbviszik a
néptánc iránti szeretetet, tiszteletet.
– Köõné Marika csoportjában sok ügyes
gyerek van.
– Könnyen tanulja meg a különbözõ ko-
reográfiákat? Vannak furcintos lépések.
Sokan ilyen korban azt mondanák, hogy
„Én ehhez már öreg vagyok!”, de Lidike
nénirõl nem ez sugárzik.
– Van olyan lépés, amit nehezebben tanu-
lok meg, de otthon, a kiskonyhában gyako-
rolom a kacifántos lépéseket. Meg iparko-
dok odafigyelni, nem akarok szégyent hoz-
ni a csapatra.

– Melyik néptáncos élmény kedves emlék a
szívében?

– Mindegyik. Én a falut nemigen hagytam
el. Amióta táncolok, sok helyen voltunk a
környékben, az országban és külföldön.
Öröm volt számomra mindenütt táncolni.
– Ritkaságszámba megy, hogy 75 évesen
belefog valaki egy versenybe és zsûri elõtt
megméreti magát.

– Hajdara Tamás és a párja, Sándorfi Judit
neveztek be.
– Akik tanították is az alapi csapatot.

– Azt mondták, hogy nekem oda el kell
menni. Nagyon örültem, hogy beneveztek
és sikerült. Nem izgultam, mert stabil pá-
rom volt Tamás. Sokat táncoltam már vele,
nem kellett attól félni mellette, hogy elté-
vesztem a lépést.
– Két és fél percbe, ami rendelkezésére
állt, mi fért bele?

– Elõször üvegest táncoltam, utána gyors
csárdást, majd lassú csárdást és ugróst.
Örülök, hogy ilyen idõsen eljutottam ilyen
helyre. Ha a Jóisten ád erõt, egészséget,
táncolok, amíg tudok.

Hargitai–Kiss Virág

Kedves Olvasóink, kedves Érdeklõdõk!

A Madarász József Városi Könyvtár (Sárbogárd, Hõsök tere 16.)
április 13-án, szombaton, 13 órától

HÚSVÉT elõtti kézmûves ALKOTÓDÉLUTÁNT, WORKSHOPOT tervez felnõtteknek.

Amennyiben szívesen készítenél magad és családod számára húsvéti asztaldíszt és/vagy kopogtatót, gyere el a könyvtárba, próbáld
ki magad! Alkotó-tevékenységednek csak a fantáziád szab határt!

A munkához felhasználható minõségi anyagokat a workshop vezetõje, Bori Mónika virágkötõ biztosítja. Ha szívesen eltöltenél ve-
lünk ezen a hétvégén egy kis idõt, kérlek, jelezd, szívesen látunk!

A foglalkozás elõzetes regisztrációhoz kötött, csak megfelelõ számú jelentkezõ esetén tudjuk megtartani.

Az általad is felhasználható díszek, anyagok sokaságáról, az egyik foglalkozáson készült munkákról fotókat a „Sárgarózsa virág”
facebook-oldalon tekinthetsz meg.

Jelentkezni lehet a könyvtár telefonszámán: 06 (25) 508 570, illetve a könyvtár facebook-oldalán.

Bõvebb felvilágosítás Nagy Zsuzsannától kérhetõ a fenti telefonszámon, illetve személyesen.
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Egy orosz kiskatona emlékére
Azerbajdzsán, Baku

2. rész

Már a 10. századtól termeltek ki olajat a
Kaszpi-tengernél. A megnövekedett ke-
reslet miatt aztán 1872-tõl Baku igen gyor-
san fontos és gazdag várossá duzzadt.
A lengyel Ryszard Kapuscinski híres világ-
utazó–újságíró így ír az olajról: „A kõolaj
óriási izgalmat tud kelteni, nagy szenvedé-
lyeket tud ébreszteni; az olaj hatalmas kí-
sértés. Hihetetlen mennyiségû könnyû
pénzt hoz, gazdagságot, erõt, vagyont és
hatalmat jelent. A kõolaj megmérgezi a
gondolatokat, elhomályosítja a látást, de-
moralizál. A világ hatalmasai számára vi-
szont az a legfõbb vonzereje, hogy a segít-
ségével megszilárdíthatják a hatalmukat.
Társadalmi szempontból a kõolaj nem
okoz zavart, nem hoz létre nagyszámú pro-
letariátust, de nagyszámú burzsoáziát se, a
kormánynak nem kell senkivel sem osztoz-
kodnia a hatalmas jövedelmen, belátása
szerint rendelkezhet vele.
És így ír a diktatúráról:
„Ha egy diktatúrát megdöntenek, ne ringas-
suk magunkat olyan illúziókba, hogy vele
együtt eltûnik az egész rendszer, szertefoszlik,
mint valami lidérces álom. Persze, a rendszer
fizikailag megszûnik létezni. De lelki, társa-
dalmi következményei nem tûnnek el, to-
vább élnek, sõt fennmaradnak az öntudatla-
nul is utánzott magatartásformák. A dikta-
túra az értelmiség és a kultúra elpusztításával
együtt üres és holt teret hagy maga után, ahol
nem hajt ki egyhamar a gondolat fája. Ezen
a terméketlen talajon nem mindig a legjob-
bak vetik meg a lábukat, a búvóhelyekrõl és

hasadékokból többnyire azok kúsznak elõ,
akik vastagabb bõrüknek és nagyobb állóké-
pességüknek köszönhetõen mindent átvé-
szelnek, nem pedig azok, akik új értékeket te-
remtenek. A történelem tragikus, ördögi kör-
be kerül, és gyakran korszakokba telik, amíg
ki tud szabadulni belõle.”
A környékbeli macskáknak lakodalmi va-
csorát ajándékoztam, mert a száraz csirke-
mellet nem szeretem, kivéve, ha az az iráni
„feszendzsun” nevû ételben található. A
macskák nagyon köszönték. Különben a
reggelihez mindig vittem le kis nejlonzacs-
kót, és abba pakoltam észrevétlenül sajtot
és ízetlen szalámifélét macskáknak, ku-
tyáknak.

Érkezésem után két nappal, állami ünnep-
ként a Nagyfõnök apjának a születésnapját
ünnepelte az ország. Egész nap az életérõl
számolt be a tévé, mintha az ország elõtte
nem létezett volna, és csakis az õ magjából
teremtõdött volna a világmindenséget át-
fogó azeri nemzet.
Munkaszüneti nap. Donara értem jött a fi-
ával, aki rendõr, és éjszakai szolgálatból
érkezett nagyon álmosan. Jó kocsival jöt-
tek, valami Mercedes-félével. Nem értek a
kocsikhoz és nem is akarok, mert az elvem
az, hogy amíg négy keréken gurul és mûkö-
dõképes, mindegy, milyen fajta.
Ateshgaht néztük meg Surakhani telepü-
lésen, a zoroasztrizmus (vallás) azerbaj-
dzsáni központját. Hindu, szikh és zoro-
asztrián vallásúak alapították még ré-
ges-régen, amikor még nem volt olyan egy-
értelmû a tûzhöz jutás. A terület alatt gáz-
mezõk lapulnak, és ezt az emberek már ko-
rán fölfedezték. Az itt emelt emlékmûvet a
18. században építették ki kolostorhoz ha-
sonló melléképületekkel, a messzi földrõl
ide zarándoklók számára.
Sajnos nem maradt idõm arra, hogy el-
menjek a Yanar Daghoz („égõ hegy”).
Már Marco Polo is megemlítette az útle-
írásaiban ezt a helyet, miszerint itt a he-
gyek állandóan lángban állnak. Persze ez is
a földgáz természeti csodája.
Visszafelé vettünk egy dióval töltött csir-
két (ami szintén híres azeri étel, lebe-
gennek hívják), és azt egy üres, félig beren-
dezett, jó nagy, emeletes villában fogyasz-
tottuk el. A villa tulajdonosa a családjával
Moszkvában él, ide csak ritkán jönnek.
Donara férjének valami rokona. Nehéz a
családi szövevényeket kibogozni nekem,
akinek két macskája van, azok is kasztrál-
tak.



Bogárd és Vidéke 2019. április 4. A MI VILÁGUNK / AJÁNLÓ 5

Egy napos délelõttön, amikor a Szûz-toronyhoz kö-
zeli utcácskákban csatangoltam, láttam szembejön-
ni egy holland tévéstábot, és felismertem köztük az
egyik népszerû utazási program riporterét. Eléggé
siettek, ezért csak köszöntünk egymásnak. Pár órá-
val késõbb, amikor éppen befejeztem a négyféle sa-
látából álló királyi ebédemet egy kis téren, és éppen
letöröltem a céklamaradékot a számról, ismét fel-
tûntek elõttem. Ezúttal nem siettek annyira. A ri-
porter a terecske végén felvételt készített, ezért a
hátramaradókhoz léptem és megszólítottam õket.
Egy azeri tolmács is volt velük, diplomatikusan õt
kérdeztem, elõször törökül. Aztán egy igen jót be-
szélgettem utazásokról a stáb egy másik tagjával,
aki elmesélte, hogy ez az elsõ napjuk Bakuban, au-
tóval mennek tovább Grúziába, majd Törökorszá-
gon át térnek vissza Hollandiába, és ezt a mûsort
majd novemberben fogják a holland tévében közve-
títeni. Egyetértettünk abban, hogy nagyon jó ötlet
ilyen mûsorokban a világot bemutatni, és nem fért a
fejünkbe, miért gondolja a holland átlag, hogy
Azerbajdzsán terrorista ország és veszélyes a turis-
ták számára. Ezt gondolják többek között a munka-
társaim is.
Különben egész nap mentem, ahogy mindig szok-
tam, hogy minél többet lássak. Egy nap a Május 28-a
térre indultam, de a buszból megláttam egy hatal-
mas vásárcsarnok feliratát „Yesil pazari” (Zöldsé-
ges) néven, és pár órát eltöltöttem ott. Sült birka-
májdarabkákat ettem ebédre egy ottani kantinban
igen olcsón, kóstolgattam mindenfélét, fényképez-
tem, kávéztam és beszélgettem. Mi szem-szájnak
ingere, az mind ott halmozódott pirosan, lilán, sár-
gán, zölden, illatosan, szép sorokba állítva. Sava-
nyúságok, édességek, magok, sajtok és egyebek,
mögöttük, mellettük mosolygó eladókkal.
Teli gyomorral sétáltam vissza a vasútállomásig,
amit már odafelé kinéztem magamnak. A régi épü-
letet belül teljesen modernizálták, annyira, hogy se-
hol nem találtam az indulási és érkezési táblákat or-
szágon belül. Az Oroszországba induló vonatokat
bezzeg föltüntették. Na, majd ha legközelebb me-
gyek, vonatozni is fogok. Az állomás roppant tiszta
mindenhol. Márvány fénylik alul és felül, dísznövé-
nyek emlékeztetnek a természetre, és a gyerekek-
nek egy belsõ játszóteret is kialakítottak. Senki nem
kiabál, nem ordít, még a mobiljába se. Fõleg a szinte
minden középületben megtalálható Lavazza kávé-
automatának örvendeztem, amin tizennyolcféle le-
hetõségbõl választhat az ínyenc fogyasztó fillére-
kért, akárcsak a macedóniai Szkopjéban vagy az uk-
rajnai Kijevben is.
Tovább gyalogoltam a sûrûség felé. Nemsokára egy
nagy, emberektõl sürgõ teret találtam a magas épü-
letek között, ahol egy metróállomás is állt. Ott sza-
kadt el a szandálom. Hazafelé kellett vennem az
irányt, de azért még vonzott az ismeretlen. Talál-
tam egy egyetemi épületet, drágább üzleteket és ét-
termeket is. Sétáltam tovább az 5-ös busz megálló-
ját keresve, de helyette az art nouveau stílusban
épült Operát, egy színházat és a városi könyvtárat
találtam. Elõttük egy hatalmas tér szökõkúttal, hû-
sölõ ráérõkkel és labdázó középiskolásokkal. A
könyvtár oldalában egy nyitott, kerti könyvtárrészt
vettem észre, ahol meglepetésemre egy e-könyvol-
vasó helyecskét is kialakítottak egy nagy koronájú
fa alatt. Ebben az olvasókertben lehet könyveket is
cserélni. Elhatároztam, hogy miután elolvastam a
magammal hozott vékonyka török könyvemet, be-
cserélem egy azeriul írottra.
Folytatom.

Gulyás Ibolya

Tûnõdés a Himnusz ügyében
Március 15-én figyeltem föl a televízió hírszolgáltatásában arra, hogy egy ellen-
zéki férfiakból álló, alkalmi énekkar a magyar Himnusz helyett Beethoven Ki-
lencedik szimfóniája örömódáját énekli, amelyet a zene eme óriása Schiller
örömódájának felhasználásával komponált. Beethoven és az angyali, zseniális
Schiller: hát ez vitathatatlanul gyõztes csapat. Miért éreztem én mégis gyötrel-
mes tûszúrást a szívemen, amikor láttam ezeket a kardalosokat? Miért baj ne-
kem, ha valakik az örömet magasztalják, és azt éneklik, hogy „testvér lészen
minden ember”?
Ha látta valaki ezeket az énekeseket, azt tapasztalta, hogy bizonyos indulattal
dalolták a mûvet. Ne köntörfalazzunk: ez az indulat akarva-akaratlanul a ma-
gyar Himnusz ellen irányult. Tudni kell, hogy Beethoven örömódája az Európa
Tanács döntése alapján az Európai Unió himnusza lett. Az is ismert, hogy a ma-
gyar ellenzék meghatározó része az Európai Egyesült Államok tervét melenge-
ti. Ez ugyebár az uniót alkotó államok szuverén államiságának megszûnését je-
lentené. Ha pediglen nincs külön Magyarország, minek külön magyar Himnusz,
hát nem? Kölcsey Ferenc, Erkel Ferenc, csomagoljátok össze a holmitokat, in-
dulás nyugdíjba! Szép volt, vége!
Még mit nem? A húsunkat, csontjainkat ne cseréljük le? Töröljük az általános
iskolai tanévzáró ünnepélyünk emlékébõl a Himnuszt? A szilveszter éjfélt, ami-
kor egész Magyarország vigyázzban állva dúdol a pezsgõspoharak fölött? Illyés
Gyula és Nagy László temetését, amikor a gyászoló tömeg szinte magától éne-
kelni kezdte a nemzet énekét? Netán töröljük a magyar kultúra napját, amelyet
ugye január 22-re, a Himnusz kéziratának dátumához kapcsolunk? Lehet, hogy
vannak, akik az egész magyar kultúrát szeretnék eltörölni? Legyen egységes eu-
rópai kultúra! – mondják. Hiszen van, aki valami érthetetlen indulatból azt ve-
tette föl, hogy Kölcsey talán homoszexuális ember volt. Miért érezte õ szüksé-
gesnek, hogy ezt leírja, könyvben kiadja? Talán ugyanazért, amiért másvalaki
Jókai zseniális, nemzetépítõ regénymûvészetét a „lektûr”, értsd szórakoztató
irodalom körébe sorolta.
Köztudomású, hogy vannak, akik merõ hazafiságból vállalnák, hogy beülnek a
miniszteri bársonyszékbe. Joguk van rá? Igen, demokrácia van. Persze ahhoz
elõbb ki kellene pöckölni a jelenlegi minisztereket, amihez egyelõre kevés esély
mutatkozik. Pillanatnyilag. Távlatilag bizonyára eljön az ideje annak, hogy a
népnek felnyílik a szeme és elzavarja ezt a korrupt tolvajbandát, élén az õrült
zsarnokkal. Kis lépésekkel kell elérni a célt. Elõbb a nacionalizmus gyomait kell
kitépdesni, a balsorsos Himnusszal, Istennel, aki szíveskedik védõ kart nyújtani
e fölé a szerencsétlen, mucsai nép fölé. Miért nyújtaná? Azt hiszik, hogy az Is-
tennek nincs jobb dolga, mint hogy áldást adjon nekik, jó kedvet és bõséget aján-
dékozzon számukra? Bûn, ha van, akinek „az égi szikra lángja, a szent öröm”
jobban tetszik? – kérdik az énekkarosok.
Nem bûn. De talán március 15-én kissé provokatív. Sokféle ember van, ez az
élet egyik legfõbb érdekessége. Meg kellene értenünk egymást.

L. A.

Megrendülten tudatjuk mindenkivel,
aki tisztelte és szerette, hogy

STRENG FERENC

nyugállományú rendõr alezredes
– volt ENSZ-missziós –

2019. március 30-án,
63 éves korában váratlanul elhunyt.

Temetésére szûk családi körben
kerül sor.

Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egyesület
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Cecei sulibörze
Óvodások látogatása

Az iskola hagyományainak megfelelõen 2019. március 28-án
meglátogatták iskolánkat a cecei, a vajtai, és a sáregresi óvoda le-
endõ elsõsei. Az alsós pedagógusok nagy szeretettel várták a gyer-
mekeket, akik kíváncsiságtól csillogó szemmel, de kicsit sem meg-
szeppenve érkeztek meg az iskolába.

Elõször körbejártuk az intézményt, ahol egy-egy osztályba belép-
ve láthatták az iskolánkban folyó munkát, találkozhattak testvé-
reikkel, ismerõseikkel a kis óvodások és kísérõik. Az itt tanulók és
nevelõik örömmel fogadták õket.
Az iskola körbejárását a tornateremben fejeztük be, ahol labda-
gyûjtõ játékot játszhattak, melynek akkora sikere volt, hogy több-
ször is meg kellett ismételnünk. Úgy tûnik, a leendõ elsõseink is
nagyon sportosak, szeretik a mozgást!
A séta végén a pedagógusok által készített kis ajándékot kaptak a
látogatók, majd a közös fényképezés után boldogan vették birtok-
ba az udvart és az ott található játékokat. Vidám játékba kezdtek
és nagyon jól érezték magukat!
Legközelebb 2019. április 3-án, szerdán 15 órától várjuk leendõ
elsõseinket a szüleikkel együtt, amikor az óvodások egy foglalko-
záson vesznek részt a tanító nénikkel, míg a szüleik egy tájékozta-
tó beszélgetésen tisztázzák a beiratkozással és az iskolakezdéssel
kapcsolatos kérdéseket.
Mindenkit nagyon várunk!

A Cecei Általános Iskola alsós tanítói

Figura Ede elõadómûvész Cecén

Mindig izgalmas kaland, ha megzenésített versekkel találkozunk,
fõleg, ha mindez élõben történik. Figura Ede elõadómûvész szin-
te minden korosztálynak fel tud kínálni zenés darabokat, hiszen
egyszemélyes, gitárkíséretû színházával járja az országot magyar-
hertelendi otthonából. Szerdán Cecére is ellátogatott, ahol a mû-
velõdési házban várta az iskolásokat. A kisebb korosztálynak saját
élményeibe csomagolva játszotta el a Figura Színház elõadását,
sok viccel, verssel, interaktív formában, vagyis a diákokat is be-
vonva az „alkotói folyamatba”. Sok tapssal, még több nevetéssel
tûzdelt elõadása minden hallgatónak nagy örömet szervezett.
A folytatásban a nagyobb korosztálynak is tartott elõadást, ahol
már a szerelem és a „facebook-élet” is szóba került, egy kicsit pa-
rodizálva, kihangosítva a diákok problémáit a felnõtté válás útján.
Mindez Varró Dániel, Lackfi János és más kortárs költõk megfo-

galmazásában. Izgalmas kaland volt, sok meglepõ gondolattal,
ahogy azt már megszoktuk a kortársaktól.
Úgy gondolom, hogy Figura Ede ismét nagy örömet szerzett a
hallgatósága, vagyis a cecei iskola diákjai és pedagógusai számá-
ra! Köszönjük a lehetõséget, hogy pályázati lehetõségbõl ingye-
nesen vehettek részt a gyerekek a zenés irodalmi elõadáson, él-
ményeket és tapasztalatokat szerezve!

Szabóné Várady Katalin igh.

A Föld órája

A Föld órája akció az ausztráliai WWF kezdeményezésére indult
2006-ban. Ebben az évben Sydney-ben kapcsolták le a fényeket
egy órára, hogy felhívják a figyelmet a klímaváltozásra és a túlzott
energiafogyasztásra. A Föld órájában minden év márciusának
utolsó szombatján este világszerte lekapcsolják egy órára a nélkü-
lözhetõ világítást, és áramtalanítják az elektromos készülékeket.
A Földnek szentelt 60 perc célja, hogy az emberiség tudatára éb-
redjen, hogy a fenntartható jövõ megteremtése és bolygónk álla-
potának megóvása mindannyiunk felelõssége. A környezettuda-
tos magatartás kialakítása és fejlesztése fontos a felnövekvõ nem-
zedékek számára, ezért 2019. március 30-án 20.30-kor a Cecei Ál-
talános Iskolában is kialudtak a fények, elõször csatlakozva e vi-
lágméretû akcióhoz. A jelenlegi, valamint volt diákjaink és peda-
gógusok részvételével lekapcsoltuk az intézmény kivilágítását. Bí-
zunk benne, hogy nemcsak egyszeri alkalom volt, hanem egy
fenntartható életmódváltás is bekövetkezik a résztvevõk köré-
ben, hiszen:
„A Földet nem a szüleinktõl örököltük, hanem az unokáinktól
kaptuk kölcsön!”
Tegyünk hát érte!

Csajtainé Szabó Ágnes tanárnõ

Gyermekszínház Sárbogárdon

A Cecei Általános Iskolában már évek óta hagyománnyá vált a
színházak látogatása, mely biztosítja a tanulók kulturális szórako-
zását. A 2018-2019-es tanévben az 1-2. osztályos tanulók bérletet
váltottak a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központ gyer-
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Doktorandusz
a gimnáziumban

A Pannon Egyetem EFOP-3.2.14-17-2017-00003 Nyelvtanulással a boldogulásért
projektjében a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumban Naeimeh Afshar doktorandusz
3 napos intenzív angol nyelvi kurzust tartott 15 tanulónak.
Az élményekrõl a kurzus egyik résztvevõje, Lippai Kata Luca számol be.

Március 25-e és 27-e között a Petõfi Sándor Gimnázium 9. a, 9. c és 10. c osztályainak ta-
nulóiként három különleges tanítási napon vehettünk részt. Egy iráni, Magyarországon
tanuló tanárnõ segítségével mélyíthettük el angoltudásunkat. Többek között szerepet
kapott az otthon, a könyvek és filmek, valamint a kultúra témája is. Megismerkedhet-
tünk Irán nevezetes ételeivel, látványosságaival. Lehetõséget kaptunk véleményünk ki-
nyilvánítására, szókincsünk bõvítésére motiváló, érdekes feladatok segítségével. Az
utolsó napon három feledhetetlen nap élményével köszöntünk el a tanárnõtõl.
A nagy sikerû oktatás májusban két újabb csoport bevonásával folytatódik.

mekszínházi elõadásaira. Az elsõ alkalom
2018. november 20-án valósult meg, ami-
kor az Alma együttes szórakoztatta a gye-
rekeket. A tanulók velük együtt táncoltak,
énekeltek, mulattak. Ezt követõen három
színdarabot tekintettek meg a gyermekek.
Az elsõ színdarabot („Jegesmaci és bará-
tai”) december 18-án karácsony elõtt néz-
tük meg. A látványos, szokatlan, nagymé-
retû bábokkal elõadott darabot a gyerekek
imádták. Két kíváncsi pingvin hosszú ván-
dorútja tárult a szemünk elé, akik az útjuk
során barátokra leltek, új ismereteket ta-
nultak meg, majd találkoztak a hatalmas
jegesmedvével, akivel életre szóló barátsá-
got kötöttek. 2019. február 26-án egy mo-
dern elõadás részesei voltunk. Az ANN-
DROID nevezetû színdarab a digitális
technika segítségével készült el: vetítõvá-
szon, okoslabda, drón, LED-ruha színesí-
tette ezt a mesevilágot, melyet az alkotók
elképzeltek. A kis közönséget elvarázsolta
az effajta látványosság, bár néhányan az
egyes sötét részeknél félve kapaszkodtak a
pedagógusok karjaiba. Az utolsó elõadást,
a Harisnyás Pippit április 2-án tekintettük
meg. A gyerekek sokszor kacagásban tör-
tek ki ezen a mulatságos és gyermekbarát
történeten.

A színdarabok az Ametiszt Bábszínház, a
Fogi Színház és Bandart Társulat jóvoltá-
ból kerültek a kis nézõközönség elé.

A diákok nagyon élvezték ezeket a színda-
rabokat, így kíváncsian várjuk a következõ
évad elõadásait!

Boros Lilla

Víz világnapja
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodájában
2019. március 18-a és 22-e között vizes hetet tartottunk a víz világ-
napja alkalmából. Ennek keretein belül minden csoport vízparti
kiránduláson vett részt. A Katica, a Napsugár és a Tappancs cso-
port Rétimajorba, a Cica csoport Soponyára, a Nyuszi csoport a
székesfehérvári Sóstói tanösvényre, míg a Bóbita csoport Dégre
látogatott el. Az idõjárás nem kedvezett minden csoportnak, de a
gyermekek így is sok vízi állatot láttak és megismerkedhettek a
hazai halfajtákkal is.

A kirándulások mellett a csoportszobákban is lelkesen készültek
a gyermekek a jeles napra. Érdekes kísérleteken keresztül ismer-
kedtek a víz tulajdonságaival, papírcsónakok, színes halacskák és
halastavak készültek egy-egy kézmûves-tevékenység alakalmá-
val. Beszélgettek a víz fontosságáról és eljátszották a vizek tisztán
tartásának lehetõségeit. Elõkerültek a játék horgászbotok, és ha-
lacskák is. A vízfogyasztás fontosságára is felhívták az óvó nénik a
gyermekek figyelmét, több csoportban citrommal, naranccsal íze-
sített vizet is kóstolhattak a gyermekek. Természetesen a növény-
locsolás sem maradhatott el.
A gyermekek és óvó nénik élményekben gazdag hetet tudhatnak
maguk mögött, melynek során sok értékes tapasztalattal lettek
gazdagabbak.

A Tappancs csoport óvodapedagógusai
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KOSSUTH MORZSÁK
Márciust a kikelet havának is nevezik. A tavasz falaink közé is be-
költözött. Vidám, színes dekorációk teszik hangulatossá az épület
minden szegletét. A jó idõ beköszöntével iskolánkban is érezhe-
tõvé vált a tavaszi zsongás, változatos, érdekes programok tették
üdévé mindennapjainkat.
Az 1848-49-es szabadságharc eseményeit a 7. osztály tanulói
Bárányosné Király Eszter segítségével elevenítették fel. „Neked
mi jut eszedbe, ha március 15-ére gondolsz?” – hangzott el a kér-
dés. „Petõfi Sándor… a márciusi ifjak… a szabadság… a kokár-
da…” – a szabadságharc szimbólumai. A magyar zászló, melynek
színei az erõt, a hûséget és a reményt jelképezik. Megelevenedtek
mindazon gondolatok, eszmék, melyek meghatározták az 1848-as
szabadságharc eseményeit. Rövid idõre iskolánk tanulói átélhet-
ték mindazt, amit anno a márciusi ifjak.

A 7. osztály mûsorával olyan értékeket közvetített, mely gondo-
latébresztõként szolgált mindannyiunk számára, hogy felidézhes-
sük, mire tanít minket hazánk történelme, milyen útravalót hor-
doz ez a jeles ünnep. Arra bátorít, hogy vegyünk erõt magunkon,
tegyük dolgunkat a hétköznapok során derûsen, jókedvûen, hogy
céljainkat elérhessük. Az az ember, aki hisz saját képességeiben,
önmagában, és tisztában van az értékeivel, tudja, hogy hová tart.
Ez a szemlélet áthatja mindennapi munkánkat, és követendõ pél-
da tanulóink számára.
Iskolánkban az idei évben is megrendezésre került a fenntartha-
tósági témahét. Célja, hogy a felnövekvõ nemzedékben tudatosít-
suk a környezetvédelem fontosságát, ismereteiket bõvítsük és fe-
lelõsségtudatukat erõsítsük. A projekt keretében a népi idõjóslás-
ról, az idõjárás és éghajlat alakulásáról, valamint az idõjárás ele-
meirõl tanulhattak diákjaink játékos formában. A programsoro-
zat kapcsolódott a víz világnapjához, így a felsõs osztályok közre-
mûködésével minden nap elején hazánk egy-egy tava került be-
mutatásra. Tanulóink sok érdekességet gyûjtöttek össze a Ti-
sza-tóról, a Balatonról, a Velencei-tóról, Rétimajorról és a Fer-
tõ-tóról. A hét során fontos volt a hagyományok felelevenítése, az

élményalapú tanulás, az ismeretek bõvítése, elmélyítése, a kör-
nyezettudatosság kialakítása. A hétfõi nap Sándor, József, Bene-
dek különleges beceneveivel, megismerésével kezdõdött, majd a
mozgásé volt a fõszerep akadályverseny formájában. Kedden
Sándor, József, Benedek nevéhez fûzõdõ legendát, idõjóslásokat
elevenítettek fel tanulóink játékos feladatok, dalok segítségével.
A téma folytatásaként a nap második felében az idõjárás elemei
és az éghajlat kialakulása volt a téma, melynek feldolgozása Infor-
mációs és Kommunikációs Technikai eszközök alkalmazásával
valósult meg. Szerdán a zenéé volt a fõszerep. A gyermekek ma-
guk idézték elõ az idõjárás hangjait. Az iskola falai közt megeleve-
nedett a nyári záporból kialakuló viharos felhõszakadás, mely vé-
gül elcsendesült. Hatalmas élményt jelentett a gyerekek számára,
hogy együtt milyen csodás élményt tudtak létrehozni. Kézmû-
ves-foglalkozás keretében halat hajtogattak, miközben vízhez
kapcsolódó dalokkal színesítették a programot. A hagyományõr-
zés keretében a vízhez, idõjáráshoz kapcsolódó szólások, köz-
mondások képi megjelenítése, értelmezése mozgatta meg tanuló-
ink fantáziáját. Remek alkotások születtek. Csütörtökön a kísér-
letek világába kalauzoltuk a gyerekeket. A szivárvány csodás je-
lenségét figyelhették meg több kísérlet segítségével. Az évszakok
és az idõjárás kapcsolatát több érzékszerv bevonásával elevenít-
hették fel. A kreativitás, képzelet, megfigyelõképesség fontos sze-
repet játszott a feladatok megoldása során.
A hét zárásaként a víz körforgásával ismerkedtek meg tanulóink.
Érdekes kisfilm, vetélkedõk tették izgalmassá a téma feldolgozá-
sát. A projekthez kapcsolódóan minden tantárgyban megjelent a
víz és az idõjárás a tananyagtartalmak feldolgozása során. A hét
innovatív, interaktív, változatos, élményközpontú feladatai mara-
dandó élményt jelentettek tanulóink és pedagógusaink számára
egyaránt.
Iskolánk épülete részben felújításra került a nyár folyamán, de
mosdóink állapota továbbra is kritikus. A Domestos által meghir-
detett Iskolamosdó Felújítási Program lehetõséget teremthet ar-
ra, hogy az alsó szinten lévõ gyermekmosdó megújulhasson. Isko-
lánk a benyújtott kisfilmjével bejutott azon 8 intézmény közé,
akik pályázati anyagukkal részt vehetnek egy internetes szavazá-
son. A szavazás elsõ három helyezettjének mosdói a nyár folya-
mán felújításra kerülnek. Érvényes szavazatokat leadni 2019. feb-
ruár 11-e és 2019. április 14-e között lehetséges a következõ lin-
ken: https://www.domestos.com/hu/iskolai-program.html.
Fontos, hogy a szavazáskor megadott e-mail-címre a szavazás
után kapott megerõsítõ levélben található linkre mindenképpen
kattintani kell, mert csak így lesz érvényes a szavazat. Ellenkezõ
esetben a szavazat ELVESZIK. Köszönjük, ha szavazatával hoz-
zájárul, hogy elképzelésünk megvalósulhasson!

Födelmesi-Pap Erika
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SZENTIVÁNI SULISZEMLE
Fenntarthatósági témahét

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma
immár negyedik alkalommal hirdette meg
a fenntarthatósági témahetet. A rendez-
vénysorozat 2019. március 18-a és 22-e kö-
zött került megrendezésre. A program cél-
ja a madarak és fák napja üzenetének, a
fenntarthatóságnak széles körû elterjesz-
tése iskolai keretek között.

Fontos, hogy a diákok figyelmét koncent-
ráltan ráirányítsuk a fenntarthatóság fon-
tosságára, az õ személyes érintettségükre,
hiszen kis odafigyeléssel õk is sokat tehet-
nek a Föld védelméért. Iskolánkban ezen a
héten minden napra jut valamilyen foglal-
kozás a témában Boros Tamás tanár úr ve-
zetésével. Adtunk ki egyéni és osztályszin-
tû kutatómunkát, rejtvényfeladatokat még
a vadon napja alkalmából, minden ver-
senyzõ kapott emléklapot és jutalmat. Pla-

kátrajzversenyt hirdettünk meg az osztá-
lyok között, a víz szerepének hangsúlyo-
zására, mivel párhuzamosan a Happy-hét
is zajlott, amely a vízfogyasztás és az édes-
vízkészleteink megõrzésének fontosságát
emelte ki.
Prezentációval és videofilmekkel egybe-
kötött interaktív elõadásokat tartottunk a
gyerekeknek. Szemétgyûjtést is szervez-
tünk az iskolában és környékén. Bízunk
benne, hogy a programokban gazdag té-
mahét üzenetét tanulóink nemcsak meg-
értették, hanem tudatosan alkalmazni is
fogják. Ahogy az elõadáson hallhattuk:
„Ha majd kivágtad az utolsó fát és meg-
mérgezted az utolsó folyót, kifogtad az
utolsó halat, rájössz, hogy a pénz nem ehe-
tõ.”

IV. helyezés az egyházmegyei
földrajzversenyen

Az érdi Marianum iskolába már korábban
is ellátogattunk az egyházmegyei hittan-
verseny keretében. Amikor a földrajzver-
seny meghívója megérkezett, és a 7-8. osz-
tályosok körében kihirdetésre került a le-
hetõség, a Kálmánczhei Alexandra–Ko-
vács Izolda–Lakatos Loretta–Márkus
Zsófia összetételû lánykvartett vállalta a
megmérettetést, nem is annyira a verseny
miatt, hanem inkább azért, hogy ismét el-
tölthetünk közösen egy olyan délutánt,
ahol új kapcsolatokra, barátokra tehetünk
szert és jól érezzük magunkat.

A verseny két részbõl állt: elõször egy álta-
lános földrajzi tesztet kellett a lányoknak
megírniuk a 7-8. osztály földrajzi ismeret-
anyaga alapján. Ezt követõen átsétáltunk a
Magyar Földrajzi Múzeumba (amely
egyébként az egyetlen ilyen jellegû intéz-
mény kis hazánkban) és interaktív felada-
tok során mutathatták be a csapatok, hogy
mit tudnak az Amerikát megjárt magyar
világutazókról, akikrõl korábban levélben
küldött ki a múzeum egy tartalmas, érde-
kes anyagot.

Mindkét feladat során a IV. helyen, a kö-
zépmezõny elején végeztek a lányok, ami
számos egyéb elfoglaltságukat ismerve di-
cséretes. Megérdemlik a gratulációt!
Munkájukat emléklappal, egy értékes Bu-
dapest-kézikönyvvel, valamint a verseny
során ledolgozott energiát pótolandó Ba-
laton szelettel jutalmazták a szervezõk,
amit ezúton is köszönünk!
A verseny után lehetõségünk nyílt a múze-
um alapítójának, Balázs Dénesnek az em-
lékkiállítását is megtekinteni, ahol az Eri-
ka táskaírógéptõl az eszkimó nõi pulóve-
ren át a varázsló fûkunyhójától a sünhalig
számos érdekességrõl hallhattunk.
Köszönjük az érdi iskolának ezt a tartal-
mas délutánt, jövõre ismét visszajövünk!

Szép helytállás
a VIII. Fejér Megyei

Szépíróverseny döntõjében
Ez a verseny annyiban különleges, hogy
csakis sajátos nevelési igényû, illetve beil-
leszkedési, tanulási és magatartásbeli ne-
hézséggel küzdõ tanulóknak hirdették
meg a szervezõk azzal a céllal, hogy ezek a
gyerekek is képviselhessék iskolájukat, va-
lamint gazdagodhassanak sikerélmények-
kel.
A verseny helyszíne a székesfehérvári Bo-
ry Jenõ Általános Iskola volt, ahová márci-
us 22-én várták a gyerekeket. 5 kategóriá-
ban mérhették össze íráskészségüket a di-
ákok, 1-2., 3-4., 5-6., 7-8., 9-12. évfolyamos
korcsoportokban. Szépszámú versenyzõ
érkezett, összlétszámuk mintegy 150 fõ
volt.

Iskolánkat Lakatos Adrián 5. osztályos ta-
nuló képviselte. Feladata Lázár Ervin „Ló
Szerafin legyõzi önmagát” címû mûvébõl
egy részlet másolása volt. Bár nem került a
helyezettek közé, Adrián így is dicsérete-
sen teljesített, munkáját oklevéllel jutal-
mazták a szervezõk. A verseny folyamán
csokit és üdítõt is kaptak a gyermekek.

Kiss Attila igazgató
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IDEGENBEN JOBBAN MEGY
Ellentétes félidõk

Fõnix–Sárbogárd 2-4 (2-0)

Fõnix: Tóth – Totsche, Eckl, Imrik, Schäf-
fer, Király, Katona, Kovács, Ambrus, Ker-
tész, Dencinger.

Cserék: Barsch, Varga, Willerding, Bognár,
Hanzli, Spánitz.

Vezetõ edzõ: Pavlik József.

Sárbogárd: Matócza – Laták, Kindl, Kál-
lai, Kókány, Bezerédi, Gráczer Gergõ,
Krajcsovics, Gyuricza, Gráczer Bence,
Gráczer Bálint.

Cserék: Brúzsa, Luczek, Farkas, Gál, Laj-
tos.

Vezetõ edzõ: Pajor László.

Rosszul kezdõdött a vendégek szempont-
jából a mérkõzés, mert már az 1. percben
megszerezte a vezetést a hazai csapat.
Szögletrúgás után Imrik L.-hez került a
labda és a beívelését Totsche G. a hálóba
fejelte, 1-0. A vendégek rendezték soraikat
és a korai gól után több ígéretes támadást
vezettek. A 35. percben ismét szögletrúgás
után született a hazaiak második találata.
Imrik L. beadására a röviden érkezõ Ko-
vács K. a sarokba perdítette a labdát, 2-0.
A szünet után agilis vendégek léptek pá-
lyára és nagy erõket mozgósítva az 57. perc
meghozta a szépítést. A Gyuricza K.-tól
kapott indítást Bezerédi Á. a kapus mellett
ellõtte és a felszabadítani akaró Ambrus
S.-rõl a labda a kapuba jutott, 1-2. Tovább-
ra is a Sárbogárd támadott és a 63. percben
sikerült az egyenlítés. Nagy bedobás után
Gráczer Bence a hálóba csúsztatott, 2-2. A
mérkõzés hajrájában Bezerédi Á. kétszer
is eredményes volt. A 85. percben Lajtos
A. lefejelt labdáját a bal oldalon Bezerédi
Á. egy befelé csel után a védõt átjátszotta
és 14 m-rõl kilõtte a bal alsó sarkot, 2-3.
Hab a tortán a 84. percben: Gyuricza K.
jobb oldali beadását Bezerédi Á. lekezelte,
egy lövõcsellel a kapust elfektetve a hálóba
lõtt, 2-4. Ismét idegenben sikerült értékes
gyõzelmet aratni az élmezõnyhöz tartozó
Mór után a Fõnix ellen.

Pajor László a mérkõzés után értékelte a
csapat teljesítményét: – Az elsõ félidõben
a rögzített játékhelyzeteket rosszul véde-
keztük le. Szünet után már komolyabb
helyzeteink is voltak és a hajrát ismét jól
bírtuk. Fegyelmezett játékkal, egységes
csapatként szereztünk három pontot az
éremesélyes otthonában. Gratulálok a srá-
coknak! Köszönjük a csapatot elkísérõ
szurkolók biztatását!

Dégen is mi voltunk
otthon

Dég U14–Sárbogárd U14 2-5 (0-2)
Dég: Harangozó – Fehér, Müller, Beke,
Csillag, Takács, Sörös, Kizlinger Z., Kiz-
linger D.
Cserék: Peller, Horváth.
Sárbogárd: Derner – Hollósi B., Sáfrány,
Lakatos, Szalai, Szabó, Csõgör, Gereny,
Zvezdovics.
Cserék: Baráth, Szabó, Horváth, Hollósi G.
A mérkõzés megkezdése után a vendégek
sorozatos támadásaival kellett megküzde-
ni a hazaiak védelmének. Szalai Á. lövése a
kapufáról vágódott a mezõnybe és Szabó
D. Z. közeli lövését védte Harangozó Gy.
A 18. percben Szabó D. Z. elviharzott a
jobb oldalon, lövése a védõrõl Hollósi B.
elé került, aki a kapu jobb oldalába gurí-
tott, 0-1. A 25. percben a kimaradt gólhely-
zetek után Sáfrány A. Z. jobbról elvégzett
szögletrúgását Szalai Á. 4 m-rõl fölé fejel-
te. A 31. percben azonban már nem hibá-
zott, és az elõzõekben leírt koreográfia
után Sáfrány A. Z. szögletét – a védõk kö-
zött felugorva – a kapu bal oldalába fejelte,
0-2. A második játékrészben is a Sárbo-
gárd uralta a játékot. A 36. percben Csillag
S. M. a bal oldalról bepasszolt labdát a sa-
ját kapujába segítette, öngól, 0-3. A 41.
percben kihagyott a vendégek védelme és
Kizlinger Z. szép szóló után (a kapust is ki-
cselezve) a hálóba gurított, 1-3. Vendégak-
ciók, hõsies védekezés a hazaiak részérõl,
és az 52. percben újabb sárbogárdi gól.
Zvezdovics G. B. bal oldali beadását Szabó
D. Z. 6 m-rõl lõtte a hálóba, 1-4. A meg-
nyugtató elõny birtokában alábbhagyott a
vendégek támadási kedve, és Derner P. vé-
déseivel tartotta az eredményt. A 69. perc-
ben Derner P. hosszú kirúgását Horváth
M. lekezelte és a kapura fordulás után 12
m-rõl talált a hálóba, 1-5. A gólöröm köze-
pette a kezdés utáni támadásra nem figye-
lõ védõk között Kizlinger Z. szerzett gólt
és állította be a végeredményt, 2-5.
A mérkõzés eredménye a hazaiakra nézve
hízelgõ. A Sárbogárd félgõzzel is magabiz-
tosan szerezte meg a három pontot, és ve-
zeti a Nyugati csoportot.
Jók: Harangozó Gy. J. illetve Szalai Á.,
Csõgör D., Derner P.

Gólok számában már
nagykorúak lettünk

Szabadbattyán U16–Sárbogárd U16
1-18 (0-12)

Szabadbattyán: Buza– Kiss, Lukács, Müll-
ner, Nyiredi, Szöllõsi, Ispaics, Mudris, Te-
veli, Faragó, Borszuk.
Sárbogárd: Bruzsa – Õri, Horváth A. R.,
Szalai, Suhajda, Boda, Suplicz, Tóth P.,
Deák, Horváth B., Morvai.

Cserék: Tóth L., Barabás, Szabó, Már.
A bajnokságban az egy gyõzelmet jegyzõ
hazaiak ellen tetszés szerint rúgták a gólo-
kat a vendégek. A 6. percben Szalai Á. nyi-
totta meg a sort, 0-1, és a folytatásban De-
ák S. szép cselsorozata után a 8. percben
0-2. Rövid szünet után a 15. percben Su-
hajda M. közelrõl helyez a hálóba, 0-3. A
23. perc és a 45. perc között Õri D., Hor-
váth B., Suplicz B., valamint Suhajda M.
kétszer, Boda A. kétszer, Szalai Á. kétszer
volt eredményes, így alakult ki a 0-12-es
eredmény. A szünet után idõközönként a
szórakozás a játék rovására, a trükközé-
sekre irányult és ez a gólok számában is
megmutatkozott. Az 52. percben Suplicz
B. szögletébõl Õri D. fejesével 0-13.
Suplicz B. újabb, jól beküldött szögletrú-
gása után ismét Õri D. fejelt a hálóba, 0-14.
A 65. percben Suhajda M. találatával 0-15.
A 66. percben Horváth A. R. és Õri D.
összjátéka után Suplicz B. a megkapott át-
adást 15 m-rõl a jobb felsõ sarokba lõtte,
0-16. A 70. percben Suplicz B. középre
adott labdáját Boda A. 10 m-rõl lõtte a há-
lóba, 0-17. A vendégek tizennyolcadik gól-
ja: Suplicz B.–Barabás Zs. D.–Suplicz B.
kényszerítõzés után Suplicz B. 4 m-rõl he-
lyezett a kapuba, 0-18. A 88. percben szépí-
tettek a hazaiak. Buza L. kirúgását a fele-
zõvonalnál álló Nyiredi B. az üresen ha-
gyott kapuba emelte,1-18.
Kevés ellenállást kifejtõ hazaiak ellen gól-
arányt javítottak a vendégek.

Még mindig nyeretlenül
a tavasszal

Sárbogárd II.–Besnyõ-Iváncsa II.
1-6 (0-2)

Sárbogárd II.: Brúzsa – Pap, Juhász, Va-
gyóczki, Gábris, Sükösd, Erdélyi, Palásti,
Gráczer B., Rigó, Molnár.
Cserék: Deák, Kovács, Sebestyén, Bruzsa,
Husvéth.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Besnyõ–Iváncsa II.: Szentmihályi –
Sztefopulosz, Varga, Hepp, Sarok, Fülöp,
Deli, Elek, Baranyai, Schrick, Balogh.
Cserék: Molnár, Víg, Mészáros, Szilukács.
A középmezõnyhöz tartozó csapatok mér-
kõzésén kiütéses vereséget szenvedtek a
hazaiak. A félidõ közepéig egyenlõ erõk
küzdelmét hozta a mérkõzés. A 23. perc-
ben Baranyai R. a jobb oldalon felfutó vé-
dõ elé letette a labdát és a középre emelt
beadást Balogh D. a kapu bal oldalába fe-
jelte, 0-1. A játékrész utolsó percében nö-
velte elõnyét a vendégcsapat. A bal oldal-
ról érkezõ beadást Sztefopulosz A. közel-
rõl a hálóba passzolta, 0-2. A szünet után
megélénkült a hazai csapat és az 59. perc-
ben megszületett a szépítés. Rigó L. a tá-
madó térfél közepérõl beívelt szabadrú-
gására Molnár M. jó ütemben érkezett és 6
m-rõl a hálóba fejelt, 1-2. Gyorsan vála-
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szolt a Besnyõ a szépítõgólra. A 61. perc-
ben a Sárbogárd II. támadása után meg-
szerzett labdával kontratámadást vezettek
a vendégek a bal oldalon. Az átadással Fü-
löp F. kilépett a védõk gyûrûjébõl és a ka-
pus mellett elhúzott labdát az üres kapuba
továbbította, 1-3. Beszorultak a hazaiak és
a 64. percben ismét Fülöp F. volt eredmé-
nyes. Hepp M. a jobb oldalon megkapott
indítást középre emelte és Fülöp F. 10 m-
rõl kilõtte a bal alsó sarkot, 1-4. A három-
gólos elõny birtokában a vendégek irányí-
tották a mérkõzést, és a 75. percben Bara-
nyai R. 16 m-rõl lövésre szánta el magát. A
labda túljutott a kapuson és Deli A. 1 m-rõl
a hálóba passzolt, 1-5. A 86. percben
féltucatnyi volt a vendéggólok száma. Mé-
száros Á. átadásával Víg A. a védõk mögé
kerülve a kifutó Deák Z. felett a kapuba
emelt, 1-6.
A közepes színvonalú mérkõzésen a Sár-
bogárd II. tavaszi nyeretlenségi sorozata
tovább tart, és kritikán aluli játékot produ-
kálva a kiesés veszélyének szele is meg-
érintheti a csapatot.
Jók: Fülöp F., Elek A., Baranyai R. (mind-
három Besnyõ).

Ez vezetõ helybe került

Baracs U19–Sárbogárd U19 5-2 (1-1)
Baracs: Németh – Ruff, Juhász, Wolf, Ba-
lázs, Topp, Nagy, Kiss, Parádi, Tóth, Ta-
kács M.
Cserék: Takács T., Csõsz A., Szántó, Ásvá-
nyi, Iványi.
Sárbogárd: Deák – Lengyel, Simon, Hor-
váth Zs., Vagyóczki, Sükösd, Molnár, Hus-
véth, Demeter, Erdélyi, Bögyös.
Cserék: Gábris, Morvai, Bruzsa, Kisari, Hor-
váth B.
A félidõ elsõ felében mezõnyjátékkal tel-
tek a percek, a kapura kevés veszélyt jelen-
tettek a támadók. A 21. percben Demeter
D. került a kapu közelébe és csak szabály-
talanul állította meg a védõ. A kaputól 20
m-re letett labdát Vagyóczki P. a sorfal
mellett a kapu bal oldalába lõtte, 0-1. Nem
váratott sokáig a hazaiak egyenlítõ gólja. A
25. percben Nagy E. bal oldalról középre
emelt szabadrúgását Juhász F. H. lõtte a
kapuba, 1-1. A félidõ utolsó percében Va-
gyóczki P. szabadrúgása centiméterekkel
kerülte el a kaput. Jól indult a második já-
tékrész. A 48. percben Sükösd G. megsze-
rezte a labdát a védõtõl és 16 m-rõl a bal al-
só sarokba helyezett, 1-2. Nem tartott so-
káig az öröm, mert az 52. percben a jobb
oldalon a büntetõterületen belülre kerülõ
támadót Simon Cs. szabálytalanul szerel-
te. A büntetõt Topp B. a balra mozduló
Deák Z. mellett a kapu jobb oldalába he-
lyezte, 2-2. Az 54. percben megszerezte a
vezetést a Baracs. A jobb oldalon futtatott
támadás végén a középre adott labdát Ta-
kács T. 12 m-rõl a jobb sarokba lõtte, 3-2. A
mérkõzés utolsó perceiben megpecsételõ-
dött a vendégek sorsa. A 87. percben a vé-
delemben eladott labdát Topp B. megkö-
szönte és 16 m-rõl a kapuba lõtte, 4-2. A
szétesõen játszó vendégek hálójában a 92.
percben már az ötödik hazai találat. A

védelmi vonalból elõre vágott labdát Nagy
E. átemelte a védõn és 5 m-rõl a rövid felsõ
sarokba bombázta, 5-2.
A kétszeri vendégvezetés után a védelmi
hibákat kihasználó hazaiak megérdemelt
gyõzelmet szereztek a bajnoki címet dé-
delgetõ Sárbogárd ellen.
Jók: Topp B., Nagy E., illetve Deák Z.

Ajándékpont
a listavezetõnek

Sárbogárd Öregfiúk–
Szabadbattyán Öregfiúk 3-3 (1-1)

Sárbogárd: Sipõcz – Nedoba, Meister, La-
katos, Kiss, Csendes, Kelemen, Deák, Tó-
rizs Attila, Németh, Szabó.
Cserék: Palotás, Kassai, Horváth, Tóth, Sza-
bó, Csizmadia, Derecskei.
Szabadbattyán: Kovács – Szalai, Oláh, Bí-
ró, Klézli, Pintér, Kovács, Beke, Magyar,
Tulok, Balla.
Cserék: Kiss, Berkei, Juhász, Baráth, Füri.
Az elsõ félidõben kiegyenlített játék és
egy-egy gól mindkét oldalon. A 20. perc-
ben Szabó A. büntetõbõl szerezte meg a
hazaiaknak a vezetést, 1-1. A 25. percben
Kovács T. egalizálta az eredményt, 1-1. A
szünet után a Sárbogárd kétgólos elõnyt
szerezve már zsebben érezte a három pon-
tot. Tórizs A. az 50. percben talált a háló-
ba, 2-1. A 60. percben Szabó A. góljával 3-1
került az eredményjelzõre. Kitámadtak a
vendégek és a 64. percben büntetõhöz ju-
tottak. Kovács T. magabiztosan értékesí-
tette, 3-2. Továbbra is a Szabadbattyán
dolgozott ki gólszerzési lehetõséget és a
68. perc meghozta számukra az egyenlí-
tést. Oláh M. egy lecsurgó labdát helyezett
Sipõcz A. kapujába, 3-3.
Elmaradt a tavasz harmadik pillanata, de a
bajnokaspiráns örült az ajándékpontnak.

A hétvége sportmûsora

2019. április 6. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–LMSK Cobra
Sport U19 (megyei I. o., U19, Sárbogárd)
10.00 óra: Sárbogárd U14–Enying U14
(U14, Nyugati csoport, Sárszentmiklós)
16.30 óra: Sárbogárd–Baracs (megyei I. o.,
felnõtt, Sárszentmiklós)
16.30 óra: Aba-Sárvíz Öregfiúk–Sárbo-
gárd Öregfiúk (Aba)

2017. április 7. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–Enying U16
(U16, Déli csoport, Sárbogárd)
16.30 óra: LMSK Cobra Sport–Sárbogárd
II. (megyei II. o., felnõtt, Lepsény)
14.00 óra: OTP Bank Bozsik Program
(U10-es és U11-es korcsoport, Sárszent-
miklós)
14.00 óra: OTP Bank Bozsik Program
(U12-es és U13-as korcsoport, Sárbogárd)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

RÉGI IDÕK
FOCISTÁI

SÁRBOGÁRDON
Sárbogárdon a 60-as,70-es,80-as évek (ret-
ro) csapatainak meghatározó labdarúgóit
bemutató sorozatunkban az 1964-ben Szé-
kesfehérváron született Roszkopf János-
sal beszélgettem a labdarúgó-pályafutásá-
ról.

1974-ben a Hantos TSZ Sportegyesületnél
kezdte el a foci tudományának megisme-
rését. A serdülõcsapat legfiatalabb tagja-
ként már meghatározó szerepet töltött be
a csapatnál. 13 évesen a körzeti bajnokság-
ban szereplõ ifjúságiak között játszott hét-
rõl hétre. A hantosi évek után, a 16. évet
betöltve a szomszéd község, Nagylók csa-
patához igazolt, az akkori megyei I. osz-
tályban szereplõ sportegyesülethez. A ka-
tonaságot Ercsiben, a Honvéd Toldi SE
NB III-ban szereplõ együttesénél töltötte.
Leszerelése után a Sárbogárd Videoton já-
tékosaként aktív szerepet vállalt a megyei
I. osztályú bajnokság megnyerésében és a
csapat NB III-ba kerülésében. A védelem
közepén higgadt játékával és ragyogó sze-
reléseivel a csapat vezéregyénisége volt.
Szívesen emlékszik a Sárbogárdon eltöl-
tött évekre, a kitûnõ játszótársakra és a ha-
zai mérkõzéseken a több száz nézõ biztatá-
sára. A csapat az akkori Duna csoportban
próbált helytállni. A kiesés után a megyei I.
osztályban továbbra is meghatározó játé-
kosa volt a Sárbogárd csapatának.
A sárbogárdi évek után Mezõfalva csapa-
tához igazolt. Legemlékezetesebb mérkõ-
zéseként egy Nagylók–Sárosd MNK mér-
kõzést elevenít fel. Alig múlt 16 éves, és a
felnõttcsapat tagjaként a mérkõzésen két
büntetõbõl szerzett góljával a Nagylók
gyõzelmét jelentette. A nagylóki évek alatt
a helyi ifjúsági csapatnál az edzõi munkájá-
nak eredménye a megyei II. osztályban
megszerzett bronzérem. 48 évesen a Nagy-
lók színeiben került szögre a futballcipõ.
Megköszönve a beszélgetést a Sárbogárd
SE kérését tolmácsolva felkértem a Baracs
elleni hazai bajnoki mérkõzés kezdõrúgá-
sának elvégzésére.

Szántó Gáspár
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JÓ JÁTÉKKAL ÉS GYÕZELEMMEL
KEZDTÜK A RÁJÁTSZÁST

Velencei SE–VAX KE Sárbogárd 26-34 (13-18)
„Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, ráját-
szás 1. forduló
Vezette: Pavelekné K. J.–Nerhaft B.
Velence: Sütõ (4 védés), Gyõrffy Á. (2) – Gyebnár 3, Egervári 7,
Gyõrffy G. 1, Róth 1, Repcsik 1, Havasi 8, Szabó 2, Almási 2,
Varga
Vezetõ edzõ: Nikolicza Renátó
Sárbogárd: Németh I. (5 védés), Sohár (7) – Goldberger 5, ifj.
Bodoki 4, Pluhár 1, Horváth 6, Rehák 7, Kapoli 4, Kovács 1, Kaló
2, Várady–Szabó 3, Aranyos
Vezetõ edzõ: Takács Lajos
Kiállítások: 4, illetve 4 perc. Hétméteres: 4/2, illetve 2/2.
Az elmúlt hétvégén kezdetét vette a négycsapatos felsõházi ráját-
szás a „Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság-
ban. Az elsõ fordulóban az alapszakasz 2. helyét az orrunk elõl el-
happoló Velencéhez látogattunk. Egy igazán pikáns összecsapás-
ra volt kilátás szombat délután.
Az elsõ 10 perc egyenlõ erõk csatáját hozta, 5-5-ös állás után vi-
szont a mi perceink következtek. Védekezésben magasabb foko-
zatba kapcsoltunk, sikerült egy-két labdát szerezni, amibõl
könnyû gólokat lõve a 20. percben már 3 góllal vezettünk. A játék-
rész végéig sem vettünk vissza a lendületbõl, a beállós pozícióba
kiválóan szállt be Várady–Szabó, valamint a többiek is szépen ter-
melték a gólokat. A szünetre magabiztos 5 gólos elõnnyel vonul-
hattunk pihenni.
A fordulás után jól kezdtek a hazaiak, sikerült ránk ijeszteni, hi-
szen visszakapaszkodtak 3 gólra. Ennek ellenére nem estünk két-
ségbe, Sohár a kapuban hozott 2-3 nagy bravúrt, támadásban pe-
dig sikerült betalálni, így megvolt újra a lendület és az 5 gól kü-
lönbség. A találkozó utolsó 15 percében agilis, gólra törõ támadó-
játékot mutattunk, így nem volt kérdés a gyõzelmünk. Több jó tel-
jesítménynek köszönhetõen a végére kialakult a teljesen megér-
demelt 8 gólos különbség a javunkra. Jól kezdtük a rájátszást.
Sikerült visszavágni az alapszakasz utolsó fordulójában elszenve-
dett vereségért. Az 50. percig egészen jól kézilabdáznunk. Az má-
sodik félidõ elején volt egy kicsi hullámvölgy, de abból hamar ki-
jöttünk. Szinte az egész csapat jól teljesített, ezen felül pedig vol-
tak kiemelkedõ egyéni produkciók is. Meg kell próbálni ezt a for-
mát átmenteni a rájátszás hátralevõ meccseire is. Vasárnap már
egy jóval nehezebb feladat vár ránk a Cunder otthonában. Mére-
tes bravúrra lenne szükség a pontszerzéshez!

Április 7. (szombat) 15 óra, Seregélyes, sportcsarnok:
Cunder TU Kézisuli–VAX KE Sárbogárd

Tabella
1. Cunder TU Kézisuli 1 1 0 0 29 21 8 5
2. VAX KE Sárbogárd 1 1 0 0 34 26 8 3
3. Velencei SE 1 0 0 1 26 34 -8 2
4. Rácalmás SE 1 0 0 1 21 29 -8 0
Az 1. forduló másik mérkõzése: Rácalmás–Cunder Kézisuli 21-29

Pázmándon jártunk az U9-esekkel

Immáron két csapattal versenyzünk az U9-es korosztályban, hi-
szen nagy örömünkre a létszám folyamatosan emelkedik és meg-
próbálunk minél több lehetõséget biztosítani a játékra. A fiúk jó
meccseket játszottak és fontos tapasztalatokkal gazdagodtak. To-
vábbra is várjuk a kézilabdázni vágyó gyermekeket edzéseinken!

Itt a lehetõség arra, hogy adójuk 1 %-ával
támogassák a VAX KE Sárbogárdot.

Adószám: 18502710-2-07
Köszönet azoknak, akik ezt megteszik!

Tisztelettel: VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd

#sbghandball

Rehák Tamás

TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSE
2019. április hónapban az alábbi idõpontokban kerül sor a térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:

2019. április 16. (kedd) 7.45–16.30 óra

Sárszentmiklósi Általános Iskola:

2019. április 11. (csütörtök) 7.45–16.30 óra

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:

2019. április 9. (kedd) 7.45–14.00 óra

Szent István Általános Iskola:
2019. április 12. (péntek) 7.45–9.00 óra
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:
2019. április 12. (péntek) 9.15–10.15 óra
Pótbefizetés:
2019. április 17-étõl ügyfélfogadási idõben (hétfõn 8.00–
11.30-ig, szerdán 8.00–11.30-ig, 12.30–15.00-ig) a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal fsz. 2. számú irodájában.
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Április elsejétõl újra teljes vonalon járnak
a vonatok a pécsi vonalon

A Kelenföld–Érd felsõ közötti szakasz fel-
újításának április 1-jétõl 18-ig tartó fázisá-
ban a Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vo-
nalon módosított menetrend szerint, de
már az eredeti és a teljes útvonalukon köz-
lekednek az elõvárosi és a távolsági vona-
tok. Az InterCity vonatokról a továbbiak-
ban már nem kell pótlóbuszokra átszállni.
A késõbbi munkafázisokhoz igazodva
azonban még lesznek változások a felújítás
befejezéséig. Április elsejétõl kezdve már
nem fogadják el a vasúti bérleteket a BKK
és a Volánbusz eddigi kijelölt járatain. A
pót- és helyjegyköteles vonatokra a megfe-
lelõ feláras jegyet kell megváltani.
A Budapest–Pécs viszonylatú InterCity
vonatok a Keleti pályaudvarról 10 perccel
korábban, minden páratlan óra 35 percé-
ben indulnak, illetve 10 perccel késõbb ér-
keznek. Sárbogárd–Pécs között menet-
rendjük változatlan.
A Budapest–Baja közötti Gemenc és Su-
govica expresszvonat a Keleti pályaudvar-
ról 15 perccel korábban indul, 15 órakor és
17 órakor. A Gemenc expresszvonat 15, a
Sugovica expresszvonat 10 perccel késõbb
érkezik Budapestre, a Keleti pályaudvar-
ra.
Budapest elõvárosi vonatforgalmát érintõ
változások:
Az S40/S42-es személyvonatok a Déli pá-
lyaudvarról 10 perccel korábban, minden
óra 45. percében, illetve délután minden
óra 25. percében indulnak.
A százhalombattai személyvonatok – a
6.33-kor Százhalombattáról induló kivéte-
lével – módosított menetrend szerint köz-
lekednek.
A Déli pályaudvarról 18.45-kor új vonat
indul Dombóvárra, csatlakozást biztosítva

Pusztaszabolcson a 20 órakor Dunaújvá-
rosra induló személyvonathoz. A Dombó-
várról 4.10-kor induló személyvonat Buda-
pestre 15 perccel késõbb érkezik, Érden,
Érdligeten, Barosstelepen, Budatétény-
ben és Budafokon is megáll.
A vágányzár kihatásai más vasútvona-
lakra:
A tervek szerint július 19-én fejezik be Érd
felsõ megállóhely és a kapcsolódó vonal-
szakasz felújítását, addig a G43-as vonatok
Kõbánya-Kispest–Székesfehérvár vi-
szonylatban továbbra is Érd alsó érin-
tésével közlekednek.
A Martonvásárról 6.28-kor induló Z30-as
vonat a teljes útvonalán 5 perccel késõbb
közlekedik.
A Déli pályaudvarról Veszprémbe 17 óra-
kor induló személyvonat 5 perccel koráb-
ban indul, megáll Martonvásár, Kápol-
násnyék állomáson és Velencén is.
A vonatok várhatóan április elsõ hetében
Kelenföld és Érd felsõ között átmenetileg
csökkentett sebességgel közlekedhetnek a

pálya melletti utómunkák elvégzése és a
biztonság érdekében. Ennek függvényé-
ben eleinte a vonatok menetideje meg-
hosszabbodhat az április elsejétõl érvé-
nyes vágányzári menetrendhez képest.

A Kelenföld–Százhalombatta–Pusztasza-
bolcs közötti szakasz felújítása a NIF (Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.) beruházá-
sában valósul meg. A munkálatok a tervezett
ütemezésnek megfelelõen haladnak, a teljes
fejlesztés befejezése 2020 végén várható. A
kivitelezés befejezését követõen a korsze-
rûsített vasúti pályán 120, illetve 160 km/h
sebességgel haladhatnak majd a vonatok,
több állomás és megállóhely is megújul. A
vonalszakasz teljes felújítása után stabilabb,
kiszámíthatóbb lesz a menetrend, a nagyobb
pályasebesség révén csökken az elõvárosi vo-
natok menetideje, az átmeneti kényelmet-
lenségek után pedig magasabb színvonalú
szolgáltatást vehetnek igénybe az utasok és
az áruszállító vasúti társaságok.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság

Mindenkinek támpont a tervezet
Az õstermelõk és az áfa-fizetésre kötelezett magánszemélyek mellett idén már az egyéni vállalkozóknak is készített szja-bevallási
tervezetet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Május 20-áig mindannyiuknak ki kell egészíteniük a tervezetüket, hogy abból ér-
vényes bevallás legyen, vagy saját maguknak kell kitöltetniük és beküldeniük a 18SZJA nyomtatványt.
Az õstermelõknek, az áfás magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak az adóbevallási tervezet egy „ajánlat”, ami nem válik
automatikusan bevallássá. Tehát ezeket a tervezeteket ki kell egészíteni az õstermelõi, az egyéni vállalkozói, az önálló tevékenység-
bõl (például ingatlan-bérbeadásból) származó jövedelmi adatokkal. Ha a mezõgazdasági õstermelõ éves bevétele tavaly nem volt
több mint 600 ezer forint és más bevallásköteles jövedelme sem volt, akkor bevallást sem kell benyújtania.
Ha az említett „kör” nem egészíti ki, nem módosítja az adóbevallási tervezetet, az nem válik érvényes személyijövedelemadó-beval-
lássá, erre a webes kitöltõprogram külön figyelmezteti is az érintett adózókat. A kiegészített szja-bevallási tervezetet, mentés után,
május 20-áig kell elküldeni a NAV-hoz.
A NAV az adóbevallási tervezet összeállításához a kifizetõk, munkáltatók által beküldött adatokat használta fel. Mivel a nem kifi-
zetõtõl származó bevételek, jövedelmek, valamint a mezõgazdasági õstermelõk, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek és az
egyéni vállalkozók tevékenységéhez kapcsolódó bevételek, költségek nem szerepelnek a NAV nyilvántartásában, így azokat az adó-
bevallási tervezet nem tartalmazza, csak ajánlatként segít a bevallás elkészítésében.
Ha a mezõgazdasági õstermelõ, az áfa fizetésére kötelezett magánszemély, vagy az egyéni vállalkozó nem módosítja az adóbevallási
tervezetét, vagy saját maga nem készít és nem nyújt be szja-bevallást, a NAV kéri a hiány pótlását, amire tizenöt napos határidõt ad.
Ha ez elmarad, akkor a NAV akár ötvenezer forint mulasztási bírsággal is büntetheti a mulasztót.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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HIRDETMÉNY
a Székesfehérvári Törvényszék és a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnö-
keinek jelölésérõl és választásáról
I. Ülnökválasztás
Magyarország Alaptörvénye „A bíróság” fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében tör-
vény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezés-
ben. 2019-ben a köztársasági elnök március 7. és április 30. napja közé esõ idõtartamra tûzte ki
az ülnökválasztást.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) ren-
delkezik az ülnök jogállásáról és választásának szabályairól.
A Bjt. 216. § (1) bekezdése alapján az ülnökök megbízatása 4 évre szól. A Fejér Megyei Közgyû-
lés 2019. április 25-ei ülésén választja meg az ülnököket a Székesfehérvári Törvényszékre és a
Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra. A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ül-
nöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvõké-
pességet érintõ gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen
elõéletû és nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt sem.
A jelöltajánlás során felhívom a figyelmet az ülnök megbízatásának megszûnésével kapcsolatos
szabályokra, miszerint az ülnök megbízatása megszûnik – többek között – a 70. életév betölté-
sével, valamint a 212. § (1) bekezdésében foglalt feltételek megszûnése esetén.
II. A Székesfehérvári Törvényszék, valamint a Székesfehérvári Közigazgatási és Munka-
ügyi Bíróság ülnökeinek jelölése
A Bjt. 213. § (1) bekezdés értelmében a Székesfehérvári Törvényszékre, valamint a Székesfe-
hérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra az ülnököket a megyében lakóhellyel rendelkezõ
nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi önkormányzat-
ok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.
A Bjt. 213. § (4) bekezdés szerint a közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsõsorban a
munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.
III. Székesfehérvári Törvényszék, mint a fiatalkorúak büntetõügyében eljáró bíróság
ülnökeinek jelölése
A büntetõeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdése értel-
mében a fiatalkorúak elleni büntetõeljárásában ülnökként kizárólag
a) pedagógus, b) pszichológus, vagy c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás,
gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejleszté-
sét, ellátását, nevelését, gondozását, vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését
közvetlenül szolgáló, egyetemi, vagy fõiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó,
vagy korábban dolgozó személy vehet részt.
A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntetõügyeiben eljáró bíróság
pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ alapfokú és középfokú nevelé-
si–oktatási intézmények tantestületei jelölik. A tantestületek nyugdíjas, állományukba már
nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.
A Bjt. 213. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntetõügyében eljáró bíróság
nem pedagógus ülnökeit az egyesületek – kivéve a pártokat –, a foglalkozásuk szerinti ér-
dek-képviseleti szervek, valamint õket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben
foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
IV. Jelöléshez szükséges iratok, benyújtási határidõ
Az ülnökké jelöléshez, választáshoz az alábbi iratok benyújtása szükséges:
– jelölõ nyilatkozata;
– jelölt elfogadó nyilatkozata;
– a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy a jelölt
büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt (a jelöléshez ezen speciális felté-
telt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni);
– a fiatalkorúak büntetõ ügyében eljáró bíróság ülnökévé történõ jelöléshez pedagógus és pszi-
chológus jelölt esetében a diploma egyszerû fénymásolatát;
– a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott jelölt esetében a munkáltató, vagy a ko-
rábbi munkáltató igazolását arról, hogy a jelölt a Be. 680 § (5) bekezdés c) pontjában meghatá-
rozott munkakörben dolgozik, vagy dolgozott korábban.
A kötelezõen csatolandó iratok benyújtásának elmulasztása esetén a jelöltet ülnökké megvá-
lasztani nem lehet!
A jelöléshez szükséges nyomtatványok a Fejér Megyei Önkormányzat honlapjáról –
www.fejer.hu –, továbbá az Országos Bírósági Hivatal honlapjáról is letölthetõk, illetve a Fejér
Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzõi Kabinetjénél (8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.
II. emelet) igényelhetõk.
A jelölõ és a jelöltelfogadó nyilatkozatokat a kötelezõen csatolandó iratokkal együtt személye-
sen, vagy postai úton lehet benyújtani.
A nyilatkozatok és a kötelezõen csatolandó iratok beérkezési határideje: 2019. április 15. 16.00
óra. Cím: Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzõi Kabinet, 8000 Székesfehérvár, Szent Ist-
ván tér 9. II. emelet.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvény szövegébõl készített kivonat, továbbá az
ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató ugyancsak a Fejér Megyei Önkor-
mányzat – www.fejer.hu – honlapján megtekinthetõ.

Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke

Szabadtéri tüzekkel
indult az április

Hétfõn hat esetben szabadban keletkezett tüzek miatt
riasztották a tûzoltókat Fejér megyében. A nagy szá-
razság miatt országos tûzgyújtási tilalom van. Belterü-
leten csak azokon a településeken szabad száraz növé-
nyi hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rende-
lete engedélyezi.
A száraz, csapadékmentes idõjárás miatt szabadban
keletkezett tûzesetek adnak feladatot nap mint nap a
tûzoltóknak. Még csak egy hónap telt el a tavaszból,
de a szabadtéri tüzek száma márciusban már megha-
ladta a százat. Fejér megyében nyolcvan alkalommal
az aljnövényzet, helyenként nádas kapott lángra, az
esetek ötödében összehordott szemét égett.
Az országos tûzgyújtási tilalom értelmében tilos tüzet
gyújtani az erdõkben és fásításokban, valamint azok
kétszáz méteres körzetében és a kijelölt tûzrakó helye-
ken, továbbá a közút és vasút menti fásításokban.
Ugyancsak tilos a parlag- és gazégetés. Belterületen
száraz kerti zöldhulladékot csak azokon a települése-
ken szabad égetni, ahol ezt az önkormányzat a kifeje-
zetten errõl szóló rendeletében engedélyezi. Ilyen
esetben is csak a rendeletben meghatározott napokon
és idõintervallumban lehet az égetést végezni. Ha az
önkormányzatnak nincs a száraz növényi hulladék
égetésére vonatkozó rendelete, akkor az tilos.
Abban az estben, ha az önkormányzati rendelet lehetõ-
séget ad az égetésre, a sérülések és a tûzesetek meg-
elõzése érdekében minden esetben körültekintõen jár-
janak el. Épületektõl, fészertõl, farakástól távol, magas
szárú növényzettõl mentes területen végezzék az ége-
tést, és csak akkora kupacot gyújtsanak meg, amelyet
folyamatos felügyelet és irányítás alatt tudnak tartani.
Ennek érdekében készítsenek a közelbe kéziszerszá-
mokat és az oltáshoz szükséges vizet. Tájékozódjanak
az idõjárásról, szeles idõben ne égessenek száraz nö-
vényi hulladékot! A háztartásban összegyûlt szemét,
mûanyag, gumi égetése minden esetben tilos!

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

TÛZGYÚJTÁSI
TILALOM FEJÉRBEN

A Fejér megye területén lévõ erdõkben és fásí-
tásokban, valamint azok kétszáz méteres körze-
tében 2019. március 29-étõl általános tûzgyújtási
tilalom van érvényben. Tilos tüzet gyújtani a kijelölt
tûzrakó helyeken, az erdõk és fásítások határától szá-
mított kétszáz méteres körzetben lévõ külterületi in-
gatlanokon, a közút és vasút menti fásításokban. To-
vábbá tilos a parlag- és gazégetés is.
Az erdõben kirándulók, a mezõgazdasági területeken
dolgozók, a közúton és vasúton utazók fokozottan fi-
gyeljenek arra, hogy égõ cigarettacsikket és dohány-
nemût ne dobjanak el, azt minden esetben oltsák el.
A tûzvédelmi korlátozások megszegése bírsággal sújt-
ható, amely – az okozott károk megtérítésén felül – az
elõidézett káresettõl függõen 20 ezer forinttól 3 millió
forintig is terjedhet.
Az aktuális tûzgyújtási tilalomról az www.erdotuz.hu,
vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhe-
lyezett térképen tájékozódhatunk.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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FELHÍVÁS

Fiatalkorúak büntetõügyében eljáró
bírósági ülnökök jelölésére 2019.

Magyarország Alaptörvénye 27. cikk (2) bekezdése értelmében törvény által
meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az
ítélkezésben.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.)
rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól. Az ülnökök megbízatása 4
évre szól azzal, hogy a korábban, 2015. évben megválasztott ülnökök megbíza-
tása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.
A Magyar Köztársaság Elnöke 95/2019. (III. 5.) KE határozatában a bíróságok
ülnökeinek választását 2019. március 7. és április 30. napja közé esõ idõtar-
tamra tûzte ki.
Sárbogárd Város Önkormányzata a Sárbogárdi Járásbírósághoz választ ülnö-
köket az Országos Bírósági Hivatal Elnöke 20. SZ/2019. (II. 21.) OBHE határoza-
tában (a továbbiakban: OBHE-határozat) megállapított létszámban. Az
OBHE-határozat értelmében a Sárbogárdi Járásbíróságra 4 fõ fiatalkorúak bün-
tetõügyében eljáró bírósági ülnököt kell megválasztani.
A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar ál-
lampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ gondnok-
ság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen elõéletû
és nem áll közügyektõl eltiltás hatálya alatt sem.
A fiatalkorúak elleni büntetõeljárásban ülnökként a büntetõeljárásról szóló
2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel
szerint kizárólag
– pedagógus,
– pszichológus, és a
– család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás kere-
tében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátá-
sát, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának ren-
dezését közvetlenül szolgáló, egyetemi, vagy fõiskolai végzettséghez kötött
munkakörben dolgozó, vagy korábban dolgozó személy
vehet részt.
Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.
A fiatalkorúak büntetõügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság il-
letékességi területén mûködõ alapfokú és középfokú nevelési–oktatási intéz-
mények tantestületei jelölik.
A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelöl-
hetnek.
A fiatalkorúak büntetõügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az
egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint a Be.
680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti, a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi
szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolá-
sát, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását, vagy szo-
ciális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyete-
mi, vagy fõiskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztató, vagy ko-
rábban foglalkoztató szervezetek jelölik.
A fiatalkorúak büntetõügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjé-
nek igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.
Felkérem a fent leírt feltételeknek megfelelõ alapfokú és középfokú nevelé-
si–oktatási intézményeket, a gyermekvédelmi ellátórendszerben foglalkoztató
szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, egyesületeket, hogy jelöljenek bí-
rósági ülnöknek választható személyeket, akik az ismertetett feltételeknek
megfelelnek!
A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A jelöltnek hatósági erkölcsi
bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen elõéletét. Amennyiben ezen igazolási
kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.
Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben az alábbi elérhetõsége-
ken lehet érdeklõdni:
Tóth Teréz Márta szervezési csoportvezetõ, Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. em. 1. iroda. Telefon: 06 (25) 510 961,
e-mail: szervezes2@invitel.hu.
A jelöléshez szükséges nyomtatványok a fenti elérhetõségen beszerezhetõk,
illetve a város honlapjáról (www.sarbogard.hu) letölthetõk.
A jelöléseket tartalmazó „Bírósági ülnökké jelölés”, „Nyilatkozat bírósági ül-
nökké jelölés elfogadásáról” nyomtatványokat, valamint a jelölt hatósági er-
kölcsi bizonyítványát legkésõbb 2019. április 12. napján (pénteken) 12.00 órá-
ig lehet leadni a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal I. em. 1. irodájában.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Üzemeltetési Vezérigazgató-helyet-
tesi Szervezet Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs Pályalétesítményi
Osztálya (7623 Pécs, Szabadság u. 39.) 2019. március 28-án elektroni-
kus úton érkezett levelével megkereste hivatalomat.
A megkeresésben foglaltak alapján „a növényvédelmi tevékenységrõl”
szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM-rendelet 6. § (2b) és (5) bekezdésében elõ-
írtaknak megfelelõen az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt lakosságot
és a tevékenység által a hatásterületen érintett állattartókat, méhésze-
ket:
A MÁV Zrt. a Pécs Területi Igazgatóságához tartozó állomásokon, meg-
állóhelyeken és vonalszakaszokon, átjárókon, rálátási háromszögeken a
pályatestek és környékének (állomásokon, megállóhelyeken, állomási
vágányokon, állomások területén, rakterületeken, peronokon, iparvá-
gányokon, vasútvonalakon és mindezek környékén) a kezelési felada-
tokkal megbízott útján a vegyszeres gyomirtás 2019. év I. ütemét
megkezdi.
A gyomirtás ütemterve szerint Sárbogárd közigazgatási területén
2019. április 10-én (Kovács Róbert munkavezetõ, tel.: 06 30 939 7712)
– Sárbogárd állomáson 7,95 vgkm-en, I, II, III, V-XV állomási vágányo-
kon 0,9 ha állomás ter. 0,1 ha rakterületen, 5 ha peronterületen;
– Rétszilas állomáson 5,05 vgkm-en, I, II, III, IV-VII állomási vágányokon
2 ha állomás terül. 0,3 ha rakterületen, 4 ha peronterületen;
2019. április 25-én (ifj. Bancsi Zoltán munkavezetõ, tel.: 06 30 653
9971)
– Rétszilas-alsó állomás peronon, 0,05 ha területen;
2019. május 13-án (Szarka Sándor munkavezetõ, tel.: 06 30 723 2506)
– Tolna–Mözs–Rétszilas 46 vv., 46,34 viszonylat szakaszon;
– Rétszilas–Mezõfalva 43 vv., 18,55 viszonylat szakaszon;
2019. május 23-án: (Szarka Sándor munkavezetõ, tel.: 06 30 723 2506)
– Pusztaszabolcs–Dombóvár 40 vv., 110,8 viszonylat szakaszon.
Az Unimog permetezõ gépkocsik és szerelvények útvonalterve az idõjá-
rási viszonyok miatt, vagy forgalmi okokból módosulhat (1–4 nap eltoló-
dás lehet).
Amennyiben napközben az idõjárás nem engedi (szél, esõ) a munkavég-
zést, úgy a gyomirtást éjszaka is végzik.
A gyomirtásnál használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási
ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezéssel
érintett területeken munka végezhetõ.
A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek a vegyszerek különbözõ
összeállításával készülnek, ezért felhívom a méhészek és az állattartók
figyelmét, hogy a kaptárok, a méhcsaládok kihelyezésénél, „kitelepíté-
sénél”, az állatok legeltetésénél és takarmányozásánál vegyék figye-
lembe a vegyszeres gyomirtással járó veszélyeket, korlátozásokat.
A kijuttatásra kerülõ vegyszerek neveirõl és hatóanyagairól a MÁV Zrt.
által rendelkezésre bocsátott leírás munkaidõ alatt megtekinthetõ a
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) mû-
szaki osztályán Bencze István mûszaki ügyintézõnél, az emelet 7. számú
irodahelyiségében.
Felhívom a méhészettel és állattartással foglalkozók figyelmét, hogy a
fentiekben részletesen ismertetett, kezelt területeken fokozott figye-
lemmel járjanak el. A vegyszeres gyomirtással érintett területeken le-
geltetni és a területekrõl származó takarmánnyal a megjelölt idõponttól
(1–4 nap eltolódással) számított 14 napon belül etetni tilos!
A munkavégzés egyéb részleteirõl ifj. Bancsi Zoltán, Szarka Sándor és
Kovács Róbert munkavezetõktõl az elõzõekben ismertetett telefon-
számokon lehet tájékoztatást kérni.
A vegyszeres gyomirtás káros hatásainak elkerülése érdekében teendõ
szíves együttmûködésüket és megértésüket elõre is megköszönöm.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

MAKETTMÁNIA
A Madarász József Városi Könyvtárban

kiállítás látható Máté Ádám gyûjteményébõl.
Megtekinthetõ: a könyvtár nyitvatartási idejében,

kedd–péntek: 9–18 óra, szombat: 9–15 óra.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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ABAI RENDELÕINTÉZET – ÜGYELET:
Aba, Felsõkörtvélyes, Káloz, Sárkeresztúr,

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

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

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

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

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

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

3. számú (TÖBÖRZSÖKI) KÖRZET

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. Rendel dr. Ollmann
Anasztázia. A pontos rendelési idõrõl érdeklõdjenek telefonon. (Következõ
számunkban részletes rendelési idõt közlünk.)

Dr. Práger Péter háziorvos

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

SÁRSZENTMIKLÓSI KÖRZET

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

Dr. Nemes Mária háziorvos

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

Dr. Oroszlány László háziorvos

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

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

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

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

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

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

MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

Jobb, ha el se dobod!
E címmel indítja el újra országos szemétgyûjtési
akcióját a Magyar Közút.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2019. április 29-én
újraindítja a korábbi sikeres szemétgyûjtési akci-
óját, immár „Jobb, ha el se dobod!” címmel. A
társaság célja, hogy már rövid távon is érezhetõ
szemléletváltozást érjen el a lakosság körében,
ugyanis csak idén mintegy 1,5 milliárd forintot
költ el a szemétszedési munkákra, melynek döntõ
többségét az illegálisan lerakott hulladék össze-
gyûjtése és elszállítása teszi ki. Az akcióhoz
2019. április 17-éig várja a Magyar Közút az ön-
kéntesek csatlakozását online felületén.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. korábban már
összesen 9 alkalommal hirdetett országos sze-
métgyûjtési akciót, legutóbb 2013-ban, amikor
közel 50 ezer fõ csatlakozott a mozgalomhoz és
több ezer köbméternyi szemetet gyûjtöttek össze
az önkéntesek. Az elmúlt években ugyanakkor
évrõl évre egyre nagyobb problémát okoz az ille-
gális szeméthegyek megszüntetése. A szakem-
berek munkája folyamatos szélmalomharcot je-
lent a szemetelõkkel szemben. Általános tapasz-
talat, hogy az országos közutak menti pihenõhe-
lyeken kihelyezett, az utazás során képzõdõ kis
mennyiségû hulladék gyûjtésére szolgáló konté-
nerek és kukák mellé gyakran tesznek bútort, hû-
tõket, háztartási hulladékot. Nagyon sok erdõszé-
len, akár természetvédelmi területen találnak a
szakemberek sittet, elektronikai, de akár veszé-
lyes hulladékokat is. Ezeket a hulladékokat, bár
nem a közlekedõk utazása során keletkeznek,
mégis a közútkezelõnek kell eltávolítania. A társa-
ság 93 mérnöksége a szemétszedési tevékeny-
ségük során évente egy kisebb megyeszékhely
éves kommunális hulladékának megfelelõ meny-
nyiségû, mintegy 12.500 tonna hulladékot gyûjt
össze az országos közutak mellõl. Ez a munka
rendkívül nagy humán erõforrást is igényel, va-
gyis a hulladékok összegyûjtése és elszállítása
nemcsak nagy anyagi terhet jelent a cég számá-
ra, hanem más tevékenységi területekrõl is hasz-
nos forrásokat von el, amit az utak minõségének
és biztonságának fokozására is fordíthatna.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a tavalyi évhez ké-
pest közel a kétszeresére, mintegy 1,5 milliárd fo-
rintra növeli a szemétgyûjtési munkákhoz kap-
csolódó forrásfelhasználását. A szemétgyûjtési
munkákhoz kapcsolódó megnövelt keret arra is
lehetõséget biztosít, hogy növeljék a hulladék-
gyûjtõk kapacitását, további hulladékgyûjtõ zsá-
kokat helyezhessenek ki a meglévõ hulladékgyûj-
tõ edényekbe, további tiltótáblákat, kamerákat
helyezzenek ki pihenõhelyekre, új mobil konténe-
reket, illetve veszélyes hulladék gyûjtésére alkal-
mas tárolóedényeket szerezzenek be. Ezen felül a
társaság közfoglalkoztatotti programjában részt-
vevõ mintegy 1.000 munkavállaló feladatának

nagy részét az út menti területek tisztítása fogja
jelenteni.

A társaság nem titkolt célja, hogy a szemétgyûj-
tési akciókkal – kiegészülve a rendkívül sikeres
TeSzedd! mozgalomhoz való csatlakozásával –
érezhetõ szemléletváltást érjen el a közlekedõk-
nél. Azok, akik az utak mentén illegálisan eldobják
a szemetet, azok nemcsak szabálysértést követ-
nek el vagy az útesztétikát rombolják, hanem te-
vékenységüknek „köszönhetõen” minden más
útüzemeltetési és fenntartási területrõl vonják el
a forrásokat. Vagyis a szemetelõk miatt keve-
sebb burkolatjavítási, kaszálási, burkolatjelfes-
tési, táblázási, felújítási és fejlesztési munkát tud
elvégezni a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Az idei,
1,5 milliárd forint értékû szemétgyûjtési munkák-
ból például 15 kilométernyi mellékút teljes körû
felújítását vagy 60 ezer tonna melegaszfalt be-
szerzését lehetne megvalósítani.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Föld napjához
kapcsolódóan 2019. április 29-e, hétfõre tûzte ki
országos szemétgyûjtési akciójának idõpontját.
Az önkéntesek csatlakozását 2019. április 17-éig
várják a szervezõk, jelentkezni a következõ linken
keresztül lehet: http://internet.kozut.hu/szemet-
szedes/. A társaság minden csatlakozó számára
térítés nélkül kesztyût, láthatósági mellényt és
zsákokat biztosít, valamint gondoskodik az össze-
gyûjtött hulladék maradéktalan elszállításáról is.

Az utak menti szemétszedéshez a cég a lehetsé-
ges mértékig szakmai felügyeletet is biztosít,
szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást
vezet be. Az idei tavaszi akcióban a társaság 93
mérnöksége, 19 megyei igazgatósága és a buda-
pesti, központi szervezete is részt vesz, így április
29-én több ezer közutas is egyszerre dolgozik
majd az önkéntesekkel a közutak menti szemét
összegyûjtésében és elszállításában.

Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért, fogjunk
össze az illegális szemetelés ellen, hogy az út
menti területek tisztábbak legyenek és így az
utakra is több forrást tudjon felhasználni a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt.!

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Áramszünet
Folyamatos fejlesztést hajtunk végre
hálózatunkon. A munkák biztonságos
elvégzése érdekében elengedhetetlen
az áramszünet. A szolgáltatás átmeneti
szüneteltetése miatt kérjük megértésü-
ket!
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy szolgálta-
tásunk minõségének javítása érdeké-
ben végzett hálózat-karbantartás miatt

2019. április 16-án
8 órától várhatóan 15 óráig

Sárbogárd–Töbörzsök területén áram-
szünet lesz, mely az alábbi utcákat érin-
ti: Balassi Bálint utca, Katona utca
2–34., 1–9., Tüzér utca 2–30., 1–31.

2019. április 17-én
8 órától várhatóan 12 óráig

Sárbogárdon a Mádi köz területén
áramszünet lesz.

E.ON

PÉNTEKEN JÖN
AZ ÖNTÖZÉS,

A HÕMÉRSÉKLET IS
VISSZAESIK

Csütörtökön is marad a szeles idõ, a délkeleti
szél élénk, erõs lesz, nyugaton viharos lökések
is elõfordulhatnak. A napos–felhõs idõben el-
szórtan kisebb záporok a Dunántúlon és észak-
keleten fordulhatnak elõ. A legmagasabb nap-
pali hõmérséklet 20 fok körül alakul.
Pénteken délnyugat felõl egy kiadós csapadék-
zóna érkezik, napközben többfelé esõre, zápo-
rokra készülhetünk. Helyenként zivatar is kiala-
kulhat. Továbbra is élénk, erõs lesz a déli-délke-
leti szél. Nagy lesz a hõmérsékleti kontraszt, ke-
leten még 20-22, nyugaton, délnyugaton csak
10-12 fokot mérhetünk.
Szombaton a Dunától keletre kell még esõre, zá-
porokra, helyenként zivatarokra készülni. A szél
veszít erejébõl, és a hõmérséklet is visszaesik.
Délután 11-18 fokra van kilátás. Vasárnapra va-
lamivel melegebb idõ körvonalazódik, néhol
egy-egy záporral.
Forrás: idokep.hu
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Tisztelt Támogatónk!
Köszönjük, hogy a múlt évi adója 1 %-át Nihon Karate Kyokai
Sportegyesületünknek ajánlotta fel.

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

Adószámunk: 19025513-1-07.
Köszönettel: Németh Attila elnök
Oss!

1 % a környezetünkben élõ
súlyosan fogyatékos gyermekekért

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

Az egyesület neve: CSIPIKE EGYESÜLET
Adószáma: 18491328-1-07

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

BAKONYINÉ PÁLÓCZY JÚLIA
(zongora)

és NÉMETH GÁBOR
(hegedû)

HANGULATOS
KAMARAKONCERTJÉRE.

Idõpont: április 13. (szombat) 17 óra.

Helyszín: a polgármesteri hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

A koncerten felcsendülnek
Bach, Mozart, Mendelssohn, Grieg, Tchaikovsky mûvei.

A belépés díjtalan.

HALHATATLAN MAGYAR
SPORTOLÓK SÁRBOGÁRDON

2019. április 11-én 15 órától
a polgármesteri hivatal dísztermében

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd vendégei lesznek

DUNAI ANTAL ÉS
DR. HEGEDÛS CSABA,

a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének tagjai, akik
sportpályafutásukról, sikereikrõl tartanak vetítéssel egybekö-
tött élménybeszámolót.
A rendezvényre szeretettel hívjuk és várjuk az intézmények
pedagógusait, tanulóit, sportolókat, edzõket és minden érdek-
lõdõt!

Gál Sándor nyá. százados,
a Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd elnöke
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Redõnyös 06 (30) 966 8446
Sétarepülés dunaújvárosi indulással! 06 (20) 437 4869
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
Sütnivaló csirke kapható április 6-ig, Tinódi út 52. 06 (30) 384 2294

APRÓHIRDETÉSEK KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

VESZÉLYES FÁK
KIVÁGÁSA, GALLYDARÁLÁS

06 20 437 4869

KIADÓ IRODA!
Az iroda helyszíne: Cece, mûvelõdési ház

(Cece, Szabadság tér 18.)
Irodák bérleti díja: 15.000–20.000 Ft/hó.

Érdeklõdni: 06 25 505 150/11

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

06 30 440 5790

KIADÓ KONDITEREM!
A konditerem helyszíne:

7013 Cece, Szabadság tér.
BÉRLETI DÍJ: MEGEGYEZÉS SZERINT.

Érdeklõdni: 06 25 505 150/11

BÚTORGYÁRTÁS!
EGYEDI BÚTOROK, KONYHÁK, NAPPALIK,

GYEREKSZOBÁK 150-FÉLE SZÍNBEN!
INGYENES FELMÉRÉS!

20 év szakmai tapasztalat.
06 20 581 5462

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

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

További érdeklõdés: Szilveszter János elnöknél a 06 (30) 237 5658-as telefonszámon,
Gróf Ferenc titkárnál a 06 (30) 301 6321-es telefonszámon.

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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