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Röhrig Géza: Dezsõ bácsi
(részlet az Angyalvakond c. verseskötetbõl)

gyomrom szûkölt
nem ettem aznap
gyorsúszásban mérgesen forgolódtam csak
zsibbadtan a sötétséggel szemeztem
félvén csak nem felejtettél el engem

mikor egy vakond föltúrta a hátam

A SZENT FÉLVÁLLRÓL VESZI A KERESZTJÉT
ÍGY A MÁSIKON IS VIHET EGYET MÉG
PONTOS A PÁC TESTRESZABOTT A GOND

mondta a bársonybundás kis vakond
s rögvest visszafúródott a földbe

hogy is kezdjem hogy magyarázzam?
honnan tudta hogy ott van a hátam?
tuncsi orrával tûfejnyi szemmel
honnan tudta ez a pöttöm henger
s vajon miért épp hozzám küldted õt? KÖZÉPPONTBAN A NYÚLKÖZÉPPONTBAN A NYÚL
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Halottmosó színész–költõ
Szavai nyomán csönd. A mélybe hatolt gondolatok belénk hökkentették a le-
vegõt, ahogy csak a pontosan megfogalmazott Igazság képes. Még most is a
hatása alatt vagyok. A megrendülés, tûnõdés, felismerés, öröm lázas állapo-
tában csüngtünk az észrevétlenül elillanó másfél órán át RÖHRIG GÉZA vá-
laszain és verssorain.
A költõ, az Oscar-díjas Saul fia címû film Kossuth-díjjal is kitüntetett fõszerep-
lõje április 9-én, kedden volt a Philia Egyesület vendége az Arcok és tükrök ne-
vet viselõ sorozat részeként, a díszteremben. Beszélgetõtársnak Dizseri Bar-
nabás szegõdött mellé.

Az est a Helyettük üvöltök címet kapta,
mivel Röhrig Géza 2018-ban megjelent
Angyalvakond címû verseskötetét hivatott
bemutatni, mely hajléktalan emberek
portréit tartalmazza. Ám sok minden más-
ról is szó esett, hiszen kalandos életút, ren-
geteg tapasztalás van már Röhrig Géza
háta mögött.
Megszületése után édesanyja elhagyta a
családját, így édesapja nevelte õt, aki azon-
ban 4 éves korában meghalt. Állami gon-
dozásba került. Tizenkét éves korától ne-
velõszülõknél, a Rosenthal családnál ne-
velkedett. Lázadó kamasz volt. Az 1980-as
években a betiltott Huckleberry punk-
együttes alapítója és frontembere. Az EL-
TE bölcsészkarára, magyar–lengyel szakra
járt és fél évig Varsóban tanult. Nehezen
szánta rá magát, hogy ellátogasson Ausch-
witzba, a koncentrációs táborba, de aztán
olyan hatást gyakorolt rá a hely, hogy több-

ször is visszatért. Ez ihlette 1995-ben meg-
jelent Hamvasztókönyv címû verseskötet-
ét. Amikor hazajött, abbahagyta az egyete-
met és Madaras József Eszmélet címû öt-
részes filmjében õ játszotta József Attila

szerepét. Felvették a Színház- és Filmmû-
vészeti Fõiskolára, ahol filmrendezõként
végzett Szabó István osztályában 1993-
ban. Izraelben ismerkedett meg elsõ (ame-
rikai) feleségével, akivel késõbb elváltak
útjaik. Hogy két gyermekük ne apa nélkül
nõjön föl, utánuk ment New Yorkba 2000

telén, 20 dollárral a zsebében. Egy hétig
hajlék nélkül, az utcán élt, mely meghatá-
rozó élmény volt számára. Aztán minden-
féle munkát elvállalt. A Jewish Theologi-
cal Seminaryn diplomázott bibliaoktató-
ként, a haszidizmus követõje. A filmezés és
versírás mellett fontos szakrális tevékeny-
ségként halottakat mosdat a Plaza Jewish
Community Chapel ravatalozójában. Je-
lenleg is New Yorkban él második felesé-
gével és ikreikkel, de tervezi, hogy haza-
költöznek Magyarországra.
Az est folyamán – életútjának fontos állo-
másain kívül – beszélt arról, hogyan indult
el többször (lélekben is) megkeresni az
édesanyját, sikertelenül. Vallott Istenhez
való viszonyulásáról, a Gondviselésrõl. El-
hangzott versei, melyeket a szerzõ olvasott
fel, magukkal ragadták a közönséget.
Hallgattuk volna még… Életre szóló él-
mény volt ez az este!

Hargitai–Kiss Virág
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Mentés másként
Érthetõ a mentés számítógépes fogalom-
ként is, de akképp is, hogyan mentsük/óv-
juk meg gyermekeinket (és magunkat) az
okoseszközök káros hatásaitól úgy, hogy
közben haladjunk is a korral és a technikai
vívmányok elõnyeit a javunkra fordítsuk.

Errõl az érdekes, mindenkit érintõ témá-
ról szólt Herneczki Márton (nem melléke-
sen családapa) klinikai szakpszichológus, a
budapesti XVIII. kerületi Pedagógiai
Szakszolgálat vezetõjének elõadása a na-
pokban zajló Pedagógiai Szakszolgálatok

rendezvénysorozatának szerda délutáni
programjaként. A sárbogárdi pedagógiai
szakszolgálat épületében szakemberek
számára meghirdetett elõadáson Illés
Györgyi Terézia logopédus köszöntötte a
megjelent érdeklõdõket.
Herneczki Márton több tudományos terü-
let (informatika, pszichológia, pedagógia,
szociológia) oldaláról közelítette meg a té-
mát, és kitért az okoseszközök használatá-
nak elõnyeire, fejlesztõ hatásaira és a túl-
zott használat hátrányaira, következmé-
nyeire egyaránt, megoldásokat is kínálva.
A résztvevõk hozzáfûzéseikkel gazdagítot-
ták az elhangzottakat.

Hargitai–Kiss Virág

Minden egyben
Megyei szinten forradalmian új technológiával vetik a kukoricát a
Zichyfarmon, Sárhatvan mellett, Külsõhadnagypusztán, a Kuhn
cég eszközeit alkalmazva. A traktor mögé kapcsolt gépsor mind-
azt elvégzi, amit eddig csak több géppel, több idõ alatt, több fázis-
ban tudtak megoldani, ezzel is csökkentve a költségeket, kímélve
a talajt.
Rozgonyi Zoltán, a Zichyfarm ügyvezetõje ismertette az össze-
kapcsolt gépsor mûködési elvét.
A gépsor alapötlete már az 1960-as években megfogalmazódott
az Egyesült Államokban, amikor elkezdtek terjedni a nagyobb
méretû és súlyú erõ- és munkagépek, ezáltal a talaj taposása is
problémává vált. A talajtaposás azzal csökkenthetõ, ha a gépek
minél nagyobb felületen fekszenek föl, másrészt a traktor és a
hozzá kapcsolt vontatmány minél kevesebbszer megy át az adott
szántóföldön. Ennek szellemében fejlõdtek ki az összetett tevé-
kenységeket végzõ gépcsoportok.
A vetés során a Zichyfarmon dolgozó gép kiszórja a mûtrágyát és
belekeveri a talajba forgóboronával. Ezután a föllazított talajt tö-

möríti egy nehéz gumihengersor a magágy és a vetés elõkészítésé-
hez. A vetõmag egyenletes, gyorsabb csírázásához egy tartályból
csöveken keresztül starter mûtrágyát juttat a gép a csoroszlyák-
hoz, melyek a vetett sorok mellé 5 cm-rel helyezik a mûtrágyát. A
tartály mögé a vetõgép van felfüggesztve, mely 8 magtartállyal
rendelkezik. A vetõcsoroszlyák kivágják a magárkot, a gép oda
helyezi a vetõmagot, utána a maglenyomóval belenyomja a mag-
árok aljába, majd betakarja és letömöríti az elvetett sort. A taka-
rás elõtt közvetlenül a magra talajfertõtlenítõ mikrogranulátum
kerül, mely a talaj nedvességétõl elgázosodik és megöli a földben
lévõ kártevõket. Végül a traktor elejére elhelyezett tartályból
(hátranyomva a vetõgép végéhez) gyomirtót juttat az elvetett te-
rületre szórófejeken keresztül. Mivel csak a sort permetezi, így fe-
leannyi vegyszer szükséges. A fronttartályt folyékony mûtrágyá-
val is lehet alkalmazni, közvetlenül a traktor elején szórva.
A csodamasinát Tatai János vezeti, aki 14 éves kora óta dolgozik a
mezõgazdaságban. Igaz, ez a traktor már nem olyan, mint a régi-
ek, hiszen tele van a fülke digitális kijelzõkkel, gombokkal és ka-
rokkal. Kicsit olyan érzetet kelt, mintha egy repülõgép pilótafül-
kéjében ülnénk. Amikor pedig megindul termetes vontatmányá-
val a szántóföldön, ahogy János fogalmaz: „Ki van használva a 340
lóerõ maximálisan.”

Hargitai–Kiss Virág
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Egy orosz kiskatona emlékére
Azerbajdzsán,

Baku
3. rész

A szállómtól pár utcácskára, a sok bolt kö-
zött egy cipõjavító piciny üzletecskéjét is
fölfedeztem, oda vittem a szandálomat csi-
náltatni. Cipõváltás után busszal az ellen-
kezõ irányba indultam végig a tengerpar-
ton, hogy megtaláljam a recepciós által
megadott strandot. Nem láttam a buszból
semmi ilyesmit, csak hatalmas olajfúró tor-
nyokat a tengerben. Elmentem a végállo-
másig, hogy ott vajon mi lehet. Nagy örö-
mömre egy kiterjedt, sok utcából álló ba-
zár köszöntött. Nesze nekem, mindig bele-
találok! Olyan utcái voltak, mint Mexikó

minden modern városában: egyenesek ke-
resztezik egymást. Unalmas nekem, de
nem a bazár! Persze itt sütötték a legfino-
mabb „piroski”-t (lángosfélét), krumplisat
és húsosat, zöldséges palacsintát és min-
den más finomságot. Kávésfiúk hozták-vit-
tek a különféle innivalót az utcaiban. Az
egyik butikban igen olcsón macskafényké-
pes bugyikra leltem, na, ilyenem sem volt
még!

Visszafelé a busz persze a városba irányuló
megállónál állt meg a tengerparton. Mie-
lõtt fölkaptattam volna a szállásomhoz, le-
mentem a parton kiépített, széles sétányra,
ahol sok-sok tornaeszközt, sok-sok izmát
macsósan fitogtató, tornázó fiút, és sok-
sok vihogó, csinosan öltözött fiatal lányt
láttam. Én is kipróbáltam pár eszközt.
Megkértem egy fiatal anyát a gyerekével,
hogy fényképezzen le, mert utálom a szel-
fit, aztán hirtelen elegem lett. Elfáradtam.
Betértem még fölfelé menet az alsó szállo-
dába Kamilhoz egy teára, aki másnap esté-
re színházba hívott ingyen, mert másodál-
lásban ott büfézett. Nem sokkal ezután
elégedetten ájultam az ágyamba.

Másnap borult ég és szemerkélõ esõ foga-
dott. A legjobb alkalom arra, hogy átmen-
jek a szomszédos kozmetikába egy hajvá-
gásra és kezelésre. Azonnal finom teával
és házi süteménnyel fogadtak. Hosszan el-
csevegtünk mindenfélérõl, ahogy ez szo-
kás a nõi fodrásznál és a kozmetikában.
Egész délelõtt ott tartózkodtam, az idõm-

bõl kitellett. A kedves hölgyek panaszkod-
tak, hogy nem lehet a kevés havi fizetésbõl
megélni. A masszõröm elmesélte, hogy
minden év júniusában a családját itthon
hagyva fölkerekedik és októberig a török-
országi Antalyába megy dolgozni.
Délután a belvárosi, legrégibb törökfürdõ-
be vettem az utam, mert potom pénzért le-
hetett ott fürdeni. A hatalmas épület csak
két kisebb helyiségbõl álló fürdõrészt ta-
kart. Az egyikben a fogadóterem öltözõk-
kel, asztalkákkal és recepcióssal, onnan
nyílt a belsõ terem, amit sajna szaunának
építettek át. Csak a fürdõterem közepén
álló két, magasított márvány masszázsasz-
talka, és a boltíves kupolán az apró, kerek
nyílások emlékeztettek a múltra. Beültem
az apró szaunába, és öt perc múlva már ki
is siettem, mert nem kaptam levegõt. Az
egyik masszõr hölgy beparancsolt a terem
másik oldalán álló kétszemélyes locsko-

lóba, ahova egy igen vékony vaslétrácskán
kellett föltornázni magam. A víz hideg
volt, úgyhogy a lábujjamat bemártva már
ki is húztam onnan és ismét szerencsét pró-
báltam a szaunában. Nem jött össze. Állt a
teremben még pár elkerített zuhanyzó is a
fal mellett, így az egyik alá bemenekültem,
és végre kedvemre állítgathattam melegre,



Bogárd és Vidéke 2019. április 11. A MI VILÁGUNK / AJÁNLÓK 5

vagy hidegre a vizet. A külsõ teremben, az
egyik asztalnál egy cigarettázó hölgy, fején
törölközõbõl csavart turbánnal mesélte
nekem, hogy középiskolai tanárnõ, ide jár
pihenni, és nem lehet a fizetésébõl megél-
ni.
Kamillal a színházba gyalog mentünk, vé-
gig a tengerparti sétányon, ami gyönyörû-
en kiépítve kilométerekre nyúlik el a vá-
rost szegélyezve, és ahol esténként a város-
lakók tömegei le-föl flangálnak; fagyit
nyalnak, néhányan bicikliznek, jó modorú
gyerekek szaladgálnak, mások lelkesen
távfutnak, vagy kisebb csoportokban a
vízközeli köveken ülve jól nevelt fiatalok
gitároznak vagy énekelnek. Úgy, ahogy a
város többi, számtalan kitûnõen rendben
tartott, kellemes parkjaiban a hûsbokros
fák árnyékai alatt. Megfigyeltem, hogy sok
apró gyerek hisztizik, amit különös mûvé-
szetre fejlesztettek: ha valamit el akarnak
érni, elkezdik rázni a szülõ kezét és legör-
bített szájjal vinnyognak addig, amíg el
nem érik azt, amit akartak. Könnyek és
földre vágódás nélkül.
Viszont nem látni sérülteket, tolókocsiso-
kat vagy embereket sötét bõrû nemzetek-
bõl.
Sehol nem ordibál senki, nem rosszalkodik
senki. A buszokon a fiatalok rugóként pat-
tannak föl udvariasan, hogy átadják az idõ-
sebbeknek, a hölgyeknek és a turistáknak a
helyüket. Az ajtókban mindig elõreenge-
dik a nõket, a széket helyet foglalás elõtt
mindig udvariasan kihúzzák a hölgyeknek,
fölsegítik a kabátot, és még sorolhatnám.
Elgondolkodtam, hogy ha ez a jólneveltség
még egy-két generáción keresztül így foly-
tatódik, akkor a génjeikbõl el fog tûnni a
rosszalkodás. Egész Hollandiát ide külde-
nem módit tanulni.
Ez a zenés színház – mert meg rengeteg
színház található Bakuban – nem olyan ré-
gi épület, de gyönyörûen megépített, igen
kellemes hely. Aranydíszítéses, különféle
márványos, bársonyüléses színház. Kamil
elõször még bemutatott a színház igazga-
tójának és pár ott álló hivatalos személy-
nek, aztán bevonult a büféjébe, én meg az
elõadásra. Nem sokan voltak. Oda ülhet-
tem, ahova akartam. Megszólalt a zenész-
árokból a bevezetõ muzsika, fölperdült a
nehéz függöny, és megkezdõdött „A 999
éjszaka meséi” címû, vidám, zenés darab.
Dobogó szívvel kezdtem koncentrálni és
élvezni az elõadást, amit nem messze tõ-
lem párszor mobilpittyegés és egymás köz-
ti duruzsolás hangja zavart meg. Egy lány a
sok közül pittyegett, aki nagyon fontosnak
tartotta, hogy az üzenetet elolvassa. Aztán
hogy válaszoljon arra. Aztán hogy várjon a
pittyegõ válaszra. Rendkívül idegesített,
valószínûleg mindenkit, mert nem csak én
sziszegtem rá. Végül is lezárta a gépet. Ez
eléggé megzavart engem az élvezetben, és
csak hosszú percek után tudtam ismét tel-
jesen az elõadásra koncentrálni.
A színészek nagyon jól játszottak, fõleg a
papagájt, és egy részeget megtestesítõ tet-
szett. És mind-mind mesterien is énekel-
tek. Felejthetetlen estém kerekedett!
Folytatom.

Gulyás Ibolya

A KÖLTÉSZET NAPJÁN
El kell képzelni a világ egyik leggazdagabb kincstárát. Mély tüzû, hatalmas gyémántok
fénye lángol, csodálatos nyakékek, karkötõk, koronázási diadémok kápráztatják a sze-
met, és amit régi mesterek felülmúlhatatlan tudása aranyból, ezüstbõl valaha létreho-
zott, itt mind megtalálható. Pénzben kifejezhetetlen értékû darabok vannak idezsúfolva
csodálatos módon. Távoli termekben akadnak olcsóbb, néhány ezer forintos tárgyak is,
de azok is mind egyedi példányok, amelyekbõl nincs több a világon. Az ajtó mindig
nyitva, belépõdíj nincs.
Nagy néha végigkopognak egy-egy látogató léptei a csarnokon. Az illetõ megbûvölve
meg-megáll valamelyik kincs elõtt, önfeledten, hosszan nézi, nem tud szabadulni a hatás-
tól. Úgy érzi, az egész életére kiható élményben volt része. Az öreg teremõr egyetértõ te-
kintettel kíséri az illetõt, jólesõ érzéssel veszi tudomásul, hogy nem él hiába, van értelme
annak, hogy létrejött ez a pompa, és minden érdeklõdõ mással nem helyettesíthetõ él-
ményben részesülhet itt. Diákcsoportok zsivaja veri fel szinte naponta a terem csendjét.
A fiatalok végigrohannak a helyiségeken. Fogalmuk sincs a tárlókban pompázó arany-
kincsek, rubintok, smaragdok mibenlétérõl, szórakozottan végigfut a tekintetük az ér-
téktárgyakon, alig várják, hogy kimehessenek a szabadba és kézbe vehessék az okostele-
fonjukat. Ritka az a diák, aki némelyik értéktárgy elõtt szórakozottan megáll, érdeklõ-
déssel elidõzik mellette, de õ sem szán sok idõt erre, várja a szabadság. A teremõr ismeri
az életet, szomorkásan bólint, amikor a fiatalok zajongva elhagyják az intézményt.
Ez a kincstár a magyar költészet. A költészet napjára írom ezeket a sorokat, József Attila
születésnapjára. Igen, meggyõzõdésem, hogy a magyar költészet a világ egyik leggazda-
gabb kincstára, hiszen magam is valami teremõrféle vagyok ott, és a kezemben forgattam
ezeket a kincseket. És szomorkásan bólintok, mert tudom, hogy senkit nem lehet erõ-
szakkal érzelmekre indítani. Tudom, miért ne tudnám, hogy száz évvel ezelõtt a városok,
falvak utcáit feltûnõen nagy számban költõk, írók nevérõl nevezték el. De nemcsak Petõ-
fi, Arany, Vörösmarty és a többi akkor szinte szentnek tekintett nagyság nevérõl, hanem
Kisfaludy, Batsányi és a többi másod- vagy harmadrangú alkotó nevérõl is. Miért van,
hogy mintegy hatvan év óta egyszerûen nem neveznek el utcát, teret költõrõl? Mintha ti-
los volna. Lehet, hogy tilos is! Nem csodálnám. Ehelyett bevezették a költészet napját.
Nesze semmi, fogd meg jól! A jámbor nézõ kikapcsolja a tévét, ha verset közvetítenek,
vagy átkapcsol valami krimire. A tömegember számára a költészet érdektelen valami,
egy rockkoncert is tízszer jobban megragadja õt.
A költészet olyan tünemény, amely a lélek leghatalmasabb indulatait, de a legfinomabb
rezdüléseit is varázsos hangon dalolja ki mindenki örömére. Nos, a lélek napjainkban
háttérbe szorul, nem törõdünk a lélekkel, úgy teszünk, mintha nem is létezne, csak az al-
kohol piaca ostromolja az eget, a bódítószerek jelentik a világkereskedelem egyik legna-
gyobb üzletét, továbbá az öngyilkosok száma ad okot rémes ijedelemre. A gyémánt ver-
senyhátrányban van a kupicával szemben.

L. A.

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.

Még kaphatók jegyek a Twist Olivérre
A dunaújvárosi Bartók Színház április 15-ei (hétfõi) 15 órakor kezdõdõ Twist Olivér
címû elõadására még kaphatók jegyek!
Felnõtteknek 3.000 Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 2.500 Ft a jegy ára.
Jegyrendelést telefonon (+36 25 402 598), vagy e-mailen: szervezes@bartokszin-
haz.hu, vagy az adott elõadás színlapján keresztül (a www.jegy.hu oldalon) fogadnak.
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Ismét elment egy ENSZ-veterán
Streng Ferenc nyugalmazott r. alezredes, ENSZ-veterán négy évvel ezelõtt írt ugyanitt egy megható megemlékezést sárbogárdi szü-
letésû édesapánkról, prof. dr. habil Huszár András ny. r. ezredesrõl. Együtt vettek részt 1992-93-ban az ENSZ kambodzsai kontin-
gensben mint bajtársak. Épségben tértek haza az alakulattal a küldetés végén. Túlélték a háborút, de mégis túl korán kellett elhagy-
niuk a szeretteiket. Talán most máshol kaptak egy újabb, közös küldetést, csak már egy égi misszióban. Szeretettel gondolunk és
emlékezünk rájuk! Örökké szívünkben élnek Streng Ferenc mondatai, amikor azt írta, hogy „Dr. Huszár András SZERETET-
GYERTYA EMBER volt! Árvákká váltunk mi is…” Talán édesapánk Emily Brontë sorait küldené most neki: „Az élet hosszú vagy
rövid, mit számít, öröklét ha vár: lent búcsúzunk, de fent megint találkozunk, hol nincs halál.”

Mély részvétünk és együttérzésünk a családtagoknak.

Dr. Huszár András felesége, gyermekei, testvérei és hozzátartozóik

EMLÉKEZÉS
Az ENSZ VETERÁNOK nevében Nagy Lajos, néhai Streng Ferenc
egyik legközelebbi kambodzsai munkatársának megemlékezése:
Nagyon megdöbbentett bennünket is Feri korai távozása. Ferivel 13,5
hónapot töltöttünk együtt, elõbb Mongkol Borei-ben, majd Preah Net
Preah-ben.
Feri az elsõ csapattal érkezett ki 1992 májusában, és az utolsóval távo-
zott 1993 júliusában. A Phnom Penh-i felkészülést követõen a Sisop-
hon megyei 12 fõs csapathoz került beosztásra. Ott elõször Mongkol
Borei-ben volt az állomáshelye, ahol másik két magyar, továbbá Fü-
löp-szigeteki és Fiji-szigeteki kollégákkal dolgozott.
Egy szép tágas faházban, családként élt együtt a nemzetközi csapat
minden tagja, Feri imádta azt a közeget, és nagyon jól érezte magát ab-
ban a közösségben.
A napok járõrözéssel és az önellátáshoz szükséges feladatokkal teltek
számára is, élvezte a kambodzsai mindennapokat, szerette az embere-
ket és õt is mindenki szerette. Nagyon jószívû ember volt, mindig azon
törte a fejét, hogyan segíthetne másokon. Vele kapcsolatosan bármely
emberi rosszindulat feltételezése is elképzelhetetlen volt azoknak,
akik ismerték.
Reggelente elvégezte a rá oly jellemzõ reggeli borotválkozási szertar-
tását, melynek során elõször alaposan behabozta az arcát, majd karó-
ráját sûrûn nézegetve kivárta a maga által elõírt idõt, mielõtt a borot-
vát is bevetette volna. Utána jöhetett minden más. Késõbb már egy
Rolex órába is beruházott, talán hogy e reggeli szertartás komolyságát
tovább erõsítse.
Szabadságra a többi magyar kollégával rendszerint a szomszédos Thai-
földre szeretett járni, ahol mindig a számára oly kedves Sunshine
Garden Hotelben szállt meg egy nyaralóhelyen. Ott a teljes személyzet
ismerte és szerette. Talán még ma is emlegetik õt, azt a kedves és mo-
solygós magyar vendéget, aki a személyzetet többször csapatostól el-
vitte olyan helyekre (például a vízi vidámparkba), ahová õk nem tud-
tak volna a kis keresetükbõl elmenni. Neki valóban az okozta a legna-
gyobb boldogságot, ha másoknak örömöt szerezhetett.
Az 1993-as választásokat megelõzõen áthelyezték Preah Net Preah-
be, ahol másik négy magyar kollégával egy bérelt házban élt a falu szé-
lén. Itt maláj, marokkói és indonéz kollégákkal dolgozott egy csapat-
ban. A lakóházat ért fegyveres támadást követõen a holland békefenn-
tartók katonai táborában lakott a többiekkel együtt, oda evakuálták.
A választásokat megelõzõ közeli ágyúzások és az 1993 áprilisában átélt
fegyveres támadás lelkileg megviselte, a szíve már akkor is jelzett. Az
erõszaknak nem volt helye az õ világában.
Feri részt vett az 1993 májusában megtartott elsõ demokratikus válasz-
tás lebonyolításában, a szavazókörök védelmének biztosításán dolgo-
zott többi kollégájával együtt. A választások után tért haza a többiek-
kel és mindig lelkes támogatója, résztvevõje volt az évfordulós megem-
lékezéseknek, találkozóknak, ragaszkodott a csapat tagjaihoz.
Sajnos ezentúl csak az emlékeinkben lesz velünk…

Nagy Lajos

Búcsú egy jó embertõl
Streng Ferenc nyugalmazott rendõr alezredes a 2010.
évi alapítástól volt az egyesület tagja, 2016-tól alelnö-
ke. Részt vett minden rendezvény elõkészítésében,
szervezésében, lebonyolításában. Különösen sokat
vállalt magára a Mészöly Géza Általános Iskola
KRESZ-parkjának felújításában és a „Falu asztala”
kerékpáros napok rendezvényein.
Szerény, segítõkész, baráti jobbot nyújtó embersége
példaértékû lehetne a ma embere számára.
Feri!
Köszönjük az együtt végzett munkát, a közös sikereket.
Nekünk nagyon fogsz hiányozni. Emlékedet barátság-
gal és tisztelettel õrizzük. Nyugodj békében.

A Mozdulj a Városért Egyesület tagjai

Sárbogárd–Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség

nagyheti alkalmai
Április 14. virágvasárnap:

istentisztelet és gyermekfoglalkozás 10.30
(Baross u. 2.), istentisztelet 14.00 (Nagylók)

Április 18. nagycsütörtök:
úrvacsorás istentisztelet 18.00 (Baross u. 2.)

Április 19. nagypéntek: istentisztelet passióolvasással
14.00 (Nagylók), 18.00 (Baross u. 2.)

Április 20. nagyszombat:
istentisztelet 18.00 (Baross u. 2.)

Április 21. húsvét ünnepe: úrvacsorás istentisztelet és
gyermekfoglalkozás 10.30 (Baross u. 2.)

„Áldott a király, aki az Úr nevében jön!
A mennyben békesség, és dicsõség a magasságban!”

(Lk 19,38)

2019. április 14-én 10 órakor

VIRÁGVASÁRNAPI ISTENTISZTELET
Alap, református templom

Öt község reformátusai együtt: Alap, Alsószentiván,
Baracs, Elõszállás, Mezõfalva

Szeretettel várjuk Önt és családját is!
facebook.com/alapireformatusok/
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Miklósi sulihírek
Iskolánk akkreditált kiváló tehetségpont

Az idén március 23-án tartotta meg tizedik alkalommal a Nemzeti
Tehetségsegítõ Tanács (NTT) és a Matehetsz az éves díjátadó ün-
nepségét. A programot Krekuska Róbert, az EMMI fõosztályve-
zetõje nyitotta meg. Ez a Kárpát-medencei Tehetségnap az éves

ünnepe lett a Matehetsz tehetséghálózatának. A Matehetsz alel-
nöke, Polonkai Mária a Tehetségpontok akkreditációs minõsíté-
sét ismertette. Elmondta, hogy szigorúbb szabályok garantálják
az akkreditációs folyamat szakmai színvonalának emelkedését.
Ennek eredményeként 2018/2019-ben 193 tehetségpont akkre-
ditációs eljárását folytatták le. Közülük akkreditált besorolást 29,
kiválóan akkreditált besorolást pedig 164 tehetségpont kapott.
Bajor Péter, a Matehetsz ügyvezetõ elnöke elmondta, hogy az or-
szág tehetségtérképére és a honlap térképes adatbázisába beke-
rültek a Minõsített Tehetséggondozó Mûhelyek és pedagógiai
szakszolgálatok adatai is.

„Festikék” a virágok jegyében

Április 4-én iskolánkban ismét sor került a hagyományos
„Festikék elnevezésû alkotónapunkra. Az eseményen a környezõ
iskolák közül a Mészöly Géza Általános Iskolából és a Petõfi Sán-
dor Gimnáziumból is érkeztek festõk. A résztvevõknek az aulá-
ban kiállított, elrendezett csendéletek tárgyaiból kellett válogat-
niuk, azokat kellett lefesteniük. Ebben a mûveletben segítségük-
re voltak Kovács Zoltán, Baloghné Veres Csilla és Ambróziné
Mikuli Margit rajz szakos tanárok, valamint az iskolánk két diák-
ja, akik a résztvevõknek vizet és egyéb, festéshez szükséges eszkö-
zöket osztottak szét. A festõknek közel 4 óra állt rendelkezésükre
festményük elkészítéséhez. A feladat annak a megfigyelése volt,
hogyan jelenik meg a virágmotívum Csók István festményein: a
bútorokon, a ruházatokon, a fejdíszeken, az otthonokat díszítõ
cserépedényeken és a természetben. A verseny végeztével a zsûri
kiemelte Tatai Sándor, Kiss Rebeka, Tóth Rebeka, Scheszták
Zsuzsa (Mészöly Géza Általános Iskola), Zentai Cintia, Szabó
Balázs és Domján Dalma (Petõfi Sándor Gimnázium) alkotását.

„MiSulink” újságíró szakkör – Tatai Sándor 7. c

Zora robot és a Titkok Háza

Április 5-én iskolánkban egy különleges „STEAM” (Science,
Technology, Engineering, Arts, Mathematics) nap került meg-
rendezésre, melynek során sok program várta a diákokat. Volt
kedvcsináló a csillagászathoz, bemutatták nekünk a humanoid
robotot: Zorát. Kipróbálhattuk, milyen mozdulatokat tud tenni,
hogyan lehet vele angolul „kõ-papír-ollót” játszani. Egy másik te-
remben Lego robot-szlalomverseny volt, ahol a lehetõ legtöbb pa-
pírpoharat kellett összegyûjteni egy-egy robot segítségével. Egy
másik teremben a virtuális szemüveget próbálhatta ki mindenki.
A foglalkozások után a tornateremben gyülekezett az összes évfo-
lyam. A foglalkozásokkal kapcsolatban tettek fel kérdéseket, me-
lyekre online válaszolhattunk. Amelyik csoport a legtöbb pontot
gyûjtötte, jutalomban részesült.

Szabó Marcell és Soós Máté
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Szentiváni suliszemle
TISZTES HELYTÁLLÁS A TATABÁNYAI

TÖRTÉNELEMVERSENYEN
Ebben a tanévben nyílt elõször lehetõségünk arra, hogy az egy-
házmegyei történelemverseny alkalmából ellátogathassunk a ta-
tabányai Szent Margit Általános Iskolába. Iskolánkat a Biber
András–Madarasi Zsombor–Porteleki István trió képviselte. A
vendéglátók (ahogy azt az egyházmegye többi iskolájában is ta-
pasztalhattuk) nagy szeretettel fogadtak bennünket, megérkezé-
sünkkor már egy kis tízóraival vártak. Az iskola diákjainak kis mû-
sora után kezdetét vette az igen színvonalas verseny, amely idén 3
fõ téma köré épült: 1. A honfoglalás és az Árpád-kor, 2. A reform-
kor, 3. Egyháztörténeti alapismeretek. A változatos fejtörõk (for-
rásfelismerés, keresztrejtvény, térkép, fogalomismeret, képfelis-
merés, totó, igazShamis állítások, logikai relációk, mozaikok stb.)
alaposan megdolgoztatták a diákokat, akik 80 perc alatt közel 30
feladattal birkózhattak meg.

Bár a helyezettek közé nem kerültünk be, ahogy Turzáné Papp
Erika igazgató asszony is megfogalmazta, mindannyian nyertünk,
hiszen számos újdonsággal gyarapítottuk a felkészülés során tu-
dásunkat. Búcsúzóul még finom ebédet is kaptak a versenyzõk,
így végül minden résztvevõ elégedetten távozhatott Tatabányá-
ról. Két év múlva ismét benevezünk!

ISKOLANYITOGATÓ
Régi hagyományunk, hogy le-
endõ elsõ osztályosainkat egy
közös iskolanyitogató foglal-
kozáson vendégül látjuk. Az
idén 2019. április 5-én, pénte-
ken került sor erre a kis össze-
jövetelre. Az érdeklõdõ ifjon-
cok részt vehettek egy bemu-
tató foglalkozáson, melyen a
játék, a mese és az alkotás volt a fõszereplõ: sok vidámságot ho-
zott a rajzolás, az elsõsök felolvasása, az óvodások gyermekdalok-
ból álló elõadása, valamint a játék is. Látogatóink ezt követõen a
tavaly átadott játszótéren levezethették energiájukat, kipróbál-
hatták azokat a játékokat, amelyeket a jövõ tanévtõl rendszeresen
használhatnak majd. Természetesen nem engedhettük vendége-
inket üres kézzel távozni, a vendéglátás mellett apró ajándékok-
kal is sikerült nagy örömet szereznünk jövõbeni elsõseink számá-
ra.

EGÉSZSÉGNAP NYUSZIFUTÁSSAL

Április folyamán hagyományunk, hogy rendezünk egy olyan pro-
jektet, amely az egészséges életmódra hívja fel tanulóink figyel-
mét. A víz világnapjára készült rajzokkal, illetve a 6. osztályosok
által alkotott táplálkozási piramissal már gyakorlatilag ráhango-
lódtunk a témára, amelynek a mai napon a nyuszifutással egybe-
kötött zöldségkóstoló is teret biztosított.
A nyuszifutás ötlete sem újdonság nálunk, a Mikulás-futásokhoz
hasonlóan ezt is Kovács István Mikulás-nagykövet honosította
meg nálunk közel két évtizeddel ezelõtt. A nyúl szerepét ezúttal
Biber András vállalta magára, akivel a település utcáira kivitt fu-

tás után elõszeretettel fotózkodtak a gyerekek, sõt az általa kínál-
gatott zöldségestál kiürítéséhez sem kellett sok idõ. A sárgarépa,
karalábé, retek, alma és mandarin villámgyors elfogyasztásával a
gyakorlatban igazolták a gyerekek, hogy az egészséges ételek is
lehetnek finomak.

FAÜLTETÉS EMLÉKBE
Egy régi kínai mondás szerint akkor tekintheti magát valaki iga-
zán felnõttnek, ha: 1) ültetett legalább egy fát, 2) írt egy könyvet,
valamint 3) felnevelt egy gyermeket.

8. osztályosaink elõtt ugyan még ott áll az élet, van bõven idejük
könyvet írni és gyermekeket felnevelni, de a felnõtté váláshoz az
egyik lépést faültetés keretében megtették. Kovács István Miku-
lás-nagykövet 5 db facsemetét ajándékozott iskolánknak, amelyet
elültetett a 8. osztály. Ezt a feladatot annak apropóján kapták,
hogy egy újabb hagyományt honosíthassunk meg iskolánkban.
Szép szokás és többfelé él környékünkön is, hogy a ballagók elül-
tetnek egy-egy facsemetét iskolájuk udvarában, vagy parkjában,
amely majd egy kis táblácskával, vagy szalaggal ellátva az õ emlék-
fájuk lesz. Mivel volt tanulóink zöme eddig is rendszeresen vissza-
járt/visszajár iskolánkba elmesélve középiskolai/fõiskolai/mun-
kahelyi élményeit, számukra is nosztalgikus lehet a visszalátoga-
tásaik során az emlékfájuk megtekintése. Mivel lógott az esõ lába,
nem vártuk meg a délutánt, hanem már délelõtt kinéztük a fák he-
lyét a sportpályán. Husvéth Imre polgármester úr természetesen
hozzájárult ahhoz, hogy tanulóink elültethessék a fákat, sõt sze-
mélyesen is besegített a diákoknak, így jó esélyünk van arra, hogy
az elültetett fák meg is erednek. Természetesen még öntözni kell
õket, de remélhetõleg szárba szökkennek, s a kínai mondást iga-
zolva segítenek 8. osztályosaink felnõtté érésében is, szüleik és
osztályfõnökük mielõbbi örömére.

Kiss Attila igazgató
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Tanulmányi és sportversenyek
Megindultak a tavaszi iskolai versenyek,
amelyeken iskolánk diákjai hagyományo-
san képviselik intézményünket. Ennek ke-
retében sikeresen szerepeltek diákjaink a
Fejér Megyei Önkormányzat által meghir-
detett „A mi Fejér megyei Kincsesládánk”
címû levelezõs versenyen, ahol iskolánk 6.
évfolyamos tanulói két csapattal verse-
nyeztek. A vajtai diákokból álló „Zichyek”
és a cecei „Dinnyések” csapat sok tudással
gyarapodott megyénkrõl a megmérettetés
során. A Zrínyi Ilona matematikaverseny
járási fordulóján 18 diákunk képviselte is-
kolánkat a Sárbogárdi Mészöly Géza Álta-
lános Iskolában. Diákjaink közül a legjobb
eredményt Dömõk Róbert érte el a saját
korosztályában, és teljesítményéért aján-
dékkönyvet vehetett át. A víz világnapi
versenyen Székesfehérváron két csapa-
tunk szerepelt. A 8. évfolyamos diákok a
helyi természettudományos szakkör tag-
jai, akik a versenyen nagyszerûen tudták
kamatoztatni a foglalkozásokon megszer-
zett tudásukat. Elõszálláson a Cece 34 ne-
vû csapat II. helyezést ért el a körzeti ma-
tekversenyen. A csapatot 3. és 4 évfolya-
mos lányok alkották. A Bendegúz nyelv-
ÉSZ egyéni verseny megyei döntõjén Pa-
jor Lili 8. évfolyamos és Pajor Petra 4. év-

folyamos tanulóink szerepeltek eredmé-
nyesen. A tanulmányi versenyek mellett
sportversengések sem hiányoztak az el-
múlt idõszak palettájáról. A 2019. évi lab-
darúgó Diákolimpia körzeti versenyeinek
hagyományosan a Cecei Sportpálya ad ott-
hont. Ez az idei évben sem történt más-
ként, amely keretében a II., III., IV. kor-
csoport is itt mérte össze tudását. Mindhá-
rom napon szép idõben, remek körülmé-
nyek között versenyezhettek a csapatok. A
III. és IV. korcsoportban 4-4 csapat mérte

össze erejét és tudását. Sportszerû és élve-
zetes meccsek után születtek meg az ered-
mények. A II. korcsoportban csak 2 csapat
küzdött egymással, itt az erõviszonyok
egyenlõtlenek voltak ugyan, de a gyerekek
nagyon lelkesen játszottak. Mindkét csa-
pat sokat tanult a mérkõzésekbõl.

Eredmények

II. kcs.: 1. Mészöly Géza Általános Iskola,
2. Cecei Általános Iskola;
III. kcs.: 1. Mészöly Géza Általános Iskola,
2. Cecei Általános Iskola, 3. Sárszentmik-
lósi Általános Iskola, 4. Petõfi Sándor
Gimnázium.
Nagy örömünkre ebben a korcsoportban a
gólkirály a cecei Kovács-Horváth Marcell
lett, a legjobb játékos pedig a szintén cecei
Kovács Antal.
IV. kcs.: 1. Petõfi Sándor Gimnázium, 2.
Mészöly Géza Általános Iskola, 3. Cecei
Általános Iskola, 4. Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskola.
Ebben a korcsoportban a legjobb kapus cí-
met hozták el a ceceiek Galambos László
személyében.

A Cecei Általános Iskola pedagógusai
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Muzsikáló tavasztündérek a Zengõben
Kedd délelõtt 17 zeneiskolás örvendeztet-
te meg játékával a Sárbogárdi Zengõ Óvo-
da Mikes közi épületének kicsinyeit. Papp
Noémi, Papp Noel, Jákob Zoltán, Jákob
Sándor és Papp Boglárka furulyán, Lukács
Ramóna altfurulyán, Lénárt Gréta és Hor-
váth Flóra Sára fuvolán, Vámosi Nóra,
Tóth Zsuzsanna, Magyar Szofi, Nochta
Hanna és Szántó Bulcsú gitáron, Hegedûs
Anna klarinéton, Csõgör László és Csõgör
Ádám trombitán, Jákob Tündike triangu-
lumon mûködtek közre. A gyerekek mel-
lett Vitéz Mariann óvó néni is részt vett a
muzsikálásban oboájával. A zongorakísé-
retrõl és konferálásról Jákob Zoltán gon-
doskodott.

A zenészek elõadásában ismert magyar gyermek- és népdalok csendültek fel – Fecskét lá-
tok; Kolozsváros olyan város; Megfogtam egy szúnyogot; Hidló végén, padló végén; Fut,
szalad a pejkó –, valamint a fülnek kedves klasszikusok részletei, Vivaldi, Mozart, Fer-
dinando Sor, Schumann, Weber, Emil Kronke, Károlyi Pál és Szõnyi Erzsébet mûvei.
A napsütéses idõ örömteli tavaszi hangulatot teremtett, így a felhangzó zenedarabok
mellett nem volt nehéz közös éneklésre bírni a lelkes közönséget.
A mûsort egy olasz dal feldolgozása zárta; a fellépõk többsége részt vett a kamarazenélés-
ben.

Hargitai–Kiss Virág
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Az öreg Haraszthy
A régi bogárdiak még mindig csak így emlegetik egykori tanítóju-
kat. Igaz, nincs már az élõk sorában senki, aki személyesen ismer-
hette volna, ennek ellenére a századforduló távlatából is nagy
tisztelet övezi az egykori rektor, Haraszthy Károly emlékét.
Keveset tudunk róla. 170 éve, 1849. április 13-án született a Duna
mentén, Tasson. Az elemi iskolák után Pest-Budán, majd a Nagy-
kõrösi Tanítóképezdében folytatta tanulmányait. Nem tudjuk, mi
okból, de a képesítõ vizsgát nem tette le. Iskolái után került Ta-
bajdra segédtanítónak. Pár év elteltével innét hívta meg a bogárdi
presbitérium rektornak, a nagyobb iskola vezetésére 1872 január-
jában. Mint a feljegyzésekbõl kiderül, Haraszthy már az elõzõ év
májusában, a tanítóválasztáskor felkeltette az elöljárók figyel-
mét. Úgy tûnik, sokat nyomott a latba a bogárdiak „jó emlékezet-
ben lévõ iskolarektora”, az akkor már Tabajdon tanító Szalai Sán-
dor (aki korábban több évig Bogárdon tanított), az ottani lelkész
és Mészöly Pál véleményezése, amellyel az ifjú tanítót az itteniek
figyelmébe ajánlották. Az ifjú tanító állását elfoglalta és ettõl fog-
va az õ keze alatt tanult a felsõ 3 osztály, míg a kisebb tanító az
alsóbb osztályok között munkálkodott.
Az 1870-es évek mozgalmasan teltek. A törvény elõírásaihoz hí-
ven javították az iskolát kívül-belül, felszerelését bõvítették. A
tanfelügyelõség felhívta az egyház figyelmét, hogy az 1868-as nép-
iskolai törvény értelmében csak okleveles tanítókat alkalmazhat.
Az évtized során többször kaptak utasítást, többek közt Haraszt-
hy miatt, akinek ekkor még hiányzott a képesítõ oklevele. Még
1877-ben is érkezik egy ilyen megkeresés, amire a bogárdiak elis-
merõleg állnak ki tanítójuk mellett, aki bár képesítés nélküli, de
„már számosabb évek óta közmegelégedésre s a törvényeknek megfe-
lelõleg teljesíti kötelességét”. Végül a bizottság elállt a vizsga letéte-
létõl tekintettel arra, hogy Haraszthy már a népiskolai törvény
elõtt is tanított.
Közben érlelõdött az orgonaállítás gondolata. Így 1877-ben Ha-
lász Károly fõgondnokkal együtt 921 forintot gyûjtöttek össze or-
gonára a hívek között s még az év nyarán elkészült a barokk hang-
képet mutató hangszer az orgona karzatán. Egy év múlva ugyan-
csak jelentõs esemény következett be ezúttal magánéletében:
1878 júniusában feleségül vette Huszár Theresia kisasszonyt, te-
kintetes Huszár Péter közbirtokos lányát. Házasságukat több
gyermekkel áldotta meg Isten. Terézia nevû lányuk Huszár Gyula
iváncsai községi jegyzõ neje lett, Gyula fiuk pedig állampénztári
tanácsos lett.
Ebben az idõszakban a rektor gyülekezeti énekkar létrehozásán is
fáradozott. A templom építésének 100 éves évfordulójára rende-
zett ünnepélyen 1883 májusában, már „újonnan alakult gyüleke-
zeti énekkar szabatos énekében” gyönyörködhetett a hallgatóság.
Közben a növekvõ gyermeklétszám miatt megindult az új iskola
építése a fõúton. Az 1886-os épület hivatalos átadásán már
Haraszthy mellett találjuk másodtanítóként Kozma Jánost, aki

Haraszthyhoz hasonlóan hû maradt Sárbogárdhoz és évtizedekig
szolgált itt. Méltán kapta róla az új épület a mai napig használatos
Kozma iskola elnevezést. De Haraszthy nevéhez fûzõdik a gyer-
mekénekesek szolgálatának meghonosítása temetéseken és
egyéb alkalmakon, amit az 1890-es püspöklátogatás örvendetes
tényként emel ki. 1897-ben – miközben a gyülekezet a régi iskola
falát javíttatta és a templomot újrafedette 1.400 forint árán – nem
feledkezett meg fõtanítójáról sem, kinek tiszteletére jubileumi
ünnepélyt rendeztek kántori mûködésének 25 éves évfordulója
alkalmából. Január 10-én, a délelõtti istentisztelet keretében kö-
szöntötték szeretett tanítójukat. A növendékek körülállták az Úr
asztalát, és Forgács lelkész intézett beszédet az ünnepelthez,
majd két tanuló, Németh István és Kovács Erzsébet fejezték ki
hálájukat prózában és versben. „... mire a meghatottságtól remegõ
hangon válaszolt az ünnepelt, a közönség nagy részén is erõt vett a
megindultság, a beszédek alatt sokan sírtak” – olvashatjuk a
korabeli krónikában. Köszönetük jeleként 300 forint jutalomban
részesítették.
A századforduló után már négy tanerõsre bõvült az iskola. Van
egy feljegyzés az 1904/05-ös tanévbõl, amikor Kozma Jánossal,
Bizik Jenõvel és Nagy Ilona tanítókkal együtt 426 gyermeket okí-
tottak. Emellett kijártak a szórványokba is. Haraszthy példának
okáért egy 1912-es adat szerint 9 tanulóval foglalkozott Kislókon.
Ezenkívül ellátta a református elemi iskola, illetve gyülekezet
könyvtárának könyvtárosi tisztét is. Ugyanakkor mozgatórugója
volt annak az 1910-es évek elején induló mozgalomnak, amely
polgári iskolát akart létrehozni Sárbogárdon. A Forgács Endre
lelkész idejében (1884–1913) meginduló vallásos estek szervezõ-
jét is sejthetjük benne, mert még 1917-ben is van egy feljegyzés ar-
ról, hogy egy-egy új éneket adott elõ egy ilyen alkalmon.
A gyülekezet többször is tanújelét adta megbecsülésének. Talán a
legemlékezetesebb a tisztérõl leköszönés, a nyugdíjba vonulás al-
kalma volt. Errõl az 1917. augusztus 26-án kelt jegyzõkönyvi be-
jegyzés tudósít. Ekkor Kis Dániel lelkész és Huszár Dezsõ fõszol-
gabíró köszöntötték, majd átnyújtották a gyülekezet ajándékát.
Haraszthy meghatott szavakban köszönte meg az iránta megnyi-
latkozott szeretetet, és mondott áldást az egész gyülekezetre. A
búcsúünnepélyt a nõi énekkar éneke zárta: „Megáldjon téged az
Isten...” (134. Genfi zsoltár). A presbiteri jegyzõkönyv hálával
emlékezik meg Haraszthy hosszú mûködésérõl, aki tanította „a
most élõ nemzedék legnagyobb részét, az apákat, anyákat s ezeknek
gyermekeit, sõt az unokákat is. S amidõn érdemeit elismeréssel örö-
kíti meg, hosszú és boldog öregséget kíván”. Az egyházmegye is elis-
meréssel szól róla: „aki csaknem fél évszázadig mûködött (...) a sár-
bogárdi hívõk körében, most már életének 68-ik évében a jól meg-
érdemelt nyugalomba vonult. A tanítói karnak derék, buzgó, rokon-
szenves és szerény tagja volt mindig, ki hosszas tanítói pályáján mint-
egy 8.000 gyermeket nevelt fel az egyház és hona hasznos polgáraivá s
társadalmi téren is közhasznú tevékenységet fejtett ki és általános
kedveltségnek örvendett.”
Állami részrõl is érkezett elismerés. 1918 szeptemberében ifj.
Zichy János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter javaslatra „a
népoktatásügy terén közel egy félszázadon át kifejtett tevékenységével
szerezett érdemei elismeréséül az arany érdemkereszt legkegyelme-
sebb adományozására” terjesztette fel, amit a minisztertanács el is
fogadott.
1922. október 13-án hunyt el. Tálai Imre akkori fõgondnok javas-
latára az egyház saját halottjának tekintette, és átvállalta a család-
tól a temetési költségeket. Temetését követõen hálás tanítványai
„szeretett tanítójuknak emlékére” sírkövet állíttattak Huszár-te-
metõi nyughelye fölé. Még az 50-es években idekerült fiatal lel-
késznek is nemegyszer felemlegették nevét ezek a „hálás tanítvá-
nyok”, amikor arra haladt egyszer-egyszer a temetési menet. Ér-
dekes, hogy azóta is akadt mindig önkéntes, aki rendezte a tanító
úr sírját. Helytállásának, hûségének, szeretetének példája túlélte,
mert „az igaznak emlékezete áldott” (Péld. 10:7).

J. Z.

ADÓNK 1 %-a
A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen
Kata Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy évi jövedelemadójuk
1 %-ával támogassák tevékenységét. A 2017. évi személyi jöve-
delemadó 1 %-ának felajánlásából 209.162 Ft gyûlt össze a
NAV visszaigazolása szerint, mellyel a 2018-os évben templo-
munk hangosításához járultunk hozzá.
További célunk a sárbogárdi református idõsek otthonának tá-
mogatása.
Kérjük, éljen az 1 % felajánlásának lehetõségével, melyet a
személyi jövedelemadó-bevallási tervezet kézhezvétele után
megtehet.

Adószámunk: 18483118-1-07
Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány Sárbogárd

Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!



12 SPORT / KÖZLEMÉNY 2019. április 11. Bogárd és Vidéke

Nem tudtuk megnehezíteni a Cunder dolgát
Cunder TU Kézisuli–VAX KE Sárbogárd 37-24 (22-17)

„Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, ráját-
szás 2. forduló
Vezette: Kiss N.–Pergel K.
Cunder: Bokréta (4 védés), Dravecz (6), Honrich (10) – Bakos,
Bencze 2, Boleraczki 1, Dreska 5, Ferenczi 1, Hamvasi 2, Ko-
vácspál 1, Kónya 14, Molnár 4, Monostori, Sipics 5, Varga 2.
Vezetõ edzõ: Erdei Krisztián.
Sárbogárd: Németh I. (15 védés) – Goldberger 1, ifj. Bodoki 3,
Pluhár 4, Horváth 4, Rehák 6, Kapoli 4, Szabó J. Zs. 1, Kaló 1,
Aranyos.
Vezetõ edzõ: Takács Lajos.
Kiállítások: 6, illetve 2 perc, hétméteres: 4/2, illetve 3/0.
Az elmúlt hétvégén az alapszakaszgyõztes Cunder Kézisuli ottho-
nában vendégeskedtünk Seregélyesen. Nem várhattuk könnyû
helyzetbõl az összecsapást, hiszen Németh II., Suplicz, Vára-
dy–Szabó sérülés miatt nem tudott pályára lépni, míg Bodoki be-
tegen vállalta a játékot. Ennek ellenére szerettünk volna szoros
mérkõzést játszani.
Nem kezdõdött túl jól a találkozó a számunkra, az elsõ 3 gól a ha-
zaiak nevéhez fûzõdött. Jó 5 perc kellett, hogy megérkezzünk a
mérkõzésbe, ekkor viszont már 4 gól volt a Cunder elõnye. A nagy
sebességgel játszó hazaiak sorozatosan lõtték a könnyû gólokat,
nem értünk vissza idõben és késõn próbáltunk faultolni. Az elsõ
játékrész derekánál már 7 gól volt a hátrányunk a Kónya Balázs
vezette székesfehérváriak ellen. Aztán jött egy jobb periódus a ré-
szünkrõl és nagyot küzdve visszajöttünk mínusz 4-re. A félidõre 5
gólos hátrányban mehettünk pihenni.
A fordulás után nem ott folytatódott a mérkõzés, ahol abbahagy-
tuk. 7 perc gólcsend következett a részünkrõl, ellenfelünk ezt ki-
használva meg is lépett 8 góllal. Ekkor már azt lehetett érezni,
hogy teljesen elfáradtunk. Hiába próbálkoztunk frissíteni, egy-
szerûen nem tudtunk átlendülni a holtponton. Helyzetekig is na-
gyon nehezen sikerült eljutni, ezt bizonyítja a második játékrész-
ben szerzett 7 gólunk is. Az utolsó 10 percben már csak az volt a
kérdés, meglesz-e a 10 gólos különbség. A hazaiak kapujába beál-
ló Honrich tett is errõl, végül 13 gólos vereség a vége.
Mondhatjuk úgy is, hogy ez nem a mi napunk volt. Rengeteg hi-
ányzó, egyik 3-as védõnk sem tudott pályára lépni, ami igencsak
meglátszott. Az elsõ félidõben támadásban egész jól teljesítet-
tünk, 17 lõtt gól bárki ellen jónak számít. A rengeteg lerohanásból
kapott gól viszont nagyon fájó. Volt, amikor középkezdésbõl hoz-
ták ránk úgy a labdát, hogy nem tudtunk mit kezdeni vele. A má-
sodik félidõben teljesen felõrlõdtünk, rengeteg hibával játszot-
tunk és a kapura is csak kevésbé voltunk veszélyesek. Nehéz ver-
senyezni egy olyan csapattal, ahol hetente 3-4 alkalommal edze-
nek teljes kerettel, addig mi csak nagy nehezen egyszer tudunk
edzeni pár fõvel egy héten. Szombaton viszont gyõzni szeretnénk
Rácalmáson, hiszen azzal nagyot lépnénk elõre a 2. helyért folyta-
tott harcban!
Április 13. szombat, 18 óra: Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd

A felsõházi rájátszás állása:
1. Cunder TU Kézisuli 2 2 0 0 66 45 21 7
2. VAX KE Sárbogárd 2 1 0 1 58 63 -5 3
3. Rácalmás SE 2 1 0 1 53 54 -1 2
4. Velencei SE 2 0 0 2 51 66 -15 2
További eredmények: Velence–Rácalmás 25-32

Kiváló szereplés az U10-tõl

Vasárnap az U10-eseink a rivális Simontornya I., valamint a
Simontornya II.-es csapataival mérkõztek meg a kisiskolás-baj-
nokságban. Az elsõ mérkõzésen a Simontornya I. ellen nagyon jól
játszottunk. Ellenük a szezon elsõ találkozása alkalmával komoly
pofont kaptunk. Azonban most már több mint méltó ellenfelei
voltunk. A srácok azt csinálták, amit edzéseken gyakoroltunk, a
tempó is már az U11–U12-es szinten volt. A második találkozón a
szerényebb képességû Simontornya II.-vel találkoztunk. Itt min-
denki kellõ mennyiségû játéklehetõséget kapott, amivel nagyjá-
ból sikerült is élni a srácoknak. Szép és eredményes napot zár-
tunk! Az elõttünk álló hétvégén az U9-esekkel lépünk pályára
Gárdonyban, izgatottan várjuk már azt is!
Itt a lehetõség arra, hogy adójuk 1 %-ával támogassák a VAX KE
Sárbogárdot. Köszönet azoknak, akik ezt megteszik.

Tisztelettel: VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd
Adószám: 18502710-2-07

#sbghandball

Rehák Tamás

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
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Régi idõk
focistái

Sárbogárdon

Sárbogárdon a 60-as,70-es, 80-as évek
(retro) csapatainak meghatározó labdarú-
góit bemutató sorozatban az 1967-ben
Sárbogárdon született Boros Zoltánnal
beszélgettem a labdarúgásban eltöltött
éveirõl. Már az általános iskolában Steitz
Ádám tanár úrnál kezdõdött a labdaszere-
tet az iskolai focicsapat kapusaként. Az
igazolt labdarúgói pályafutás 13 évesen a
Sárbogárd serdülõcsapatánál Brúzsa Mik-
lós edzõi irányításával indult. Az ifjúsági
csapattal a megyei I. osztályban Orosvári
József (Jasza) volt a mestere. A felnõtt-
csapat kapujában az elsõ mérkõzést 17
évesen védte a Dég–Sárbogárd 1-0-ás ha-
zai gyõzelemmel végzõdõ összecsapáson.
A három év alatt három bajnokság meg-
nyerését a mai napig szép emlékként emlí-
ti, nem megfeledkezve Lukács Sándor
méltatásáról. 1987-ben a csapat felkerült
az NB III-ba; emlékezetes mérkõzésként
idézte az elsõ NB III-as bajnoki párharcot
a BMTE Törley csapatával. Felidézésre
került a Várpalota elleni találkozó is, ame-
lyen büntetõrúgásokkal dõlt el a mérkõ-
zés, és a 11-esek kivédésével sikerült a gyõ-
zelmet megszerezni.
A katonaidõt is Sárbogárdon töltötte és a
csapat portásaként nagyszerû, bravúros
védéseivel kápráztatta el a nézõket. Az NB
III-ban nem sikerült megkapaszkodni a
csapatnak, és leszerelése után Lajoskomá-
romba igazolt, ahol a megyei I. osztály
megnyerése után szintén NB III-as tagság-
gal büszkélkedhetett. A lajosi évek után
vajtai kitérõ következett és 41 évesen Ká-
lozon került sor a kapuskesztyû lehúzásá-
ra. A labdarúgással azonban nem szûnt
meg a kapcsolat. A Videoton öregfiúk csa-
patával meghívásos tornákon, gálamérkõ-
zéseken védi csapata kapuját, és tagja a
székesfehérvári üzleti ligában szerepelõ
HYDRO vállalati együttesnek.
Megköszöntem a beszélgetést és a Sárbo-
gárd SE kérését tolmácsolva felkértem a
Sárszentágota elleni hazai mérkõzés kez-
dõrúgásának elvégzésére.

Szántó Gáspár

GYERE EL ÉS ISMERD MEG!
Április 11-én 15 órakor

a sárbogárdi polgármesteri hivatal dísztermében

az olimpiai bajnok, ezüst- és bronzcipõs, 31-szeres válogatott
DUNAI ANTAL labdarúgóval és

1972-ben a müncheni olimpián aranyérmes birkózó
HEGEDÛS CSABÁVAL, a magyar olimpiai csapat
100. olimpiai aranyérem tulajdonosával találkozhatsz.

Mindkét sportoló tagja a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének.

RAJZOLJ, ÍRJ, TERVEZZ!
Május 10-éig várja a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tûzoltók hivatá-
sát, a tûzmegelõzés, a tûzvédelem fontosságát bemutató rajzokat, kézmûvesalko-
tásokat, verseket és számítógépes programokat. Az elõzõ évek hagyományait követve
az Országos Tûzmegelõzési Bizottság 2019-ben is alkotói pályázatot hirdet óvodások
és iskolások részére. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályá-
zatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2019” címet.
Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság az idén olyan alkotásokat vár, amelyeken ke-
resztül az óvodások és az iskolások megmutatják, hogyan látják õk a tûzmegelõzés és a
tûzvédelem fontosságát, a tûzoltói hivatás világát. Az óvodásoktól szabadkézi rajzo-
kat várnak, az iskolások három korcsoportban (6S10, 11S14, 15S18 éves kor között)
pályázhatnak. Õk szabadkézi rajzot, plakátot, egyéb kézmûvesalkotást küldhetnek
be, de írhatnak verset, vagy mesét is, esetleg készíthetnek számítógépes programot. A
területi, vagyis a megyei versenyen elsõ helyezést elért alkotások részt vesznek az or-
szágos versenyen is. Fejér megyébõl a pályamûveket május 10-éig kell benyújtani az
alkotástól függõen személyesen, postai úton, vagy e-mailen a katasztrófavédelmi
igazgatósághoz.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 947. E-mail: fejer.mki@katved.gov.hu. Személye-
sen: Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri
a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2019” címet, ami együtt jár a tûzoltóság egyszeri, az in-
tézményben tartandó bemutatójával (füstsátor, tálcatûzoltás, olajtûzoltás, roncsvá-
gás) és tûzvédelmi oktatás megtartásával.
Az országos pályázat fõvédnöke dr. Góra Zoltán tûzoltó vezérõrnagy, a BM Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója, az Országos Tûzmegelõzési Bizott-
ság elnöke. Az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László tûzoltó dandártábor-
nok, országos tûzoltósági fõfelügyelõ.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A tyúkok húsvéti
ajándéka

Többször is tojt már a tyúkjaink valamelyike az átla-
gosnál nagyobb méretû tojást. Akkor volt ebbõl prob-
léma, amikor nem olyan gyorson fogyott a stelázsiról,
és a megrakott tojástartókat toronyba kellett rakni.
Amikor április 7-én szedtem össze a tyúkanyók kony-
hára szánt termékeit, meglepõdtem. Ekkorát nem
láttam mostanában! Szerintem nem veri a világcsú-
csot, de azért „méretes”. Mondtam is a Mamának (fe-
leségemnek), hogy figyelhetjük a tyúkjaink tarajait,
mert amelyiké elszínezõdik, az vagy „hagymaágyon”
végzi, vagy „hosszú lében” úszik. A tojás biztos, hogy
kihúzza húsvétig és festetten az ünnepi asztal egyik
dísze lesz. Mindenkinek áldott ünnepeket kívánok!

Herczeg Miklós
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Még két veretlen és egy
nyeretlen csapat a tavasszal

Megtört a jég itthon

Sárbogárd–Baracs 4-3 (2-2)
Sárbogárd: Matócza – Laták, Kindl, Grác-
zer Bálint, Gráczer Gergõ, Kállai, Kókány,
Bezerédi, Krajcsovics, Gyuricza, Gráczer
Bence.
Cserék: Farkas, Pajor, Gál, Lajtos, Kovács,
Luczek.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Baracs: Pék – Rezes, Bartók, Tóth, Szili,
Éliás, Ásványi, Topp, Parádi, Nagy, Varga.
Cserék: Németh, Sebestyén, Balázs, Idei, Ás-
ványi, Badi.
Bátran kezdték a vendégek a mérkõzést és
már a 4. percben megszerezték a vezetést.
A támadó térfél bal oldaláról Topp B. sza-
badrúgást végzett el. A beívelt labdára
Matócza D. késve lépett ki a kapuból és a
középre fejelt labdát a kaputól 4 m-re álló
Varga T. Z. a hálóba emelte, 0-1. A beka-
pott gól után a hazaiak kapujukhoz szegez-
ték a Baracs csapatát és sorra elpuskázták
a jobbnál jobb lehetõségeket. Az önfelál-
dozó, hõsies védekezéssel és néhány eset-
ben a szerencsével sikerült gól nélkül meg-
úszni. Az elsõ végig vezetett támadása a
vendégeknek újabb góllal végzõdött. A
jobb oldalon Szili Sz. kitette a labdát Éliás
Zs. elé, aki nehéz szögbõl a jobb oldali ka-
pufára lõtte a labdát és a gólvonalon végig-
gurulva a bal alsó sarokban landolt, 0-2.
Nem adta fel a hazai csapat és a 45. perc-
ben Kállai B. M. jobb oldalról elvégzett
szögletét Gyuricza K. a hosszú oldalról 5
m-rõl a kapu jobb oldalába fejelte, 1-2. A
kezdés után a 48. percben a megszerzett
labdával Gráczer Gergõ és Gráczer Bálint
összjátéka után a beadott labdát Bezerédi
Á. 8 m-rõl fejjel juttatta a hálóba, 2-2. A
hazaiak állandó nyomása gólokban is je-
lentkezett és még a félidõ befejezése elõtt
sikerült az egyenlítés. A szünet után a sár-
bogárdi rohamokat a vendégek védelmé-
nek az 52. percig sikerült hárítani. A kapu-
tól 18 m-re Gyuricza K. az átadást két védõ
között átvette és a kapura fordulva a jobb
sarokba lõtt, 3-2. Sikerült megfordítani a
mérkõzés állását és a vendégek szórványos
ellentámadásait a hazaiak már a középpá-
lyán hatástalanították. A 66. percben
Gráczer Bálint a bal oldalról középre ívelt
beadására Gráczer Bence emelkedett és 8
m-rõl a jobb alsó sarokba fejelt, 4-2. A két-
gólos elõny birtokában sem engedte ki-
bontakozni a baracsi együttest a Sárbo-
gárd. Gráczer Bálint, Bezerédi Á., Gyuric-
za K. került gólhelyzetbe, de nem sikerült
értékesíteni és növelni az elõnyt. A 85.
percben egy elõre vágott labdát a bal olda-
lon Szili Sz. a védõtõl szorongatva lefor-
dult és a kapujából kint álló Matócza D. fe-
lett a léc alá emelt, 3-4. A hajrában Beze-
rédi Á. 25 m-es szabadrúgása zúgott el a

bal felsõ sarok mellett és az eredmény már
nem változott. Kétgólos hátrányból meg-
született az elsõ várva várt hazai gyõzelem
a tavaszi idényben.
Pajor László a mérkõzés után értékelte a
csapat teljesítményét. A semleges nézõk
kifejezetten jó és izgalmas mérkõzést lát-
hattak. Ismételten komoly hátrányból áll-
tunk fel, de az egyéni hibák javítása sok
energiába került és a végét szorossá tettük.
A gyõzelemhez gratulálok a csapatnak.
Jók: Gyuricza K., Bezerédi Á., Gráczer G.,
illetve Pék R., Topp B.

Az U16-ból erõsítve

Sárbogárd U19–
LMSK Cobra Sport U19 4-1 (1-1)

Sárbogárd: Deák – Õri, Horváth Zs., Su-
hajda, Gábris, Sükösd, Molnár, Husvéth,
Kisari, Horváth Bálint, Bögyös.
Cserék: Brúzsa, Horváth A. R., Bruzsa, Hor-
váth Á. M., Demeter.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
LMSK Cobra Sport: Kovács – Mátyás,
Tóth, Koronczai, Somodi, László, Hor-
váth, Kerti, Vajda, Csonnó, Zsoldos.
Csere: Vörös.
A középmezõnyhöz tartozó vendégek egy
félidõn keresztül tudták tartania a me-
zõnyben szépen adogató hazaiakat. A ven-
dégek a 19. percben László Gy. P. találatá-
val megszerezték a vezetést, 0-1. A félidõ
befejezése elõtt Horváth Zs. góljával sike-
rült egalizálni az eredményt, 1-1. A szünet
után az Õri Danival, Horváth Bálinttal,
Suhajda Martinnal és Horváth Attila Ro-
landdal (U16 játékosok) felálló sárbogárdi
ifjúsági csapat gólra törõ játéka eredmé-
nyes volt és Kisari K. I. góljával vezetéshez
jutott, 2-1. A helyzetekig jutó hazaiak a 69.
percben Demeter D. találatával kétgólos-
ra növelték elõnyüket, 3-1. A 72. percben
Suhajda M. is betalált a vendégek kapujá-
ba és kialakította a végeredményt, 4-1.
Pajor László szakmai vezetõ értékelésé-
ben elmondta, hogy a mezõnyben jól ját-
szott a csapat, de az utolsó passzokkal és a
helyzetkihasználással ismét gondjaik vol-
tak. A hiányzókat a fiatalok nagyszerûen
pótolták, jól illeszkedtek a csapatba. Gra-
tulál a srácoknak a gyõzelemhez.

Most a fele lett
a múlt hetinek

Sárbogárd U16–Enying U16 9-0 (6-0)
Sárbogárd: Bruzsa – Õri, Horváth A. R.,
Suplicz, Szalai, Suhajda, Boda, Tóth P.,
Deák, Horváth B., Morvai.
Cserék: Szabó M. D., Csõgör, Szabó O.,
Tóth L., Már.

Vezetõ edzõ: Pajor László.
Enying: Elek – Király, Horváth, Mohai,
Baráth, Lakatos, Széles, Kecskés, Dörög-
di-Koós, Kovács, Márkus.
Csere: Tóth.
A battyáni 18 gólos siker után a 11. helyen
tanyázó Enying megúszta kilenccel. Már a
3. percben zörgött a vendégek hálója. Hor-
váth B. betört a védõk között és az 5 m-rõl
leadott lövése Horváth A. R. elé került, aki
10 m-rõl a kapu bal oldalába lõtt, 1-0. Ne-
gyedóra telt el a mérkõzésbõl és a bal olda-
li támadás végén Boda A. kilõtte a hosszú
sarkot, 2-0. A 21. és a 30. perc között négy-
szer voltak eredményesek a hazaiak. A 21.
percben Suhajda M. 16 m-rõl leadott lövé-
sét a kapus Suplicz B.-hez ütötte és Suplicz
B. nagy erõvel lõtte a kapu jobb oldalába,
3-0. A 25. percben Horváth B. jobbról be-
adott labdáját Suhajda M. 15 m-rõl lapo-
san helyezte a hálóba, 4-0. A vendégek
még fel sem ocsúdtak a hirtelen bekapott
góloktól, amikor a 28. percben Suplicz B.
szögletét Morvai K. küldte kapura. A vé-
dõrõl kivágódó labdát Suhajda M. 12 m-rõl
a kapuba lõtte, 5-0. A 30. percben már fél
tucatnál járt a hazai csapat. Boda A. lövé-
sét Elek Gy. B., a vendégek kapusa közép-
re ütötte és az érkezõ Szalai Á. közelrõl he-
lyezett a hálóba, 6-0. A második játékrész-
ben is a Sárbogárd uralta a játékot és az
Enying csapata veszélytelen volt Brúzsa B.
kapujára. Az 50. percben Deák S. végzett
el szögletrúgást és a beívelt labdát Suhajda
M. a jobb sarokba továbbította, 7-0. Az 54.
percben bal oldali bedobás után a középre
ívelt labdát Szalai Á. fejelte a hálóba, 8-0.
Lélegzetvételhez jutottak a vendégek és a
67. percben a büntetõterületen belüli sza-
bálytalanságért megítélt 11-esbõl sem si-
került szépíteni. A 68. percben Tóth L. állí-
totta be a végeredményt. Suhajda M. a
jobb oldalon maga mögött hagyta a védõ-
ket és középre adott labdáját Tóth L. küld-
te a kapuba, 9-0. Látványos, jó játékkal
megérdemelt hazai gyõzelem.
Jók: A hazai csapat.

Szombat délelõtti
gólzápor

Sárbogárd U14–Enying U14
14-0 (6-0)

Sárbogárd: Derner – Szabó M. D., Holló-
si, Sáfrány, Szalai, Szabó D. Z., Csõgör,
Gereny, Zvezdovics.
Cserék: Baráth, Lakatos, Horváth, Hollósi.
Enying: Kiss – Mohai, Pfuhl, Mandurics,
Király, Tringli M., Tringli G., Rudniczai,
Pudelka.
Cserék: Elek, Tóth.
Az enyingi csapatok elleni elsõ felvonás
gólzáporos mérkõzéssel indult. A 3. perc-
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ben jobb oldalról elvégzett bedobás Szalai
Á. elé került és 12 m-rõl a jobb alsó sarok-
ba lõtt, 1-0. A gólszüretbe gólszünetet ik-
tattak be a hazaiak és csak a 21. percben
született a második találat. Hollósi B. jobb
oldali átadását Szabó D. Z. Szalai Á.-hoz
továbbította, aki a labdát a hálóba lõtte,
2-0. Innentõl beindult a henger és a 22.
percben Lakatos B. passzát ismét Szalai Á.
helyezte a kapuba, 3-0. A 24. percben
Zvezdovics G. B. lövése a kapufáról kipat-
tant és Sáfrány A. Z. 10 m-rõl lõtte a hozzá
került labdát a hálóba, 4-0. A vendégek
kezdése után megszerzett labdával a 25.
percben Baráth B. egy nagyszerû csel után
kilõtte a hosszú sarkot, 5-0. A félidei ered-
ményt Hollósi G. állította be. A Lakatos
B.-tõl kapott labdát élesen lõtte a léc alá,
6-0. Szünet után folytatódott a hazai fölény
és a 37. percben Szalai Á. 14 m-rõl leadott
lövését a vendégek kapusa Szabó M. D. elé
ütötte, aki közelrõl nem hibázott, 7-0. A
kezdés után Tóth M. L. lövése tornásztat-
ta meg Derner P.-t. A 47. percig kellett vár-
ni az újabb hazai gólra. Szalai Á. szép cse-
lek után begurított labdáját Lakatos B. 5
m-rõl helyezte a kapu közepébe, 8-0. Az
52. percben Szalai Á. átcselezte magát a
vendégek védelmén és a begurított labdát
Baráth B. lõtte a hálóba, 9-0. Az 53. perc-
ben kétszámjegyû az eredmény. Szalai Á. a
vendégek kapusának kirúgását lekezelte
és igazítás után 15 m-rõl bombázott a háló-
ba, 10-0. Újabb három perc elteltével nö-
vekedett a különbség. Szabó M. B. jobb ol-
dali beadását Zvezdovics G. B. elhúzta a
kapus mellett és a hálóba helyezte a labdát,
11-0. A 62. percben a tucatnyi találatnak
örültek a hazaiak. Kiss. K. I. a kapujából
kimozdulva rosszul passzolt és Zvezdovics
G. B. köszönetképpen közelrõl gurította
az ajándékba kapott átadást a kapuba,
12-0. A 65. percben Baráth B. mozgékony-
sága vezetett tizenharmadik találathoz.
Baráth B. a bal oldalon lefutotta védõjét és
a begurítását Horváth M. közelrõl tálalta a
kapuba, 13-0. Az utolsó gólt Zvezdovics G.
B. jegyezte. Szalai Á. átadását 12 m-rõl a
kapu bal felsõ sarkába lõtte, 14-0.
Könnyed, szórakoztató játékkal ilyen
arányban is megérdemelt sárbogárdi siker.
Jók: A hazai csapat.

Még mindig nyeretlenül

LMSK Cobra Sport–Sárbogárd II.
3-0 (0-0)

LMSK Cobra Sport: Kovács – Virág, Iliás,
Sütõ, Horváth, László, Bagó, Nyikos, Zsi-
ga, Cziczinger, Nasta.
Cserék: Tímár, Szipõcs, Doma, Tóth.
Sárbogárd II.: Brúzsa – Pap, Juhász, Va-
gyóczki, Gábris, Palásti, Márkovics, Sebes-
tyén, Pajor, Rigó, Dombi.
Cserék: Deák, Kovács, Kisari, Bruzsa, Hus-
véth.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Rövid jegyzõkönyvi kivonat a mérkõzés-
rõl, amibõl kitûnik, hogy továbbra is várat
magára a tavaszi siker. Az elsõ félidõt még
sikerült kapott gól nélkül kivédekezni. A
szünet után a 48. percben Horváth A. jut-
tatta vezetéshez a hazaiakat, 1-0. A 67.
percben Cziczinger Zs. növelte az elõnyt,
2-0. A 76. percben Horváth A. állította be a
végeredményt, 3-0. A rég nem látott játé-
kosokkal felálló vendégek teljesítménye
nem okozott meglepetést.
A mérkõzésrõl Pajor László adott rövid ér-
tékelést: „Az elsõ félidõben fegyelmezet-
ten játszottunk, a hazai csapat pontrúgá-
sokkal veszélyeztetett, amiket jól levéde-
keztünk. A második elején a vonal melletti
hiba megzavarta játékosainkat. Gól után
többször mögénk kerültek, megérdemel-
ten nyert a hazai csapat.”

A tavasz negyedik pillanata
ismét pontszerzés

Aba-Sárvíz Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 2-2 (0-1)

Aba-Sárvíz: Marton – Tóth, Piller, Po-
gány, Örkényi, Buzsik, Ilyés, Szalai, Salga,
Nagy, Kulcsár.
Cserék: Kotrik, Major, Kuczi, Ragyamóczki,
Kovács.
Sárbogárd: Sipõcz – Nedoba, Meister, La-
katos, Csendes, Kelemen, Deák, Tórizs,
Németh F. Zs., Csizmadia, Szabó.

Cserék: Killer, Kassai, Horváth, Németh A.,
Szabó, Derecskei.

Valamennyi tavaszi mérkõzésén pontot,
pontokat szerzett a Sárbogárd Öregfiúk
csapata. A dobogó harmadik fokán elhe-
lyezkedõ hazaiak ellen a 23. percben Csen-
des I. góljával került elõnyhöz a vendég-
csapat, 0-1. A szünetig felváltva veszélyez-
tették a támadók a kapukat, gól azonban
nem született. A második félidõben az ag-
resszíven játszó hazaiak megfordították a
mérkõzés állását. Az 59. percben Kovács
K. lövése egy védõn megpattanva került
Sipõcz A. kapujába, 1-1. A 61. percben az
ismét kaput találó Kovács K. gólja az abai-
akat juttatta vezetéshez, 2-1. A mérkõzés
végét váró hazaiak az utolsó percben sza-
bálytalanul állították meg a sárbogárdi tá-
madást. A kaputól 23 m-re letett labdát
Szabó A. a sorfal mellett lõtte a bal alsó sa-
rokba, 2-2. Két gyõzelem és két döntetlen a
tavasz négy pillanata.

A hétvége sportmûsora

2019. április 12. (péntek)

16.30 óra: IkarusSMaroshegy U14–Sárbo-
gárd U14 (Nyugati csoport, Szfvár, Mezõ-
vári J. sportpálya)

2019. április 13. (szombat)

10.00 óra: U19–Sárbogárd U19 (Megyei I.
o., U19, Bicske)

16.30 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Polgárdi
Öregfiúk (Déli csoport, Sárbogárd)

2019. április 14. (vasárnap)

10.00 óra: LMSK Cobra Sport U16–Sár-
bogárd U16 (U16, Déli csoport, Lepsény)

16.30 óra: Bicske–Sárbogárd (Megyei I. o.,
Bicske)

16.30 óra: Sárbogárd II.–Sárszentágota
(Megyei II. o., Sárszentmiklós)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

OTP BANK
BOZSIK-PROGRAM

A tavaszi második forduló került lebonyo-
lításra az U10-es és az U11-es korcsoport
részére Sárszentmiklóson, az U12-es és az
U13-as korcsoport részére pedig Sárbo-
gárdon. A megjelent csapatok küzdelmes
mérkõzéseket vívtak, és jó hangulatú torna
keretében zajlott a rendezvény. A csapat-
vezetõk döntése alapján a csapatokból leg-
jobb teljesítményt nyújtó játékosokat kü-
lön kiemelték és díjazták.
Cece: Potyondi Gergõ (U10–U11), Csányi
Bálint (U12–U13)
Sárosd: Juhász László (U10–U11), Laka-
tos Brendon (U12–U13)
Szabadegyháza: Bernáth Gergõ (U10–
U11), Bihácsi Milán (U12–U13)

Sárbogárd U10: Rostás Bence, Szabó Do-
minik Zoltán
Sárbogárd U11: Németh Levente
Sárszentágota: Halász Klaudia (U10–
U11)
Mezõfalva: Papp Adrián (U10–U11)

Az OTP Bozsik-program harmadik fordu-
lója 2019. április 27-én kerül lebonyolítás-
ra a sárszentmiklósi (U10, U11) és a sárbo-
gárdi (U12, U13) sportpályákon.

Szántó Gáspár
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Dr. Práger Péter Andor

rendelési ideje
Telefon: 06 (70) 314 8774

Hétfõ

8.00–9.00 Sárszentmiklós, orvosi rendelõ (dr.
Práger Péter Andor Pusztaegreshez tartozó sár-
bogárdi betegeinek)
9.30–11.30 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Kedd

12.30–13.30 Sárhatvan, orvosi rendelõ,
14.00–16.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Szerda

8.00–9.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ, 9.00–
10.00 Pusztaegres, tanácsadás, 15.00–16.00
Sárszentmiklós, orvosi rendelõ (dr. Práger Péter
Andor Pusztaegreshez tartozó sárbogárdi bete-
geinek)

Csütörtök

8.00–11.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Péntek

Páros heteken, 8.00–11.00-ig Pusztaegres, or-
vosi rendelõ. Betegérkezés 8.00–8.30-ig.

A rendelõ rendelési idõ alatt hívható
az alábbi telefonszámon:

Pusztaegres, orvosi rendelõ: 06 (25) 470 007

Az asszisztensek hívhatók
8.00–16.00 óráig

az alábbi telefonszámokon:

Baráth Edit körzeti ápolónõ: 06 (20) 344 4139
Böde Ferencné körzeti ápolónõ: 06 (30) 853
0480

Foglalkozás-egészségügyi
(üzemorvosi) ellátás:

Hétfõ 7.00–8.00 Ideiglenesen Pusztaegresen
Szerda 15.00–17.00 Ideiglenesen Pusztaegre-
sen. Bejelentkezés: 06 (70) 314 8774.

A SÁRBOGÁRDI
JÁRÁSI HIVATAL

ELÉRHETÕSÉGEI ÉS
ÜGYFÉLFOGADÁSI

RENDJE:

Kormányablak Osztály
ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 2. földszint,
telefon: (25) 795-249, (25) 795-229,

fax: (25) 520-290,
e-mail:

kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 7.00–17.00, kedd 7.30–14.00,

szerda 7.30–16.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 7.00–12.30

Hatósági Osztály és Gyámügyi
Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet,
telefon: (25) 520-291, fax: (25) 520-290,
e-mail: hivatal.sarbogard@fejer.gov.hu

hatósági és szociális igazgatási
hatáskörök tekintetében

ügyfélfogadás

hétfõ 8.00–11.30, szerda 8.00–11.30 és
12.30–15.00,

péntek 8.00–11.30

gyámügyi hatáskörök tekintetében
ügyfélfogadás

hétfõ 7.30–11.30, szerda 7.30–11.30 és
12.30–16.00

Foglalkoztatási Osztály
ügyfélfogadása

Sárbogárd, Túry Miklós u. 3.,
telefon: (25) 508-175, (25) 407-317,

fax: (25) 508-175,
e-mail:

foglalkoztatas.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 8.00–14.00, szerda 8.00–14.00,

csütörtök 8.00–14.00, péntek 8.00–12.00

Földhivatali Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 17.,
telefon: (25) 508-615, (25) 508-020,

fax: (25) 518-021,
e-mail: foldhivatal.sarbogard@fejer.gov.hu,

hétfõ 8.00–15.30,
kedd 8.00–10.00,

szerda 8.00–15.30, csütörtökön nincs
ügyfélfogadás, péntek 8.00–12.00

Ügysegédek ügyfélfogadása

Alap – szerda 13.00–15.00, Dózsa Gy. u. 31.;
Alsószentiván – szerda 15.00–16.00, Béke u.
56/a.; Cece – kedd 8.00–12.00, csütörtök
12.30–16.00, Deák F. u. 13.; Hantos – hétfõ
8.00–9.00, Nagylóki u. 3.; Igar – péntek
10.00–11.00, Fõ u. 1.; Mezõszilas – péntek
7.30–10.00, Fõ u. 111.; Nagylók – hétfõ
9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1.; Sáregres – hétfõ
13.30–14.30, Kossuth u. 10.; Sárkeresztúr –
szerda 8.00–12.00, Fõ u. 34.; Sárszentágota –
csütörtök 8.00–10.00, Május 1. u. 1.; Vajta –
hétfõ 15.00–16.00, Szabadság tér 1.

FOGÁSZATI
RENDELÉSEK

1. számú körzet

Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
(a rendelõintézet épületében)

Rendel: dr. Huszár Klára

Szerda: 7.30-tól 10.30-ig iskolafogászat,
10.30-tól 15.30-ig felnõttfogászati rendelés

Péntek: 7.30-tól 14.30-ig felnõttfogászati ren-
delés.

Telefon: 06 25 461 997

2-3. számú körzet

El-Dent 96 Kft.,
Sárbogárd, Ady E. út 222.

Fogorvosok: dr. Furják Mónika, dr. Marosvöl-
gyi–Szõke Luca

Rendelési idõ: hétfõ 8–14, kedd 8–18, szerda
8–14, csütörtök 12–18, péntek 8–13

Telefon: 06 25 463 466

Fontos tudnivalók:

Ügyeleti (akut) ellátás a rendelési idõ elsõ órái-
ban történik.

Ha náthás, köhög, lázas, herpesze, vagy más
fertõzõ betegsége van, kérjen új idõpontot!

Az utolsó páciens fogadása a rendelési idõ be-
fejezése elõtt 1 órával történik.

Rendelési idõn kívül

Sürgõs esetben fogászati magánügyeletekhez
(pl. Székesfehérvár), vagy a budapesti fogásza-
ti központi ügyelethez lehet fordulni.

3. számú (Töbörzsök) körzet rendelési ideje
Sárbogárd, Szent István út 96. Telefon: 06 (25) 466 597.

Rendel: dr. Ollmann Anasztázia.
Hétfõ: 11.30–15.00-ig, kedd: 11.30–14.30-ig, szerda: 11.30–13.30-ig, terhestanács-
adás: 14.30 órától, csütörtök: 11.30–14.30, péntek: –.

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:
HÉTKÖZNAP 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.

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

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;

SZERDA, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
SZERDA, DR. NEMES MÁRIA, 06 (20) 328 5806;

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

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

SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.



Bogárd és Vidéke 2019. április 11. KÖZÉRDEKÛ / HÍREK, ESEMÉNYEK 17

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

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2019. április 12-én (pénteken) 9 órakor
ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, in-
tézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlá-
sáról.

2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.

3. Madarász József Városi Könyvtár 2018. évi szakmai beszá-
molójának és 2019. évi munkatervének elfogadása.

4. Tájékoztató a polgármesteri hivatal tevékenységérõl, a ha-
tósági ellenõrzési feladatok ellátásáról (2018. január 1.–2018.
december 31.)

5. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésérõl szóló 7/2019.
(II. 11.) önkormányzati rendelet módosítása.

6. A köztisztviselõk díjazásáról, juttatásáról szóló 29/2015.
(VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítása.

7. Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól,
valamint az azokért fizetendõ díjakról szóló rendelet megal-
kotása.

8. A Sárbogárd város díszpolgári címének és kitüntetéseinek
alapításáról és adományozásáról szóló 28/2015. (VI. 24.) ön-
kormányzati rendelet módosítása.

9. Sárbogárd Város Önkormányzat helyi esélyegyenlõségi
programjának (2019–2024) elfogadása.

10. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak
megválasztása.

11. Döntés az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2018.
évi felhasználásának és az alap maradványának elfogadásáról.

12. A Helyi Építési Szabályzat részleges módosítása iránti
kérelem.

13. Döntés a víziközmûvek üzemeltetéséért fizetett 2018. évi
bérleti díj elszámolásáról.

14. Bankszámlaadatok változása.

15. A D-13 Sárbogárd és környéke Postagalamb Sportegyesü-
let székhelyhasználat engedélyezéséhez való hozzájárulási
kérelme.

16. Döntés a partnerségi véleményezési eljárás lezárásáról.

17. Sárbogárd I. számú fogorvosi körzet feladatellátása.

18. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

19. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

BALESET CECÉN

Bejelentés érkezett a rendõrségre 2019. április 6-án délelõtt, mi-
szerint Cecén, a Szabadság tér és az Arany János utca keresztezõ-
désében baleset történt. A rendõrök a helyszínre mentek és iga-
zoltatták a közlekedési baleset részeseit. A rendelkezésre álló
adatok szerint egy 76 éves kecskeméti lakos közlekedése során a
fenti utak keresztezõdéséhez érve egy ott álló másik gépkocsinak
ütközött. A baleset következtében az elsõdleges adatok szerint
egy utas könnyebben megsérült. A rendõrség vizsgálja a baleset
körülményeit.
Felhívjuk a jármûvezetõk figyelmét, hogy körültekintõen és sza-
bálykövetõen vezessenek! A közúti közlekedési elõírások betartá-
sával a balesetek megelõzhetõk.
... hogy mindenki hazaérjen!

ELLOPTÁK A TEREPJÁRÓT IS

Komáromban fogták el azt a betörõpárost, akik Nagylókon egy
családi házba betörtek. Egy nagylóki férfi tett bejelentést a rend-
õrségre 2019. április 2-án kora este, hogy a családi házának ajtaját
ismeretlenek befeszítették, és elloptak egy bútorszéfet a benne ta-
lálható készpénzzel, arany ékszerekkel és egy gázriasztófegyver-
rel együtt. A betörõk a sértett terepjáróját is ellopták.

A széleskörû nyomozás és az adatgyûjtések eredményeként a nyo-
mozók rövid idõn belül azonosították az elkövetõket, akiknek a
körözését az ellopott gépkocsival együtt elrendelték.
A Komáromi Rendõrkapitányság járõrei figyeltek fel másnap haj-
nalban a lopott autóra Komáromban, a Mártírok útján. A gépko-
csit vezetõ férfit és nõi utasát igazoltatták, akikrõl a rendõrök ha-
mar megállapították, hogy a Sárbogárdi Rendõrkapitányság kö-
rözésüket rendelte el a betörés és a gépkocsilopás miatt.
A 43 éves tokodi K. Zoltánt és a 37 éves táti M. Veronikát elfogták
és elõállították a Komáromi Rendõrkapitányságra. A sárbogárdi
nyomozók a férfit és nõi társát – õrizetbe vételük mellett – lopás
bûntett elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK
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Hasznos tanácsok
a tervezethez

Az szja-bevallási tervezet már csaknem egy hónapja elérhetõ a
webes felületen. A tervezetet érdemes átnézni és szükség ese-
tén módosítani, majd beküldeni. A jóvá nem hagyott tervezet –
az egyéni vállalkozók, a mezõgazdasági õstermelõk és az áfa-
fizetésre kötelezettek kivételével – május 20-a után automati-
kusan bevallássá válik.
Aki olyan jövedelmet is szerzett tavaly, amelyrõl a NAV-hoz
nem érkezett kifizetõi adatszolgáltatás (például magánsze-
mélytõl ingatlan-bérbeadásából származó jövedelem), annak
a bevallási tervezetet ki kell egészítenie.
Ha a bevallásban szerepel fizetendõ személyi jövedelemadó
vagy egészségügyi hozzájárulás, és ezek összege nem több mint
200 ezer forint, akkor – egyéni vállalkozók és az áfás magánsze-
mélyek kivételével – idén is kérhetõ akár 6 havi pótlékmentes
részletfizetés, amit a bevallásban kell jelölni. Az elsõ részlet
befizetésének határideje 2019. május 20.
Ha a tervezetben visszaigényelhetõ adó szerepel, akkor a
visszautaláshoz meg kell adni a bankszámlaszámot, vagy a pos-
tai címet, attól függõen, hogy miként szeretné visszakapni az
adózó az év közben többletként befizetett adót. Ha valaki ta-
valy több önkéntes pénztárnak is fizetett, a bevallásban kell je-
lölnie, hogy melyik pénztárhoz kéri a visszautalást.
A NAV webes szja-kitöltõ programját használók a fizetést a
kitöltõfelületen keresztül is megtehetik. A többi adózó az át-
utalás mellett a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával és
csekken is befizetheti az adóját.
Akik papíralapon adják be bevallásukat, azok aláírásának sze-
repelnie kell a fõlapon, különben a bevallás érvénytelen.
Az szja 1+1 százalékáról mindenki nyilatkozhat akár a webes
felületen, akár papíralapon, melyet postán is beküldhet a
NAV-hoz. Ha a felajánló az 1 százalékról rendelkezõ nyilatko-
zatot a NAV ügyfélszolgálatán szeretné benyújtani, akkor azt
csak személyesen, vagy meghatalmazottján keresztül teheti
meg.

NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Mammográfiai szûrések
Fejér megyében

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház mam-
mográfiai szakrendelésre, emlõszûrésre várja a Székesfehér-
váron élõ hölgyeket. Elõszálláson, Alapon és Sárbogárdon
mobil szûrõkamionban biztosítják a vizsgálatot.
A mammográfiás szûrõállomás a Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház radiológiai szakrendelésén, Székes-
fehérváron, a Hunyadi utcában mûködik. Ide várják áprilisban
azokat a székesfehérvári hölgyeket, akik a vizsgálatra a közel-
múltban meghívót kaptak. A rendelési idõ: hétfõn és pénteken
7.30–13.00 óráig, kedden, szerdán és csütörtökön 7.30–17.00
óráig.
A mobil szûrõkamionban, április 11-12-én Elõszálláson, ápri-
lis 15-16-án Alapon, majd április 17-e és május 10-e között
Sárbogárdon várják a szakemberek a meghívóval rendelkezõ-
ket. A rendelési idõ: munkanapokon 9.30–15.00 óráig.
A meghívólevélen szereplõ idõpont az alábbi telefonszámon
módosítható: 06 (20) 387 7996.
Kérjük, éljenek a lehetõséggel! Ne feledjék: az idõben felfede-
zett mellrák gyógyítható!

Fejér Megyei Kormányhivatal
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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

Hízók eladók. 06 (20) 3252 507

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

VESZÉLYES FÁK
KIVÁGÁSA, GALLYDARÁLÁS

06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA

06 30 440 5790

BÚTORGYÁRTÁS!
Egyedi bútorok, konyhák, nappalik,

gyerekszobák 150-féle színben!
INGYENES FELMÉRÉS!

20 ÉV SZAKMAI TAPASZTALAT.
06 20 581 5462

A sárbogárdi OMV TÖLTÕÁLLOMÁS
FÉRFI MUNKAERÕT KERES.

Jelentkezés: sztrada6kft@gmail.com

SZILÁGYI MARCELL

1 éves születésnapod

alkalmából köszönt

Téged sok szeretettel

a Szilágyi család

HÁZASSÁGKÖTÉS
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is
élete fonalát Sárbogárdon április 6-án:

TÓTH IMRE TAMÁS
alapi lakos és

KISS ERIKA sárbogárdi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján,
a házaspár hozzájárulásával tettük közzé.

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges
gyermekáldást, a nehézségekben kitartást
kívánunk az újdonsült házaspárnak!

Szerkesztõség
Csapadékos napok jönnek,

csütörtökön lehûlés kezdõdik

Csütörtökön sokfelé valószínû jelentõsebb esõ. Délután délen, délkeleten
és keleten intenzív záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északias szelet
többfelé kísérhetik élénk, erõs, nyugaton akár viharos széllökések. Jelen-
tõs lehûlés kezdõdik: nyugaton 5 és 10, máshol még 13 és 20 fok között ala-
kulhatnak a maximumok.

Pénteken túlnyomóan felhõs idõre, több helyen esõre, záporokra készülhe-
tünk. Az északi-északkeleti szél a Dunántúlon és északon élénk, helyenként
erõs lehet. Délutánra mindössze 4-15 fokig melegedhet a levegõ, hidegebb
nyugaton lesz.

Szombaton már kevesebb helyen fordulhat elõ gyenge esõ, zápor, de még
sok lesz felettünk a felhõ. Az északias szél továbbra is élénk, helyenként
erõs lehet. Nyugaton 5-9, máshol 10-16 fok valószínû. Vasárnap elszórtan
van esély kisebb esõre, egy-egy záporra.

Forrás: idokep.hu

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 meg-
rendezésre.
A borok leadása: a borverseny helyszínén április 12-én 16.00 és
20.00 óra között.
Nevezés: borfajtánként 2x0,7 liter, évjárat, fajta feltüntetésé-
vel (név, termõhely nem kell). Nevezési díj: fajtánként 1.000
Ft.
A borbírálatot követõen ebéd igény szerint (az ebédjegy ára
1.500 Ft, mely a bor leadásakor fizetendõ).
Program: borok bírálata, eredményhirdetés, oklevelek, kupák
átadása, kötetlen beszélgetés.

További érdeklõdés: Szilveszter János elnöknél
a 06 (30) 237 5658-as telefonszámon,

Gróf Ferenc titkárnál a 06 (30) 301 6321-es
telefonszámon.
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