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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Az egészséges életmód elõnyei miatt
sokan mozognak rendszeresen, de hó-
napok óta a szokottnál is gyakrabban
látni futókat Sárbogárdon és környé-
kén. Ennek legfõbb oka, hogy április
28-án, vasárnap, 10 órakor rajtol el má-
sodik alkalommal a Run Bogárd futóverseny a Hõsök terérõl. A szervezõk nagy szere-
tettel várják a versenyre regisztrált nevezõket, s persze mindazokat, akik csupán szur-
kolóként, vagy családtagként lesznek jelen. A rendezvény fõ céljaként nem a versen-
gést, a szorosan értelmezett versenyt fogalmazták meg, hanem a sportot szeretõ közön-
ség részére igyekeztek egy olyan eseményt létrehozni, amelyen mindenki megtalálhatja
a számára kikapcsolódást nyújtó szórakozást a kisgyermekektõl kezdve az anyukákon,
családokon, idõsebbeken át az amatõr, rendszeresen edzõ sportolókig. További infor-
máció és nevezés az interneten a runbogard.wordpress.com oldalon. A programmal
párhuzamosan egészségnap keretében további lehetõségek várják az érdeklõdõket a
József Attila Mûvelõdési Központban.

HKB

Zombihorror
Tetszett az a „kísérlet”, amit egy dán
kisfilmben (Three Beautiful Human
Minutes–Három gyönyörû emberi
perc) láttam: különbözõ életkorú, etni-
kumú, ideológiájú és szociális helyzetû
embercsoportok állnak egy teremben,
mint például focisták, „gengszterek”,
üzletemberek, muszlimok, ápolók, kis-
emberek. Elõször azoknak kell egy cso-
korba állniuk közülük, akik az osztály
bohócai voltak, aztán azoknak, akik sze-
retnek táncolni, akik láttak ufót, akiket
zaklattak, akik zaklattak másokat, akik
szerelmesek, akiknek összetört a szí-
vük, akik magányosak, és így tovább.
Olyan volt az élmény, mint amikor a há-
romdimenziós képek síkon értelmezhe-
tetlen mintáiból némi bandzsítás után
csodaszép látvány domborodik ki a sze-
münk elõtt. Így vált láthatóvá, hogy tel-
jesen eltérõ embereket több minden
köt össze, mint gondolnák, gondolnánk.

Ez a film jut eszembe, amikor ma is val-
lási, világnézeti, „mássági” alapon öl-
nek emberek embereket, ahogy tették
azt a keresztes hadjáratokban, eretnek-
üldözéskor, az Újvilág felfedezésekor, a
jugoszláv háború idején – csak néhá-
nyat kiragadva a hosszú sorból. Ez vala-
mi múlhatatlan betegség, fogyatékos-
ság, olybá tûnik. Fölzabáljuk egymást,
kiszívjuk a Kék Bolygó vérét, aztán …?
Ez rosszabb, mint egy zombihorror.

Hargitai–Kiss Virág

VIGYÁZZ,
KÉSZ…

Fotó: runbogard.wordpress.com (archív)
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Forró téma a gazdafórumon
Gyõrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Varga Gábor várta az érdeklõdõ gazdákat
fórumbeszélgetésre április 11-én, csütörtökön este a díszterembe.

Gyõrffy Balázs lapunknak ekképp fogal-
mazta meg a fórum apropóját: – Sok dön-
tést kell meghoznunk a következõ idõszak-
ban, ami miatt fontos, hogy a gazdákkal
közvetlen kapcsolatba kerüljünk. A közös
agrárpolitika tervezése zajlik, most fog el-
dõlni, hogy 2020 után milyen körülmények
között kell gazdálkodnunk. A gazdálkodá-
sunk egyik pillére az, hogy a közös agrár-
politika milyen támogatási kereteket biz-
tosít. Ugyan a bizottsági javaslatot már lát-
juk, de a döntést majd a hamarosan meg-
választásra kerülõ Európai Parlament fog-
ja meghozni. Most van lehetõség hallatni a
hangunkat megfogalmazni az elvárásokat,
amiket szeretnénk a szakpolitika szintjén
látni, és keresni azokat a politikai szövetsé-
geseket, akik ezeket az elveket vallva kép-
viselnek majd bennünket az EU-ban. A fó-
rumon szeretnénk azt is áttekinteni, hogy
hova jutottunk, milyen eredményeket ér-
tünk el, amikre büszkék lehetünk az elmúlt
nyolc esztendõ során, és mik azok a terve-
ink, amiket szeretnénk, ha az Európai Par-
lament is támogatna, és ehhez szeretnénk
kérni a gazdák támogatását. A Fidesz–
KDNP részérõl úgy gondoljuk, bizonyítot-
tunk, kiálltunk a magyar vidék, a gazdatár-
sadalom mellett. Most közös gondolkodás
szükséges, hogy mi az, amit a gazdák elvár-
nak tõlünk, és aztán lehetõséget is kérünk,
hogy ezt képviseljük Brüsszelben.
– Több fórumon is részt vett. Ezeken mi-
lyen elvárásokat fogalmaztak meg a gaz-
dák?
– Nagyot nem tévedtünk, amikor azokat a
pontokat megfogalmaztuk, amikkel most
próbáljuk a gazdákat megszólítani. Min-
denki számára evidencia, hogy zsákutca,
ha mi demográfiai, társadalmi problémá-
kat – értem ezalatt a migrációt – akarunk
finanszírozni a gazdáknak járó pénzbõl.
Hisz azt látjuk, hogy Brüsszel most csök-
kenteni akarja az agrárpolitika mozgáste-
rületét, azaz kevesebb pénzt akar erre for-
dítani, ezzel egy idõben pedig a migrációs
kiadások fedezésére létrehozott egy külön
kasszát, amit fel kell tölteni, ez ellen sze-
retnénk felemelni a hangunkat. Nem va-
gyunk hajlandók elfogadni, hogy az unió

vezetõi és a brüsszeli bürokraták egy ilyen
zsákutcába vezessék bele az európai agrár-
gazdaságot. Ez nemcsak a termelõknek,
feldolgozóknak fog fájni. Egyre szigorúbb
élelmiszerbiztonsági, klímapolitikai és
egyéb korlátozások veszik körül a gazdál-
kodókat, és ha egyre kevesebb pénzt kap-
nak, hogy ezeknek meg tudjanak felelni,
akkor az egyértelmûen áremelkedést fog
jelenteni, és fogyasztói szinten is meg fog
jelenni az áremelkedés. Ha a fogyasztók
ezt nem hajlandók elfogadni, akkor ol-
csóbb, de kétes eredetû, unión kívüli élel-
miszerrel próbálják meg saját családjukat
jóllakatni, aminek szintén megvan a koc-
kázata. Most van lehetõség az érdekeinket
érvényesíteni, ezért indítottunk egy közös
aláírásgyûjtést is a MAGOSZ-szal együtt.
Közel 170 ezer aláírást sikerült eddig
összegyûjteni. A magyar mezõgazdaság az
elmúlt 8 esztendõben szép pályát futott be,
minden évben a három legdinamikusab-

ban fejlõdõ agrárgazdaság egyike a magyar
volt. Egyre közelebb kerülünk a verseny-
társakhoz. A mostani keretek érdemi meg-
tartása ad biztonságot. Nem tartjuk fair-
nek, hogy megnyitottuk piacainkat cseré-
be azért, hogy integrációs kohéziós prog-
ramokat indítanak, amivel a gazdasági le-
maradásunkat megpróbáljuk behozni, és
most azt tapasztaljuk, hogy a nekünk ígért
forrásokat folyamatosan csökkentik. Ezt
nem szabad szó nélkül hagyni, fel kell eme-
li a hangunkat, küzdeni kell, mert nem va-
gyunk másodrendû polgárai az uniónak.
Hosszú idõ óta a tavalyi év volt az elsõ,
amikor nõtt a Magyarországon elõállított
termékek aránya a teljes fogyasztáson be-
lül, tehát egy trendfordulónak lehetünk a
szemtanúi. Másfélszeresére nõtt az expor-
tunk, közel 80 ezer fõvel többet foglalkoz-
tat ez az ágazat. Nem szabad ezeket az ér-
tékeket veszni hagyni.

Hargitai–Kiss Virág
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Megtiltom!
Sárszentágotán nem elõször jelenik meg egy nem igazán kedves
és baráti hangú hirdetmény, amelyben a VADEX Zrt. több hétre
megtiltja a sárszentágotai erdõ látogatását. Az erdõtörvény egyik
paragrafusával felvértezve e hirdetmény kérlelhetetlenül jogos-
nak tûnik, olyannyira, hogy legtöbben talán meg sem kérdõjelezik
jogszerûségét.
Pedig a hivatkozott jogi passzus – bár valóban lehetõvé teszi az er-
dõlátogatás korlátozását – de nem bárhol, bármikor és bármek-
kora területen. Elolvasva rögtön kiderül, hogy vadászat miatt kor-
látozás kizárólag a vadászat idejére rendelhetõ el. Hogy még ér-
dekesebb legyen e történet, megnéztem, mit is mond a vonatkozó
törvény magáról a vadászatról. Röviden annyit, hogy a vadászat a
vad elejtésére, vagy befogására irányuló tevékenység. Tehát az es-
ti vacsora és beszélgetés, az éjszakai nyugalom, sõt a vadászat
helyszínének megközelítése nem részei a vadászatnak. A hirdet-
ményben foglalt felszólítás tehát csak akkor lehet jogszerû, ha a
fenti, törvényekben foglalt feltételeknek maradéktalanul megfe-
lel. Amibõl az a képtelen következtetés adódik, hogy a sárszent-
ágotai erdõben március 1. és április 15. között folyamatosan, meg-
állás nélkül vadászat zajlik a nap 24 órájában. Ráadásul egyidejû-
leg az erdõ teljes területén, merthogy máskülönben mi értelme
lenne vadászat miatt lezárni a látogatók elõl egy erdõnek azt a ré-
szét, ahol vadászat nem is folyik. Érdekes, nemde?
Kíváncsi vagyok, hogyan csinálják. Merthogy az évnek ebben a
szakában társas vadászat tartását törvény eleve nem teszi lehetõ-
vé, egyéni vadászat keretében pedig úgy vadászni, hogy az egy-

szerre az erdõ teljes, mintegy 400 hektárnyi területét érintse, rá-
adásul megállás nélkül 6 héten át, az fölöttébb bajos.
Nem érdemes folytatni. Meggyõzõdésem, hogy ez az egész úgy,
ahogy van, nem más, mint visszaélés a törvény adta lehetõséggel.
Hogy a szóban forgó terület a természet védelmét és a Sárvíz-völ-
gye Tájvédelmi Körzet részeként az alaptörvényben foglalt egész-
séges természeti környezethez való alapjog gyakorlását, minden-
ki kikapcsolódását, pihenését, testi és szellemi épülését szolgálja,
föl sem merül. S ha ehhez hozzáteszem még azt, amit a környék-
beliek mondanak, miszerint az egész csak azért van, hogy az ilyen-
kor elhullajtott agancsok gyûjtését megakadályozzák, akkor rög-
tön össze is áll a kép. Agancsgyûjtés megakadályozása érdekében
erdõlátogatási korlátozás elrendelésére ugyanis törvény nem ad
lehetõséget. Ez a VADEX Zrt. számára úgy tûnik, nem akadály.
Talált más indokot. Nem baj, ha nem igaz, csak hihetõ legyen.
Szomorú.

Lendvai Gábor

Súlyosodó szeméthelyzet
Már-már járhatatlanná vált a lerakott szeméttõl Sárbogárd hatá-
rában egy földút. Eddig a bokrok aljában lehetett látni kupacokat,
ám valaki újabb szintet ugrott a „törzsfejlõdésben”, s az út köze-

pét is megszórta. Ráadásul ez nem is akármilyen szemét, mivel
egészségre különösen veszélyes anyagokkal van tele: bontott az-
beszt, festékes- és hígítósvödrök, -palackok sorakoznak az útra le-
rakott sitthalomban. Az úttól néhány méterre, a bokrokon túl
már sarjad az új vetés…
Nem tudom, mit gondolnak errõl a környéken gazdálkodók és va-
dászok. Vajon belegondolt-e a hulladékot „okosban” elhelyezõ
idióta, hogy esetleg õ maga, vagy a családja eszik abból az élelmi-
szerbõl, ami a talajba mosódó szennybõl kinõ?
Nem elszigetelt esetrõl van szó. Aktív természetjáróként tapasz-
talom, hogy országszerte tömeges jelenséggé vált a hulladékok
szabálytalan kiszórása vagy elégetése. Folyóinkon is komoly mé-
retû szemétszigetek képzõdnek. Szennyezzük a talajt, a vizeket, a
levegõt, s ezek által önmagunkat is. Közben bambán csodálko-
zunk, miért van egyre több allergiás, vagy miért születnek rákos
csecsemõk.

Hargitai–Kiss Balázs

Utcai kocsma
Országos probléma, hogy a szeszes italt is árusító nemzeti dohányboltok környéke konkrétan kocsma. Az italozók az üzletek bejárata
mellett vagy közvetlen környékén fogyasztják el a megvásárolt sört, bort, röviditalt, aztán elhajigálják az üvegeket, és szemérmetlenül
még a dolgukat is ott végzik el. Az alkoholtól fölbátorodott illetõk be is szólogatnak a járókelõknek, zaklatják õket. Mivel ezek az üzle-
tek legfõképpen központi helyeken vannak, ezért az arra közlekedõknek ez felettébb bosszantó és fölháborító.
Mindemellett a szétdobált üvegek szilánkjai balesetveszélyesek például a kerékpárosok, autósok számára a sárbogárdi posta melletti,
forgalmas Bercsényi utcában, a zsidó templom mellett, ahova mostanában elõszeretettel járnak az italozók.
Sárbogárdon nincs közterület-felügyelõ, aki rendet tarthatna, a rendõrség sem foglalkozik ezzel a „piti” problémával. Mivel a parla-
ment hozott döntést a nemzeti dohányboltok létrehozásáról, ezért nekik kellene sürgõsen megoldást találni ennek a tarthatatlan
helyzetnek az orvoslására!

Hargitai–Kiss Virág
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ÖTVÖS GITÁRRAL
A fémmegmunkálás két speciális ága mellett kötelezõdött el MIKULI FE-
RENC. Civil hivatása szerint és zenészként is ötvös, a Quimby együttes
alapítója, basszusgitárosa, „kovácsa”. Útja Sárbogárdról indult.

– Sárszentmiklóson jártam általános isko-
lába, Nagy Sándor tanár úr volt az úttörõ-
zenekar vezetõje, õ ültette el bennem a ze-
ne szeretetét. Akkor még klarinétoztam,
Csillebércre jártunk táborba a zenekarral.
– A klarinétot te választottad?
– Szaxofonozni szerettem volna eredeti-
leg.
– Késõbb eljutottál a szaxofonig?
– Volt szerencsém 2010-ben Thaiföldön
járni, Kiss Tibivel csatangoltunk a város-
ban, és ott akadtam rá egy bambuszból ké-
szült szaxofonra.
– Jó hangja van?
– Csodálatos hangja van. Nincs rajta bil-
lentyû, furulyaszerû az egész, de van fúvó-
ka és nád is hozzá, ami egy egyszerû vízsze-
relõ-bilinccsel van a hangszerre erõsítve.
Nem játszom rajta folyamatosan, a klari-
nét is elmaradt, de szép, susogós lélek van
ebben a hangszerben.
– Hogyan kerültél a klarinéttól a gitárig?
– Nagynéném férje zenészként dolgozott
Sárbogárdon, tõle tanultam akusztikus gi-
táron játszani. Amikor a gimnáziumba ke-
rültem Dunaújvárosba, a Széchenyibe, ak-
kor már tudtam pár dalt. Így keveredtem
bele az akkori gimnáziumi zenei életbe.
Mivel én tudtam a legkevésbé gitározni,
ezért lettem basszusgitáros.
– Aki fiatalként zenekarban játszik, nem
feltétlenül lesz olyan volumenû zenész,
mint te.
– Nem vagyok képzett zenész. Odateszi
magát az ember, szereti csinálni, voltak öt-

leteim, amiket felhasználtunk, de csak al-
katrész vagyok az egészben.
– De fontos alkatrész lehetsz, mert valahol
egy Kiss Tibivel készült interjúban azt ol-
vastam, hogy te vagy egy biztos, nyugodt
háttér, aki a legnagyobb káoszban is nyug-
vópontot képez a zenekarban.
– Ez így van. Millió ötlet közt kell valaki,
aki összetartja a társaságot. Én vagyok a
legkevésbé extrovertált.
– Hogyan találtatok egymásra a zenekar
tagjaival?
– A gimnáziumi zenekarban. Levettük
magnóról az összes bulizenét, ami egy kon-
certanyaghoz kellett, mindenki autodidak-
ta módon csinálta az egészet. Az volt a lé-
nyeg, hogy az emberek, akiknek zenélünk,
jól érezzék magukat. Igyekeztünk a maxi-
mumot hozni. Nagyon jó környezet volt ez
arra, hogy megerõsödjön bennünk a hit,
hogy ez így jó. Rettenetesen nagy sztárok
voltunk a gimnáziumban.
– Magatok sem gondoltátok volna, hogy ez
olyan szintre fejlõdik, hogy hivatásotok
lesz a zenekar. Nincs idõ emellett civil
hivatást folytatni.
– Budapestre mentem tanulni, a párom-
mal megismerkedtünk, és együtt mentünk
el ötvösiskolába. Az Állami Pénzverdében
végeztem mint ezüstmûves, a párom pedig
aranymûves. A zenekar mellett eljártunk
dolgozni, mint vándordiákok mentünk vál-
lalkozótól vállalkozóig, sokat tanultunk,
tapasztaltunk. 2003 környékén volt egy le-
állás a zenekarral, és az életemben más

változás is jött: megszületett az elsõ lá-
nyunk. Ezért 2004-ben Dunaújvárosba
költöztünk, azóta ingázom Dunaújváros és
Budapest között. Tíz évvel késõbb még egy
lányunk született. Amikor a zenekar újra-
épült, már nem akartam visszaköltözni
Budapestre. Szerencsére a próbahelyünk
Budapest déli részén van és építettek ne-
kem egy autópályát, úgyhogy 40 perc alatt
ott vagyok. Ha Budapesten élnék, lehet,
hogy hosszabb ideig tartana az út.
– Zenészként nem lehet tipikus családi
életet élni.
– Rengeteget kompenzál apuci. Minden-
képpen megterhelõ a család számára, hogy
keveset vagyok otthon. Amióta a kisebbik
lányom megvan, õ teljesen igénybe veszi
minden szabad idõmet. Veszélyes egy nõ-
személy lesz, de nagyon szeretem, mind-
egyikõjüket. Nagyjából évi 100 napot dol-
gozom, otthon a családi teendõk töltik ki
az idõt. Talán idén jutok el abba a fázisba,
hogy lesz egy saját sarkom, ahol alkotni tu-
dok, hogy olyan dolgok is születhessenek,
mint az a szám, amit nemrég én írtam egye-
dül.
– Látok egy különleges gyûrût az ujjadon.
Te készítetted?
– Igen. A hüvelykujjamra csináltam, hogy
majd ezzel basszusgitározom, de úgy elég
extrém viselet. Rájöttem, hogy rá tudom
húzni a gyûrûsujjamra is, ezért ott hordom.
– Így is elég extrém viselet. Van egy kis
ötvösmûhelyetek otthon?
– Igen. Az övem csatja is ott készült, ami
egy basszusgitárt ábrázol. A zene addig
marad fenn, amíg elektromosság van, a
fém viszont több száz évig. Öröm szépet ki-
találni és létrehozni. Nagyon szerettem ék-
szereket készíteni. Viszont egy négyzet-
centiméterre koncentrálni egészen más,
mint a színpadra állni és nagy közönség
elõtt kell kitárulni. A zenészlét a másikra
való odafigyelésrõl, gyors reagálásról szól.
– Az egy közös ötvösmunka, a fémeken
másképp.

Hargitai–Kiss Virág
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BOHÉM BETYÁR
SZÛCS LEVENTE, a Bohemian Betyars nevû világzenei, „speed-folk-
freak-punk” együttes 1992-ben született énekese, zeneszerzõje édesap-
ja, Szûcs Tamás révén kötõdik Sárbogárdhoz. Egyszer már játszott itt ze-
nekarával, s legutóbb az áprilisi jótékonysági koncerten lépett fel egyik ze-
nésztársával.

– Hogyan lett az életed a zene?

– Gyerekkoromban szerettem játszani a
hangszerekkel, énekkaros voltam, ahogy
apa és anya is. De nem számítottam arra,
hogy zenész leszek. Nagy kosársztár akar-
tam lenni, de rá kellett jönnöm, hogy eh-
hez nem vagyok elég magas. Gimnázium
harmadik osztályában, 17 évesen alapítot-
tuk a zenekart. Nem számítottunk rá, hogy
így be fog jönni.

– Gitározni zeneiskolában, vagy magadtól
tanultál?

– Magántanárhoz jártam egy-két évet, az-
tán magamtól kezdtem tanulni kottát ol-
vasni.

– Más hangszer érdekelt-e?

– Zongoráztam elõtte zeneiskolában.

– Kezdettõl fogva saját szerzeményekkel
foglalkoztatok?

– Kezdetben feldolgozásokat csináltunk,
és ebbõl sokat tanultunk. Közben gyûltek a
saját számok is. A lemezeinkre sajátok ke-
rültek. Nem tudatosan alakult ki, hogy ki
mit csinál a zenekarban.

– Stílus tekintetében nem lehet titeket be-
sorolni. Találó a nevetek, mert egyedi,
amit csináltok.
– Erre törekszünk is. Keressük azt, ami
több akar lenni a tucatnál. Azzal nem tû-
nünk ki, ha olyat csinálunk, amit mindenki
más. Izgalmas, szabad terep keverni a stí-
lusokat. A dalaink is különbözõ hangula-
túak. Minden belefér.
– Mennyire vagytok termékenyek?
– Három lemezünk jelent meg eddig.
– Van civil hivatásod a zenekar mellett?
– Nincs, a zenekar tölti ki az idõmet. Éven-
te nyolcvan-száz koncert van, plusz a pró-
bák, interjúk, utazások. Mindenki csak a
zenekarra koncentrál fõállásban. Kihasz-
náljuk azt a szerencsés helyzetet, ami ke-
vés korunkbeli zenésznek adatott meg,
hogy megélünk a zenekarból. Ezért is fek-
tetünk energiát abba, hogy tovább tudjunk
fejlõdni. Mindig vannak célok.
– Édesapád, a családod Miskolcon él, de te
már Budapesten.
– Miskolcon nõttem fel, onnan indult a ze-
nekar. Négyen az eredeti felállásból benne
vagyunk. Együtt is lakunk hatból öten.

– Kemény dió együtt dolgozni és lakni. Ez
vagy szétszakít, vagy összekovácsol; nagy
mércéje annak, hogy köztetek milyen a vi-
szony.
– Kíváncsi vagyok, hogy e nélkül hogyan
alakultak volna a dolgaink, emberi kapcso-
lataink. Az együttélésben van, hogy kicsit
belefásul a másikba az ember. Ismerjük
egymás rezgéseit, de készpénznek vesszük
a másik jelenlétét és elfelejtjük megosztani
azt, ami fontos. Erre azért odafigyelünk.
Olyan szempontból is organikusan, jól mû-
ködik a zenekar, hogy nekünk nem voltak
profi menedzsereink, magunkat mened-
zseljük; most már beállt, hogy ki mit intéz.
– Sárbogárd mit jelent számodra?
– Gyerekkori emlékek jutnak eszembe, ka-
rácsonyozás, unokatesók, halottak napja,
ünnepnapok. Sokat horgásztunk, és édes-
apám gyakran mesél történeteket a gye-
rekkoráról. Mindig mondta, hogy „egyszer
játszanotok kell a városomban”. Ez sike-
rült.

Hargitai–Kiss Virág

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 fo-
gyatékos gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!

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

Kedves Barátaink!
Kérjük, hogy idén is támogassák könyvtárunkat,

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

Adószámunk: 16696527-2-07

Köszönjük!

Tisztelt Támogatónk!
Köszönjük, hogy a múlt évi adója 1 %-át Nihon Karate Kyokai Sportegyesü-
letünknek ajánlotta fel.

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

Adószámunk: 19025513-1-07.
Köszönettel: Németh Attila elnök – Oss!
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Egy orosz kiskatona emlékére
5. rész

Mardakan községben Pir Hasan (egy híres
dervis Sirvansah idejébõl) mauzóleuma és
az olajmágnás Zeynelabdin Tagiyev sírem-
léke áll. (Zeynelabdin palotaszerû lakóhá-
zát történeti múzeummá alakították át Ba-
ku központjában.) A Pir Hasan mauzóleu-
mig egy kisbusz munkásaival jutottam el,
akik a reptérre igyekeztek dolgozni. Ép-
pen cseresznyemagot köpögetve gondol-
koztam, merre is kellene menni, amikor
arra jött az egyik munkás, aki felajánlotta,
hogy arrafelé menet majd ott kitesznek.
Csendes, gondosan karbantartott hely
volt, hûs fával, szép kertecskével és egy
nem mûködõ vécével.
Mardakan az Abseron-félsziget egyik leg-
õsibb települése, nevét a mardok törzsérõl
kapta. A várat és környékét mára teljesen
restaurálták. A pénztárnál négy magyar
állt elõttem a sorban. Sokat nem tudtam
meg róluk, mert nem szívesen folytattak
velem beszélgetést. Egy modern kiállító-
teremben hatalmas szamovárgyûjtemény
várt, mellette büfé, ami elõtt már ott siste-
regtek a nyílt tûzön a saslikdarabok. Kör-
besétáltam a néprajzi múzeum külsõ terü-
letén elhelyezett dolgokat is, aztán matrus-
kával visszamentem Bakuba.
Egyik délután kiszálltam a buszból a Bibi
khanum nagymecset után, az olajfúrótor-
nyoknál, mert egyszer útközben láttam,
hogy egy helyen apró szabad strand bújik
meg a parton, nem messze a fõúttól. Egy
pár idõsebb férfit láttam napozni és kár-
tyázni, egy pedig a tengerben edzette az iz-
mait. Májusban a bakui idõjárás néha elve-
szi az ember reményeit. Érkezésemkor
kellemes huszonnégy fok melengetett, pár
nappal késõbb esett, fújt és tizennyolc fok

lett a hõmérséklet, pár napra rá a nyár
kezdte fitogtatni az erejét. Visszaindulá-
som elõtt már majdnem harminc fokra
melegedett. Egyébként a nyár ott igen for-
ró tud lenni. Az olajfúrótornyok mint egy
csoport Eiffel-torony áztatták a vízben
fémlábaikat, nem messze tõlem. Begázol-
tam térdig a Kaszpi-tengerbe, kagylókat
gyûjtögettem és fényképeztem. A parton
eldobott nejlonok, üvegek és konzervdo-
bozok hevertek szerteszét. Késõbb megállt
egy modern terepjáró, benne egy fiúval és
egy lánnyal. Beszélgettek, zenét hallgat-
tak, és megkértek, hogy fényképezzem le
õket a mobiljukkal. Aztán elhajtottak.

Évente május 18-án minden múzeum in-
gyenes Azerbajdzsánban. Ezt nem tudtam.
Aznapra múzeumlátogatásokat tervez-
tem. A szõnyegmúzeumot még egyszer
megnéztem, aztán elsiettem a történeti
múzeumba, ahol eléggé leragadtam. Késõ
délután egy régi negyedben, a dombolda-
lon bolyongva egy híres író szülõházába
tértem be. A második emeleti lakás sokban
hasonlított egy pesti bérház régi lakására.
Itt sajnos csak egy szobát lehetett megte-
kinteni, mert a többit tatarozták.
Senki nem tudta, merre található a földta-
ni múzeum. A Lonely Planet útikönyv nem
említi, pedig kellene. Egy szállodai pros-
pektusban találtam erre a címre. A tele-
font nem vették fel, és a recepciós csak kö-
rülbelül tudta megmondani, merre talál-
ható. Ott kerengtem a környéken, de nem
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találtam, bárkit is kérdeztem, senki sem is-
merte. A közeli mûszaki egyetemnél egy
idõsebb urat is megkérdeztem. Kiderült,
hogy nyugdíjasként még órákat ad az egye-
temen. Vele kérdezgettük a környékbelie-
ket, de azok sem tudták, hol van. A Dzsa-
vid-térnél kellett valahol lennie, ezért a tér
másik irányába fordultam. Végül egy járó-
kelõ adta a tippet, hogy szemközt menjek
le, egy betonépület sarkánál, ahol nem is
látszik, hogy le lehet menni, mert annak az
épületnek a tövében áll a földtani múze-
um. Jól eldugták! Annak ellenére, hogy
apró és rosszul megvilágított, olyan gazdag
anyaggal rendelkezett, hogy zárásig ott re-
kedtem. Az igazgató egy szerény, kedves,
idõsebb geológus volt, aki szabadidejében
fát faragott, mesterien. Az irodájában ott
állt pár munkája, amiket szerintem nyu-
godtan árusíthatott volna.
A városban bolyongtam még jó ideig.
Ennyi rendõrt eddig csak Iránban láttam,
de szerintem itt még több van. Egyébként
rengeteg a látnivaló. Egy központi rész

gyönyörûen újjáépített teréhez vezetõ
flangálóutca szélén, a lombos fák árnyéká-
ban egy elhagyatott örmény templomocs-
kára bukkantam. Nem merik lebontani. A
valaha sokféle nemzetiségbõl összeálló
Bakuban keresztények és zsidók is sokáig
háborítatlanul, szép számmal éltek. Az
emberi ostobaság kergeti ki ezeket a hon-
talanná vált szerencsétleneket az évszá-
zadokig megszokott élõterületükrõl. És itt
nem pontosan Dzsingisz kánra gondolok.

Utolsó estémet Donaráéknál töltöttem.
Nem messze laktak a szállodámtól, fönt, a
domb tetején majdnem. Télen, ha csúszós
az út, bizony, nehéz ott közlekedni. Annak
is, akinek nincs kocsija és gyalog kell cipel-
nie a nehéz bevásárlószatyrokat. A kilátás
a városra viszont pompás. Este nyolcra ér-
tünk hozzájuk, és Donara nekiállt a fõzés-
nek. Tõle lestem el pár azeri konyhatitkot
padlizsánokra vonatkozóan, amit azóta
már itthon is sikeresen kipróbáltam. A fér-
je vállalkozó, ez látszott is a kocsijukon. A
lakás nem volt nagy, de tiszta és szépen be-
rendezett. A fia, aki rendõr, és annak fele-
sége náluk lakik, a másik fia a szomszéd-
ban. A bõséges vacsora után fölmentünk a
terasznak álcázott háztetõre, és ott cseveg-
tünk még egy darabig, aztán visszavittek
autóval a szállodáig. Hajnal felé pedig
megint értem jöttek, hogy kivigyenek a
reptérre. Nehezen beszéltem le õket arról,
hogy megvárják a gépem indulását.
A reptér nem nagy, de igen modern, tiszta
és jó ízléssel berendezett épület. Nekem a
világon a Dar es Salaam-i mellett ez a leg-
szimpatikusabb, mert ott álltak a Lavazza-
kávéautomaták, és ami a lényeg: változat-
lan áron.
Az eltöltött két hét alatt mindig eszembe
jutott az azeri kiskatona Sárbogárdról. Az-
óta 45 év telt el. Ez a kiskatona mostanra
már vagy meghalt, vagy bottal közlekedõ
bácsika.
Vége.

Gulyás Ibolya
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Toj-sztori 2.
Ahogy megígértem, íme itt vannak a húsvéti asztal díszei. A tisz-
telt Olvasók csak egy óriás tojásról tudtak, de két nap múlva jött
egy 7 grammal kisebb ajándék a tyúkanyók valamelyikétõl. A nyu-
szi szép pirosra kifestette õket és még a normális méretûekre is

több színt varázsolt, az unokáink és családunk örömére. Hétfõn a
locsolókat teljes pompájukban várták. A szép vers és az illatos
kölnivíz jutalmai lettek. A tyúkjaink közül egy sem élvezte a tûz-
hely melegét, élik boldog életüket. A változásról természetesen
értesítem Önöket.

Herczeg Miklós

Húsvét után
Mirõl írjon egy mai írogató ezen a szép tavaszon? Sokféle téma kí-
nálkozik. Most múlt el a húsvét. Szép, hatásos filmet vetítettek a
názáreti Máriáról, Jézus anyjáról, az angyali üdvözlettõl a ke-
resztre feszítésig, sõt a feltámadásig. Alkalmunk volt elgondol-
kodni a keresztény világ legfontosabb hiteseményeirõl. A televí-
zió sokféle szertartásról adott közvetítést, meglepõdhettünk
azon, ahogy a koros pápa elterülve fekszik nagypénteken a Szent
Péter-templom kövezetén az oltár elõtt, amint azt a katolikus
szertartásrend elõírja. Hallottunk bölcs beszédeket az emberiség
jelenlegi válságos állapotáról és a hit által kínált kibontakozási le-
hetõségekrõl. Egy teljesen más eszmekörben is megjártattam a
lelkemet: Solohov Csendes Don címû regényét olvastam. Lehet,
hogy ma nem illik ilyet leírni, mert hiszen szovjet mûrõl van szó,
de ez a könyv egy hatalmas alkotóerejû író hatalmas alkotása.
Másodszor szántam rá magam, hogy újra elolvasom, már a felén is
túljutottam. Sok tanulságot kínált mind irodalmi, mind történel-
mi szempontból. Megdöbbentõ, hogy a vér micsoda Niagarája zú-
dult szegény Oroszországra Leninék 1917-es hatalomátvétele
nyomán. Az író nem szépít, érzékletesen mutatja be a tömegek le-
géppuskázását, a lovas kozák vad vagdalkozását, a bolsevik kivég-
zõosztag folyamatos mûködését. „Mi értelme volt mindennek?” –
kérdezi magától az olvasó, aki tudja, hogy a forradalomnak becé-
zett államcsíny egyáltalán nem hozta meg az ígért boldog életet,
hanem a szörnyû munkatáborokat hozta meg, százezrek kopo-
nyájába ólmot, tömegsírokat.
Ezen aktualitások jelentõsége, akármennyire fontosnak tûnhet-
nek önmagukban, számomra eltörpül a véres Srí Lanka-i merény-
letek mellett.
– Áhítattal készültünk családommal a húsvét vasárnapi szentmi-
sére. Én vagy öt perccel korábban hagytam el a templomot, mint a
feleségem és a lányom. Ekkor következett ott be egy robbanás.
Visszarohantam, és õk ott feküdtek holtan – meséli egy család-
apa. A terroristák húsvéti akciójának – tudjuk – több mint három-
száz áldozata lett, köztük negyvenöt ártatlan gyerek. Néhány perc
leforgása alatt. Ahelyett, hogy hazamentek volna elfogyasztani az
ünnepi ebédet, ott feküdtek vérben. Gyermekeket ölni? Minden
közfelfogás szerint undorító, rémes bûntett.
Az eset arra késztet, hogy komolyan elgondolkozzam az ember
nevû élõlény mibenlétén, mert hiszen magam is ember vagyok.
Ijedten kérdezem: nem hoz-e reám is szégyent ez a robbantás-
sorozat. Miért csinálták ezek a robbantók ezt? Mi a titkuk? Nekik
is van anyjuk, vannak testvéreik, talán barátaik is. Lehet ennyire
kitörölni a tudatból, ami emberi benne?

Úgy látszik, lehet. Régóta lehet, Káin és Ábel óta lehet. Az ember
ölõ élõlény, képes megölni a másik embert, sõt úgy látszik, szereti
megölni. Ezen, úgy látszik, nem lehet változtatni.
Azonban figyelem! Káin nem ölte meg magát a testvérgyilkosság
után, hanem „bujdosó és vándorló” lett a földön, viszont ezek a
robbantók megölték magukat, öngyilkos merényletet követtek el.
Kimondták maguk felett az ítéletet, és végre is hajtották? Ámde
ha nagyon helyesen elítélendõnek tartották, miért tették meg
mégis? Valami nincs rendben itt.

L. A.

Fotó: hirado.hu

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk mindenkit

ISTENTISZTELETRE ÉS
GYERMEKFOGLALKOZÁSRA!

Idõpont: vasárnaponként 10.30 óra

Helyszín: Sárszentmiklós, Köztársaság út 200.

9 órától szeretettel várjuk a családokat is
a templomkertbe játékra, beszélgetésre.

Evangélikus lelkész

HOZD EL A PLÜSSÖD!
A Szelíd Motorosok A Zaklatások Ellen idén is (immár har-
madik alkalommal) gyûjtést szervez a gyermek-szívsebészeti
klinika (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet) kis
betegei számára. A gyermekeknek fõleg apróbb plüss játékok
okoznak nagy örömet. Fogjunk össze és gyûjtsünk, a plüss játé-
kokat cseréljük mosolyra!

Ha vannak játékaid a beteg gyermekek számára, leadhatod
azokat két sárbogárdi gyûjtõponton is május 9-éig:

Sárszentmiklósi Általános Iskola – Sárszentmiklósi
Közösségi Ház (Sárbogárd, Köztársaság út 171- 173.);

Elite Fashion (a volt kollégiummal szemben).

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik a kisfiunk,
Bodoki Dávidka támogatására rendezett jótékonysági zenés
esten, valamint az utóbbi hetekben felajánlott adományaikkal
segítséget nyújtottak, erõt adva ezzel az egész család számára.

A gyógyulás reményében, köszönettel: Bodoki Attila és családja
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Isten csodálatos világa
A minap a Balatonról utaztam visszafelé a
fõvárosba, és meredtem kifelé az ablakon,
miközben robogott a vonat települések és
lakatlan részek mentén. Arra csodálkoz-
tam rá, hogy minden olyan zöld! Milyen ér-
dekes, a színekkel foglalkozó szakembe-
rek azt mondják, hogy a zöld szín nyugtat,
épp ezért használják a kórházi szobafalak
festésekor is. És lám, Isten tavasszal a zöld
ezernyi árnyalatával üzeni nekünk azt,
hogy „Nézd, mit alkottam neked: legyen
békességed!” A hosszúra nyúlt tél után,
igaz, a tavasz rövidre sikerült idén is, de
mégis, még az Istentõl igen távol álló kollé-
gám is megjegyezte egy hétvégi túra után:
„Csodásan szép a természet és mennyire
meg lehet nyugodni benne!” Valóban, Is-
ten jót alkotott, számunkra megfelelõt.
Ahogy hajtom én is a mindennapok mó-
kuskerekét, idõnként muszáj megállnom
erre vagy arra rácsodálkozni. Így került
elém szintén a napokban egy rövid reklám-
film, melyben a nõi szépség valódiságára
igyekeznek az alkotók a nézõk figyelmét
felhívni. Merthogy mi, nõk a sokféle elvá-
rás és külsõ nyomás alatt teljesen alulérté-
keljük magunkat, miközben a kívülállók
nagyon is meglátják rajtunk a szépet, érté-
keset, szemet gyönyörködtetõt, csak mi
már el sem hisszük. Pontosan errõl gon-
dolkodtam én is már hónapok óta, hogy
megkérdezem hölgy olvasóimtól, hogy
mennyire tartják magukat mint nõket.
Szeretnek-e nõnek lenni? Hálával telt szív-
vel néznek-e a tükörbe még akkor is, ha
már az idõ finom vonalakat rajzolt az ar-
cukra? Szívesen vannak-e a bõrükben és
örülnek-e annak, hogy Isten nõnek alkotta
Önöket? Vagy elbújnak, mentegetõznek
és hitetlenül elrejtik azt a szépséget, amit a

Teremtõ Isten gondosan megtervezett és
kivitelezett?

Érdekes, hogy a kislányokat milyen
könnyen dicsérjük és bátorítgatjuk – akár
férfiak, akár nõk legyünk –, hogy épüljön a
kis személyiségük. Aztán valahogy idõvel
leszokunk arról, hogy kifejezzük egymás
felé azt, hogy tényleg tetszik a másikon va-
lami, milyen jól áll neki az a szín, épp jó lett
a frizurája, vagy a terhek alatt megtört arc-
ból milyen szépen sugárzik az a két szem-
pár. Természetesen nem mindenkire él ez
az állítás, mert fel tudjuk emelni egymást
mi, nõk egy-egy másikat értékelõ, jó és
odaillõ szóval egy szempillantás alatt.

Én jó néhány évig nem találtam vissza a
gyerekkorban szépen bontakozó nõiessé-
gemhez. Hallva és betartva a tiszta és igaz
bibliai tanításokat egy egészen torz megva-
lósítás részese lettem, amit csak magam-
nak köszönhetek. Aztán elérkeztem egy
ponthoz, amikor tudtam, hogy meg kell ta-
lálnom a helyes és Isten szerinti egyen-
súlyt, mert aki megalkotott, az azt szeret-
né, ha örülnék kívül–belül annak, aki va-
gyok. Az ige azt mondja, hogy a szelíd és
csendes lélek legyen a nõ ékessége. Egyet
is értek ezzel. Azonban ne feledjük, hogy a
férfi és a nõ is hármas egységbõl áll, ami-
ben a test is ugyanakkora gondozást igé-
nyel, mint a szellem vagy a lélek. Ezalatt
azt értem, hogy ha belül örülünk annak,
hogy nõk vagyunk, akkor az kívül is meg-
látszik rajtunk. S ha a külsõségekre is oda-
figyelünk kicsit, akkor nemcsak hogy jól
érezzük magunkat a bõrünkben, de Isten

keze munkáját is be tudjuk mutatni a körü-
löttünk élõknek, mert a helyünkön le-
szünk. Ennek megvalósításában segítség
egymás számára, ha mi, nõk õszinte sza-
vakkal bátorítjuk a másikat ahelyett, hogy
irigykedünk, vagy rivalizáló szemekkel
méregetjük egymást, netán rosszindulatú
pletykafolyamba sodródunk bele…
Isten szépet formált meg, amikor a nõt
megalkotta a férfibõl. Lehet, hogy a mai vi-
lági mérce szerint nem gondoljuk ezt ma-
gunkról, de nekünk – Isten leányainak –
nem az óriásplakátok túlnyújtott nõalakja-
ihoz kell mérni magunkat, melyek a maguk
valótlanságával percrõl percre elkedvetle-
nítik és frusztráltságba, bánatba kergetik a
nõi lelkeket. Mert hát ki lenne olyan sima
bõrû, olyan ránc nélküli és olyan számító-
gép-vezérelten karcsú, mint õk? Senki.
A Teremtõ Isten mindenkit egyedivé és
megismételhetetlenné formált. Ha már
csak ennyit tudnánk magunkról, akkor ez
is elég kellene, hogy legyen ahhoz, hogy
felemelt fejjel és mosollyal az arcunkon
lépjünk ki az utcára. Minden ember, min-
den nõ értékes és drága kincs az Õ számá-
ra, mert egyetlen fiát, Jézus Krisztust adta
azért, hogy örök életünk legyen. Micsoda
ajándék ez! Bõven túlmutat minden ken-
ceficén, mely örök fiatalságot ígér nekünk,
és még fizetnünk sem kell érte, mert in-
gyen kegyelembõl kapható. Ajánljuk má-
soknak is!

Elek Éva

Forrás: Antenna, a Magyar Evangéliumi Rá-
dió alapítvány kiadványa, 2013. 2. szám

ADÓNK 1 %-a

A sárbogárdi református egyház által alapított
Árva Bethlen Kata Alapítvány kuratóriuma kéri,
hogy évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogas-
sák tevékenységét. A 2017. évi személyi jöve-
delemadó 1 %-ának felajánlásából 209.162 Ft
gyûlt össze a NAV visszaigazolása szerint,
mellyel a 2018-os évben templomunk hangosí-
tásához járultunk hozzá. További célunk a sár-
bogárdi református idõsek otthonának támoga-
tása.

Kérjük, éljen az 1 % felajánlásának lehetõségé-
vel, melyet a személyi jövedelemadó-bevallási
tervezet kézhezvétele után megtehet.

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

Alapítvány Sárbogárd

Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszön-
jük!

Fotó: internet
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AZ IFIK KETTÕS GYÕZELME
Húsvét elõtti matiné

Sárbogárd U19–Polgárdi U19 7-1 (3-1)

Sárbogárd: Deák – Vagyóczki, Horváth
Zs., Õri, Gábris, Sükösd, Molnár, Simon,
Kisari, Horváth B., Bögyös
Cserék: Morvai, Husvéth, Horváth Á. M.,
Lengyel
Vezetõ edzõ: Pajor László
Polgárdi: Kocsis M. – Kocsis D., Büki,
Borbély, Kovács A., Simon, Balazsek, Né-
meth, Baksa, Kurai, Petrovics
Cserék: Kovács G., Sági, Juhász, Grabecz
Az utolsó helyezett Polgárdi ellen a hazai-
ak meggyõzõ játékkal szerezték meg a gyõ-
zelmet. A hazai támadások után a 18. perc-
ben meglepetésre a vendégek szerezték
meg a vezetést. A bal oldali támadás végén
a középre adott labdát Simon R. szép moz-
dulattal átemelte a kapuson és az üres ka-
puba gurított, 0-1. Az elsõ félóra végén
Horváth Zsombort szabálytalanul állította
meg a védõ a büntetõterületen belül. A
megítélt 11-est Sükösd G. a kapusba lõtte
és a kipattanót már értékesítette, 1-1. A 36.
percben Horváth Zs. indítását Gábris R.
lepasszolta Simon Cs. elé, aki 10 m-rõl a
bal alsó sarokba lõtt, 2-1. A sorozatos ha-
zai támadások a 39. percben ismét megold-
hatatlan feladatot jelentettek a vendégek
védelmének. Gábris R.–Horváth Zs. össz-
játék után a labdát Morvai K. kapta meg és
közelrõl a kapuba helyezett, 3-1. A pihenõ
után góllal kezdett a Sárbogárd. A 49.
percben Morvai K. bal oldali szögletét a
hosszú oldalon érkezõ Gábris R. felugorva
a bal alsó sarokba fejelte, 4-1. Az 53. perc-
ben Sükösd G. középre adott labdáját
Horváth Zs. kotorta a hálóba, 5-1. Újabb
két perc elteltével a hazaiak hatodik talála-
ta a vendégek kapujában. Jobb oldali sza-
badrúgás az ötös vonalából és a röviden ki-
fejelt labdát Vagyóczki P. küldte kapura. A
blokkolt lövés Gábris R.-hez vágódott és 8
m-rõl a jobb alsó sarokba lõtt, 6-1. A biztos
hazai vezetés után mezõnyjáték alakult ki.
A 90. percben a 20 m-rõl megítélt szabad-
rúgást Sükösd G. a bal felsõ sarokba emel-
te, 7-1.
Magabiztos sárbogárdi gyõzelem a tabel-
lát záró Polgárdi csapata ellen.
Jók: Vagyóczki P., Molnár M., Sükösd G.

Húsvét utáni matiné

Sárbogárd U19–Ercsi Kinizsi U19
8-2 (4-0)

Sárbogárd: Deák – Õri, Horváth Zs., Si-
mon, Vagyóczki, Molnár, Bögyös, Hor-
váth B., Suhajda, Demeter, Husvéth
Cserék: Lengyel, Gábris, Horváth Á. M.,
Bruzsa
Ercsi Kinizsi: Ángyási – Bognár, Jerzsa-
bek, Hamar, Dankó, Sábics, Bálint, Gó-
man, Liszi, Bebtó, Németh

A 18. fordulóból elmaradt mérkõzést pó-
tolták a csapatok a tavaszi szünet zárása-
ként. A hazaiak már az 5. percben megsze-
rezték a vezetést. Simon Cs. bal oldali
szögletét Demeter D. a kapufára bólintot-
ta. A kipattanó labdát Horváth Zs. a jobb
alsó sarokba helyezte, 1-0. Negyedóra ha-
zai rohamok után a 17. percben Horváth
Zs. átadásával Simon Cs. indította a jobb
oldalon Suhajda M.-t. A védõt megelõzve
Suhajda M. 12 m-rõl a jobb alsó sarokba
lõtt, 2-0. A 24. percben az agilis Horváth
Zs. ismét nagyszerû átadásával Suhajda M.
hagyta ott védõjét és a középre gurított
labdát a hosszú oldalon menetrendszerû-
en érkezõ Simon Cs. a hálóba továbbított,
3-0. A vendégek szórványos támadásai
nem okoztak veszélyt Deák Z. kapujára. A
35. percben ismét gólt ünnepelt a hazai
csapat. Molnár M. átadásával a középen
kilépõ Demeter D. a védõket maga mögött
hagyva 14 m-rõl a kapus mellett a hálóba
lõtt, 4-0. A második félidõben folytatódott
a hazai fölény és az 55. percben Suhajda M.
beadását Demeter D. letette Horváth Zs.
elé, aki egy csel után a léc alá emelte a lab-
dát, 5-0. A kezdés után a vendégek meg-
szerezték a szépítõ találatot. Védelmi hiba
után a kilépõ támadóval szembeni szabály-
talanságért büntetõhöz jutott az Ercsi. A
11-est a jobbra mozduló Deák Z. mellett
Jerzsabek B. a jobb sarokba lõtte, 5-1.
Nem tartott sokáig a vendégek öröme,
mert a 60. percben Molnár M. a támadó
térfél közepén megszerzett labdával be-
tört a védõk között és 14 m-rõl a bal alsó
sarokba lõtt, 6-1. A 68. percben szépített az
eredményen a vendégcsapat. Jerzsabek B.
átadását Bognár B. 18 m-rõl a védõk kö-
zött kapura lõtte és a labda a kapu bal olda-
lában landolt, 6-2. A néhány perces kiha-
gyás után a hazaiak megrázták magukat és
a 75. percben Gábris R. saját térfélrõl in-
dulva a megkapott átadást a kapura vezet-
te. Lövését a kapus hárította és a támadást
kísérõ Suhajda M. az Ángyási F.-rõl kijövõ
labdát a hálóba gurította, 7-2. A mérkõzés
végeredményét a 78. percben Molnár M.
állította be. A védelmi vonalból elõre kül-
dött labdát Gábris R. átlépte és Molnár M.
a kapust is kicselezve a hálóba passzolt,
8-2.
A jól sikerült pótlás után ismét a dobogón
a hazai csapat és harcban van a bajnoki cím
megszerzéséért.
Jók: Molnár M., Simon Cs., Suhajda M., il-
letve Jerzsabek B.

Egy gól és...

Elõszállás–Sárbogárd II. 0-1 (0-1)

Elõszállás: Orosz – Harasztia, Csontos,
Nyári, Balogh N., Tóth, Balogh D., Hor-
váth, Bozsoki, Balogh I., Németh
Cserék: Kovács, Kiss, Czári, Kálmán, Bog-
nár, Garbacz
Vezetõ edzõ: Masinka Csaba

Sárbogárd II.: Pap – Tóth, Vagyóczki,
Molnár, Lajtos, Sebestyén, Krajcsovics,
Pajor L., Nyul, Dombi, Brúzsa

Cserék: Márkovics, Gábris, Simon, Hor-
váth, Rigó, Pajor T.

Vezetõ edzõ: Pajor László

A középmezõnyhöz felzárkózó vendégek
fontos három pontot szereztek az Elõszál-
lás otthonában. A mérkõzés 10. percében
Horváth G. a saját 16-osánál rosszul pasz-
szolt és Krajcsovics P. a megkapott átadást
14 m-rõl a kapu lõtte, 0-1. A mérkõzés to-
vábbi részében a hazai támadók ügyetlen-
kedése és Brúzsa S. P. védései jelentettek
élményt a szép számú közönségnek. A má-
sodik játékrészben alacsony színvonalú és
eseménytelen játékot produkáltak a csa-
patok. A szerencsét is maguk mellett tudó
vendégeknek sikerült gyõztesen elhagyni a
játékteret.

Egy fecske nyarat csinál

Sárbogárd U14–Aba-Sárvíz U14
3-4 (1-2)

Sárbogárd: Derner – Hollósi B., Sáfrány,
Már, Szalai, Szabó D. Z., Csõgör, Gereny,
Zvezdovics

Cserék: Baráth, Szabó M. D., Horváth, Hol-
lósi G.

Vezetõ edzõ: Pajor László

Aba–Sárvíz: Gálfi – Kovács, Gómann,
Lendvai, Galambos, Puska, Varga, Huszti,
Hegyi

Cserék: Balogh, Pataki, Bácsi

Ezen a találkozón Góman R. négy góljával
szerzett három pontot az abai csapat. Vál-
tozatos játék után a 15. percben vezetéshez
jutott a hazai csapat. Szabó D. Z. a szöglet-
rúgásból lepasszolt labdával kilõtte a
hosszú sarkot, 1-0. A 20. perctõl Góman R.
megállíthatatlan volt és sorban lõtt négy
góljával elhúztak a vendégek. Az elõre
ívelt labdákkal operáló Aba és Góman R.
gyorsasága eredményesnek bizonyult. A
20. percben 1-1, a 25. percben 1-2, az 50.
percben ismét a védõk mögé kerülve lõtt
góljával 1-3. Az 52. percben 15 m-rõl lõtt
szabadrúgás-találattal már a negyedik
Góman R.-gólt kellett a hálóból kiszedni,
1-4. Ez ébresztõként hatott a hazaiakra és
a nagyobb arányú vereség elkerülése érde-
kében összekapták magukat. Helyzetek ki-
dolgozása és kihagyása után a 62. percben
Szabó D. Z. kozmetikázott az eredményen
és a jobbról érkezõ beadást a hálóba lõtte,
2-4. Két perc múlva Hollósi B. egyéni akci-
ója végén a védõkön áthámozta magát és a
kapus mellett szerzett góljával 3-4. A mér-
kõzés végéig már nem sikerült az egyenlí-
tés és meglepetésre a hazaiak számára ve-
reséggel ért véget a mérkõzés.
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A tavasz hatodik pillanata

Kisláng-Telmex Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 0-1 (0-1)

Kisláng–Telmex: Szabó – Molnár, Hegyi,
Okos, Erdei, Németh, Jánosi, Durányik,
Erdei, Csite, Horváth
Cserék: Szilágyi, Varga, Juhász, Rehák,
Nyári, Kovács, Szabó
Sárbogárd: Sipõcz – Nedoba, Lakatos,
Csendes, Killer, Kassai, Deák, Németh F.
Zs., Csizmadia, Vanya, Szabó A.
Cserék: Meister, Kiss, Palotás, Németh A.,
Szabó L., Szabó F., Derecskei
Kissé tartalékosan felálló vendégek kezd-
ték jobban a mérkõzést és az újonnan iga-
zolt Szabó F. 5. percben lõtt góljával meg-
szerezték a vezetést, 0-1. A hazaiak egyen-
lítési kísérletei nem jártak sikerrel és a
vendégek szervezett védekezéssel hárítot-
ták a támadásaikat. A sárbogárdi helyze-
tek sokasága is eredménytelen volt és ma-
radt a mérkõzés elején lõtt góllal a vendég-
gyõzelem. A tavaszi szezonban két döntet-
len és négy gyõzelem a vendégek neve mel-
lett.

***
Április 17-én a Fejér Megyei Kupában
Pusztavámon játszott mérkõzést a megyei
I. osztályban szereplõ Sárbogárd felnõtt
csapata.
Pusztavám-Jüllich–Sárbogárd 2-2 (1-0)
Góllövõk: Katóka M. B., Varga J., illetve
Krajcsovics P.
A döntetlen eredménnyel a megyei II. osz-
tályban játszó Pusztavám-Jüllich csapata a
továbbjutó.

A hétvége sportmûsora

2019. április 27. (szombat)

10 óra: Enying U19–Sárbogárd U19 (Me-
gyei I. o., U19, Enying)
10 óra: Szabadbattyán U14–Sárbogárd
U14 (U14, Nyugati csoport, Szabadbaty-
tyán)
17 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Enying Öreg-
fiúk (Öregfiúk, Déli csoport, Sárbogárd)

2019. április 28. (vasárnap)

10 óra: Vajta U16–Sárbogárd U16 (U16,
Déli csoport, Vajta)
17 óra: Sárbogárd II.–Perkáta (Megyei II.
o., Sárbogárd)
17 óra: Enying–Sárbogárd (Megyei I. o.,
Enying)

2019. május 1. (szerda)

10 óra: Sárbogárd U19–Perkáta U19 (Me-
gyei I. o., U19, Sárbogárd)
Április 27-én, szombaton az OTP Bank
Bozsik-torna az U10-es és az U11-es kor-
csoportnak Sárszentmiklóson, az U12-es
és U13-as korcsoportnak Sárbogárdon ke-
rül lebonyolításra.
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

Régi idõk focistái
Sárbogárdon

A 60-as, 70-es, 80-as évek (RETRO) csapa-
tainak játékosait bemutató sorozatban az
1958-ban Sárbogárdon született PÁKO-
LICZ ÁRPÁDDAL idéztük fel a labdarú-
gásban eltöltött éveket.
Az 1960-as évek végén már az alsó tagozat-
ban Steitz Ádám tanár bácsinál ismerke-
dett a labdarúgás alapjaival. A felsõs évek-
ben az iskolai csapat oszlopos tagjaként,
majd a sárbogárdi serdülõ csapatban folyta-
tódott a foci iránti szeretet. Brúzsa Miklós,
a serdülõ csapat edzõjének irányításával és
magas szintû munkájával a megyei bajnok-
ságban szereplõ csapat tagja lett. Ebben az
idõben is – az elõdökhöz méltóan – sorozat-
ban dobogós helyezéseket ért el csapatával.
A Videoton, a MÁV Elõre, a Dunaújvárosi
Kohász serdülõ csapataival vetekedtek a
dobogós helyezésekért, a bajnoki cím meg-
szerzéséért.
Az ifjúsági csapatnál Orosvári József (Jasza) vezette az edzéseket és az õ kezei között lett
felnõtt játékosa a Sárbogárdnak. Az elsõ felnõtt bajnoki mérkõzést 1976-ban játszotta az
Ercsi Kinizsi csapata ellen és gyõzelemmel debütált a csapat jobb oldali védõjeként. Az
elsõ felnõttszezonban lejátszott mérkõzéseket kitörölhetetlen emlékként idézte fel,
mert sorozatban hét mérkõzést sikerült 1-0-ás gyõzelemmel befejezni. A legszebb emlé-
kek között a Mór elleni, idegenbeli rangadót említi. A félidõben még hazai vezetés után,
a 2-1-re megnyert mérkõzésen Zelnik István félpályáról lõtt góljával sikerült megszerez-
ni a gyõzelmet. A védelem jobb oldalán remek szereléseivel, nagyszerû helyezkedésével
és gyorsaságával állította meg az ellenfelek bal oldali támadásait.
A sárbogárdi együttestõl vonult be Székesfehérvárra. A katonaidõ alatt szünetelt a játé-
ka, leszerelés után Sárszentágotán folytatódott a pályafutása. A megyei II. osztályban vi-
tézkedõ csapattal az MNK-ban sikerült az NB I-es Tatabányát hazai pályán fogadni.
Az ágotai évek a megyei II. osztályban és a körzeti bajnokságban teltek. 1996-ban került
szögre a futballcipõ és a Sárszentágota csapatánál szakosztályvezetõként segítette a csa-
pat szereplését. Ebben az idõben a megyei I. osztályban szereplõ együttesek elõtt az
IZOCUKOR kupa megnyerése a pályafutása egyik legemlékezetesebb eseménye.
Mérkõzések, nevek és gólok kerültek elõ az emlékek között és örömtõl sugárzó arccal
idézte, idéztük a régmúlt idõket. A beszélgetés befejezése elõtt a Sárbogárd SE kérését
tolmácsolva a Perkáta elleni mérkõzés kezdõrúgásának elvégzésére kértem fel és
megköszöntem a beszélgetést.

Szántó Gáspár

NYÁRIAS MELEG UTÁN
PÉNTEK ÉJJEL HIDEGFRONT ÉRKEZIK

Csütörtökön napos-fátyolfelhõs idõre készülhetünk. Reggel északkeleten lehetnek
záporok, délután egy-egy zápor csak néhol északon fordulhat elõ. A déli-délnyugati
szél élénk, nyugaton, északnyugaton erõs, viharos lesz. Délután már 23-28 fok
ígérkezik.

Pénteken alapvetõen napos idõ várható, többfelé szûrhetik fátyolfelhõk a napsütést.
Egy-egy zápor, zivatar elõreláthatólag északon, északkeleten alakulhat ki. Élénk, erõs
lesz a délnyugati szél. Meleg idõre, 25-30 fokos maximumokra készülhetünk.

Pénteken késõ este, éjszaka erõs hidegfront érkezik feltámadó északnyugati széllel,
jelentõs csapadékkal. Szombaton sokfelé fordulhat elõ esõ, zápor, zivatar. A nyuga-
ti-északnyugati szelet élénk, erõs lökések kísérhetik. Visszaesik a hõmérséklet,
napközben 15-22 fok várható.

Forrás: idokep.hu
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TÖRTÉNELMI
SÉTA

SÁRBOGÁRDON
Barangolás egy jelenkori

és hajdanvolt
mezõvárosban

címû helytörténeti mû.

Kapható a Hírházban
(Sárbogárd, Hõsök tere 12.)

Ára: 6.000 Ft
Díszpéldány ára: 10.000 Ft

ÚJRA
MEGJELENT

Szabó Imre:
SÍRJANAK A PAPOK

Mozaikok egy falusi lelkész
életébõl

címû könyvének negyedik,
javított kiadása

„Talán az olvasót is jobban érdekli, mi-
lyen fogadtatásban volt része egy olyan
írásnak, amely „köznyelven” és teljes
õszinteséggel kívánt betekintést adni a lel-
kipásztori élet küzdelmeibe és nyomorúsá-
gaiba. Méghozzá egy olyan korszakban,
amely a Krisztus egyháza számára külö-
nös megpróbáltatást jelentett.”

...„A könyv a papoknál sokkal jobban ér-
dekelte azokat a hívõ egyháztagjainkat,
akiket középkori hagyományként, a refor-
mátori teológia ellenére, még ma is laiku-
soknak nevezünk. Õk aztán nemcsak ol-
vasták a könyvet, hanem kézrõl kézre adva
és ajánlva terjesztették tovább.

...„Úgy tûnik, hogy egyházunk megújulá-
sának és megmaradásának mandátuma
ma is az egyszerû hívek kezében (illetve
szívében) van, emberileg szólva. Minden-
esetre könyvem visszhangjából megálla-
pítható, hogy a reformátusságnak van egy
stabil rétege, amely komoly felelõsséget
hordoz egyháza iránt, ugyanakkor a nép-
egyházi szintet meghaladó igényességgel
törekszik olyan kegyességre, amelyben az
Ige és a Szentlélek egységében követheti Jé-
zus Krisztust. Sok pap helyett õk sírtak és
sírnak az oltár és a tornác között. Hiszen
õk is papok!”

(Szabó Imre református lelkipásztor,
† 2011)

A kötet megvásárolható
a Sárbogárdi Református

Egyházközségben
és a Bogárd és Vidéke

Hírházban!

Helytörténeti
füzetek

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület alakulá-
sakor, 2009-ben fontos célkitûzésként
jelölte meg a közös sárbogárdi öröksé-
günk feltárását, megismertetését és
ezen keresztül megõrzését. E törekvés
része induló sorozatuk, melyben tudo-
mányos jellegû történelmi tanulmányo-
kat, személyes élettörténeteket, életraj-
zokat, viszszaemlékezéseket éppúgy
meg kívánnak jelentetni, mint régi fény-
képeket, képeslapokat összegyûjtõ albu-
mokat.
Eddig megjelent kötetek:

Isztl László: Adatok Sárbogárd
régészeti topográfiájához

***

Dr. Kék Emerencia:
Egy magyar polgár a XX. században –

Tatár József úri szabó mester életrajza
***

Kovácsné Komáromi Edit:
Huszár Dezsõ közéleti munkássága és

utóélete 1918-tól napjainkig

Lakk Norbert: A sárbogárdi zsidóság
története

***

Tóth Kornélia: A sárbogárdi községi
(reál) gimnázium története 1920–1928

***

Csanády Sándor: A Sárbogárdi Községi
Gimnázium értesítõi 1920–1928

***

Kiss Józsefné:
Életem – Apám emlékére

A kötetek megvásárolhatók

a szerkesztõségben.

KAPHATÓ
Hargitai Lajos

VÁNDORLÁSOK
KÖNYVE

TÉGLÁK A FALBAN
címû kötete kapható
a szerkesztõségben

2.500 Ft-os darabáron.
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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

Alkoholtuning
A járõrök Rétszilason, a Fehérvári úton el-
lenõriztek egy személygépjármûvet és an-
nak 49 éves vezetõjét 2019. április 19-én
délelõtt, mivel az túllépte a lakott terüle-
ten belül megengedett legnagyobb sebes-
séget. Az intézkedés során a sárbogárdi la-
kossal szemben alkalmazott légalkohol-
mérõ készülék pozitív értéket mutatott,
ezért az egyenruhások a férfit elfogták, to-
vábbi mintavételre elõállították, a vezetõi
engedélyét pedig bevonták. Az ügyben jár-
mûvezetés ittas állapotban vétség elköve-
tésének gyanúja miatt büntetõeljárás in-
dult az illetékes rendõrkapitányságon.

Nem egyezett
a rendszám

Egyedi azonosító jellel való visszaélés bûn-
tette miatt indítottak nyomozást a székes-
fehérvári rendõrök egy sárbogárdi férfi el-
len.

A járõrök Székesfehérváron, a Schwäbisch
Gmünd utcában ellenõriztek 2019. április
17-én délután egy Mercedes típusú sze-
mélygépkocsit és 19 éves sárbogárdi veze-
tõjét. A rendõrök az intézkedés során
megállapították, hogy a sofõr úgy vett rész
a közúti közlekedésben, hogy az általa ve-
zetett gépjármûre egy másik gépkocsira ki-
adott forgalmi rendszámot helyezett fel,
melynek egyes karaktereit utólagosan
megváltoztatták. A férfit az egyenruhások
a rendõrkapitányságra elõállították. Az
eset miatt egyedi azonosító jellel való visz-
szaélés bûntett elkövetésének gyanúja mi-
att indult büntetõeljárás.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Közlekedik a család Fejér megyében

Még lehet jelentkezni a Székesfehérváron megrendezésre kerülõ megyei közlekedés-
biztonsági vetélkedõre. A verseny 2019. május 18-án 9 órakor kezdõdik.
Az elmúlt évek népszerûsége alapján idén is megrendezésre kerül a „Közlekedik a
család” közlekedésbiztonsági vetélkedõ. A játék elsõdleges és legfontosabb célja,
hogy a családok figyelmét minél szélesebb körben ráirányítsa a körültekintõ, megfon-
tolt közlekedési magatartás közösségnevelõ hatására.
A játékra bármely magyarországi lakóhellyel rendelkezõ állampolgár nevezhet, ahol
az egyik szülõ rendelkezik érvényes „B” kategóriás vezetõi engedéllyel, illetve hat és
tizenhét év közötti gyereket/gyerekeket nevelnek. A közlekedésbiztonsági feladatok-
ból álló megyei versenyek végén egy-egy család juthat az országos döntõbe, amelyet
június 22-én és 23-án rendeznek meg Vas és Zala megyében.
A döntõn résztvevõ 20 család értékes ajándékcsomagot kap. A játék fõdíja egy Skoda
Fabia Ambition típusú személygépkocsi.
Az országos közlekedésbiztonsági vetélkedõ területi fordulóin nemcsak a családok,
hanem a legeredményesebb oktatási intézmények is díjazásra kerülnek: azok az isko-
lák, amelyekbõl a legtöbb diák és családjuk vesz részt a vetélkedõsorozaton, a helye-
zéstõl függõen tan- és sportszerjutalomban részesülnek.
A Fejér megyei területi vetélkedõ 2019. május 19-én 9 órakor kezdõdik Székesfehér-
váron a Mátyás király körúton a Török udvarban.
A versenyre jelentkezni és arról bõvebben tájékozódni a www.kozlekedikacsalad.hu
honlapon lehet.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

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

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA,
GALLYDARÁLÁS
06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA

06 30 440 5790

M6-os autópályán Dunaújvárosnál
OMV TÖLTÕÁLLOMÁS

NÕI MUNKATÁRSAT KERES.
Jelentkezés: sztrada6kft@gmail.com

KÖZJEGYZÕI IRODA
rész- vagy teljes munkaidõben
ADMINISZTRÁTORT KERES.

Alkalmazási feltétel: erkölcsi bizonyítvány,
számítástechnikai ismeretek.
Bérezés megegyezés szerint.

Önéletrajzokat fizetési igény megjelöléssel
a 7000 Sárbogárd Pf. 12. levélcímre

kérjük megküldeni.

B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
IRODAI MUNKATÁRSAT, RAKTÁROST,

TAKARÍTÓNÕT KERESÜNK
Cece és környékérõl.

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

REDÕNYÖS
06 30 966 8446

SÉTAREPÜLÉS dunaújvárosi indulással!
06 20 437 4869

ELÕNEVELT TETRA-H (BARNA) CSIRKE
elõjegyeztethetõ május 11-ére.
Tinódy út 52. 06 30 384 2294

A JÜLLICH TECHNOLOGY KFT. SÁRBOGÁRDI TELEPHELYÉRE

konténergyártáshoz munkatársakat keres

az alábbi munkakörökbe:

lakatos, hegesztõ, burkoló, festõ, asztalos
Önéletrajzokat az

erzsi.czeinerne@jullich.com e-mail-címre várjuk.

Érdeklõdni a 06 30 315 8510-es számon lehet.

Állatorvosi ügyelet
2019. május

Május 1.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent István u.
3., 06 (20) 974 9065;
május 4-5.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos utca 1/a, 06
(30) 639 3977;
május 11-12.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62., 06
(30) 939 8629;
május 18-19.: dr. Zámbó Csilla, Sárbogárd–Kislók, Kossuth u.
24., 06 (30) 287 4652;
május 25-26.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1/a, 06 (30)
816 1374.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sár-
keresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ járási fõállatorvos
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A MAGYARMET Finomöntöde Kft. a több mint 35 éves öntészeti

múltjával és high-tech 3D-prototípusgyártási technológiájával ga-

rantálja munkavállalóinak és vevõinek a szakértelmet és a prémi-

um minõséget. A magas hozzáadott értékû szériagyártása és az

intelligens 3D-nyomtatási technológiája által a szakma pedig a vi-

lág vezetõ precöntödéi között tartja számon a céget. Fõ vevõi bá-

zisa Európában van, de Malajziától az Egyesült Államokig a világ

minden tájára szállít be öntvényeket. Családi vállalatként kitûzött

célja, hogy a több mint 200 embert átfogó cégstruktúrában csalá-

dok generációi találják meg számításaikat stabil munkahelyük-

ként vagy a tanulók akár szakmai gyakorlataik biztos bázisaként.

Gondoskodjon Ön is arról, hogy munkájával hozzájárulhasson ve-

võink és munkavállalóink elégedettségéhez, tegyük együtt az

ügyfeleket a magyar(MET) minõség rajongóivá! BICSKEI CSAPA-

TUNK támogatására képzett és motivált NÕI ÉS FÉRFI MUNKA-

TÁRSAKAT keresünk. Kiválóan képzett bicskei csapatunkat még

tovább szeretnénk erõsíteni és ehhez azonnali hatállyal lehet,

hogy épp Önre van szükségünk mint:

ÖNTÖDEI OPERÁTOR
Szállást Bicskén biztosítunk!!!

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem

Kiváló juttatások (Cafeteria 15.000 Ft/hó, utazási támogatás)

Teljes munkaidõs alkalmazás

Határozatlan idejû munkaszerzõdés 3 hónapos próbaidõ után

Hosszú távú, biztos munkalehetõség

Szerszám és munkavédelmi ruházat biztosítása

Része lehet egy folyamatosan fejlõdõ, innovatív cégnek

Amit elvárunk:
Általános iskola

Jó kézügyesség, önálló, precíz munkavégzés

Megbízhatóság, rugalmasság

ÉS AMIT MI KÍNÁLUNK ÖNNEK:
100 % magyar kézben lévõ családi vállalatként biztos munkahe-

lyet, igényes munkakörnyezetet, jó helyi légkört biztosítunk.

Munkatársaink széles körû, hosszú távú szakmai képzésben ré-

szesülnek és a precíziós öntés különleges világát ismerhetik meg.

Mindezeken kívül elõre kiszámítható javadalmazást kínálunk eb-

ben a munkakörben.

Felkeltettük érdeklõdését? Várjuk jelentkezését!

Küldje el önéletrajzát a hr@magyarmet.hu e-mail-címre.

További információért, kérjük, hívja munkatársainkat

a +36 22 566 321-es vagy a 22 566 392-es

telefonszámon.

Bízunk benne, hogy találkozunk!


