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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Futamok
Futam a zongorán. Forték, triolák.

Futam a gyepen. Szerszámcsörrenés,
„Hó!”, patadobbanás.

Futam a flaszteren. Izomból kilométer
terem.

A vér ritmust ver.

A ritmus harmóniába emel.

Belégzés… kilégzés...

Belégzés… kilégzés...

Lebegõ–ringató létezés.

Hargitai–Kiss Virág

HINTÓLÁZ

Írás a 4-5. oldalon

HA BEINDUL A LÁB…HA BEINDUL A LÁB…

Írás a 2-3. oldalon
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HA BEINDUL A LÁB…
Ha beindul a láb, azt nehezen lehet leállítani – errõl Forrest Gump tudna a leginkább mesélni. És ez
– úgy tûnik – fertõzõ, nemre és korra való tekintet nélkül, mert az április 28-ai, vasárnapi II.
RunBogárdon a tavalyinál is többen, 400-an nem tudtak megálljt parancsolni a futócipõknek.

A Run Bogárd Futóklub (az élen Varga Katalinnal, Sándor Kata-
linnal, Már Lászlóval, Kun Szabolccsal) profi szervezésének kö-
szönhetõen gördülékenyen zajlott a rendezvény. Sokan kivették a
részüket a feladatokból. A székesfehérvári Kaufer Tamás – aki el-
hivatottja a futásnak és e sport népszerûsítésének – mikrofonnal a
kezében kiválóan, sok-sok humorral kommentálta, vezényelte le
a napot. A lemezlovassal együtt gondoskodtak arról, hogy kellõ
szintû örömenergiával (és rockzenével) vértezõdjenek fel a kilo-
méterfalók a rajt elõtt és a célba érkezés után. A bemelegítést
Már Nóra vezette. A frissítõk, érmek, ajándékok, finom jutalmak
kiosztásáról, az útvonal biztosításáról serény csapat gondosko-
dott, kiegészülve polgárõrökkel, mentõs felügyelettel. A Hõsök
terén a rendõrség, arcfestõ óvó nénik és Váraljai Péter fából ké-
szült mobil játszótere nyújtott vidám kikapcsolódást az aprónép-
nek, emellett mézeket és gyümölcsleveket is lehetett vásárolni. A
mûvelõdési házban a legkisebbeknek rendezett be játszóházat a
pedagógiai szakszolgálat, valamint a rendelõintézet dolgozóinak
jóvoltából ingyenes szûrõvizsgálatokon lehetett részt venni.
Az 1 km-es mosolyfutamon 155-160 fõ indult, fõképp gyermekek
és az õket kísérõ hozzátartozók, Iker János biciklis felvezetésével.
A többi táv versenyzõi egyszerre álltak startvonalhoz, és chip rög-
zítette az idejüket, melynek alapján aztán kialakult a végered-
mény. Szép számmal indultak sárbogárdiak és környékbeliek, de
az országból is sok helyrõl érkeztek futók. Volt, aki babakocsival,
vagy éppen jelmezben mérette meg magát.
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Dr. Sükösd Tamás polgármester a 3,8 km-es távon indult az Élhe-
tõbb Sárbogárdért Környezetvédõ Egyesület csapatával, a város
vezetõjeként jó példával elöl járva.
Az eredmények a következõképpen alakultak:
3,8 km férfi (35 induló)
1. Sági Richárd 0:16:13, 2. Hollósi Géza 0:16:33; négy harmadik
helyezett lett ebben a kategóriában: Német-Bucsi Áron 0:16:39 és
Szalma Ferenc 0:16:39, akik egy irányítótábla feldõlése miatt a
Hõsök terén az ellenkezõ irányból értek célba, valamint Szalai
Balázs 0:17:35 és Ratkai Ádám 0:17:35
3,8 km nõi (39 induló)
1. Horváth Kata 0:19:37, 2. Német-Bucsi Boglárka 0:20:24, 3. Mó-
ré Zita 0:21:28
7 km férfi (38 induló)
1. Binder Tamás 0:30:18, 2. Dombi Zoltán 0:31:29, 3. Szabó Tibor
0:31:50
7 km nõi (47 induló)
1. Kaszanyi Barbara 0:34:04, 2. Lukács Erika 0:39:15, 3. Krupa
Réka 0:39:27

14 km férfi (27 induló)
1. Német-Bucsi István 0:59:56, 2. Törõ Lajos 1:00:59, 3. Soltész
János 1:02:44
14 km nõi (22 induló)
1. Pintér Ildikó 1:04:21, 2. Serény Katalin 1:10:50, 3. Kaló Anna-
mária 1:12:05
21 km férfi (24 induló)
1. Resz András 1:32:08, 2. Vámosi Milán 1:35:28, 3. Horváth Ist-
ván 1:40:13
21 km nõi (10 induló)
1. Barics Irén 1:52:55, 2. Varga Annamária 1:53:58, 3. Takács Er-
zsébet 1:54:10
Szenzációsra sikeredett az idei futónap is. Büszkeség volt sárbo-
gárdinak lenni, jó közösségben, friss levegõn egészségesen eltöl-
teni a napot, régi ismerõsökkel, új emberekkel találkozni.

Hargitai–Kiss Virág
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HINTÓLÁZ
Lázasan készülõdtek a XXIV. Hintók Versenyére a szervezõk, a Sárbogárdi Lovas Egye-
sület tagjai. A megelõzõ hét folyamán rendbe tették, elkerítették az Ifjúsági parkban a
pályaként szolgáló területet, szépen le lettek nyírva a bokrok is, hogy a kilátogató közön-
ség és a vendégek a megszokott színvonalú körülmények között élvezhessék a nagy múl-
tú eseményt április 27-én, szombaton. Az idõ ugyan kissé hûvösebb lett a betörõ front
miatt, de szerencsére esõ csak annyi esett, hogy ne porfelhõben hajtsanak a fogatok.

A versenybíróság elnöke Makai Anita,
tagjai Gosztola Józsefné és Nagy Imre vol-
tak; a pályaépítõ Szabó Zoltán, assziszten-
se Horváth Ferenc; a versenyirodát Gosz-
tola Dávid, a versenyt pedig Gosztola Jó-
zsef igazgatta.
Sárbogárdon mindig nagy érdeklõdés mel-
lett zajlik a verseny. A kitûnõ szervezésnek
köszönhetõen a sok nevezés ellenére is a
tervezett idõben, fennakadás nélkül zajlot-
tak a versenyszámok. Gyönyörû fogatok-
kal, jól tanított, szép lovakkal szálltak
„ringbe” a versenyzõk. Az akadályhajtás
két összevetésben délelõtt és délután zaj-
lott. A kettõ közti ebédszünetben a szerve-
zõk vendégül látták a versenyzõket. Ter-
mészetesen a nézõközönség ellátásáról is
gondoskodtak a pálya körüli étel- és ital-
sátrakban.
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A gyerekek számára volt lehetõség pónilo-
vaglásra, ügyességi versenyekre.
17 órakor kezdõdött a látványos vadász-
hajtás, majd ezt követte az eredményhir-
detés. Ünnepélyes méltósággal vonultak
be a pályára a fogatok, majd a Himnusz kö-
zös eléneklése után dr. Sükösd Tamás pol-
gármester, Gosztola József egyesületi el-
nök, Érsek Enikõ önkormányzati képvise-
lõ, Rengné Gyõri Viktória (Sudár Ablak-
rendszerek), Makai Anita, a vezetõ bíró és
Illés Ingrid kezdõ bíró átadták a díjakat és
a különdíjakat.
A 2019. évi Fejér Megyei Kettesfogat-haj-
tó Bajnokság Sárbogárd CAN-C2 verseny
eredményei az alábbiak szerint alakultak.

Akadályhajtás (48 induló)

1. Gasparovics László, 2. id. Semjén Attila
(Mezõszilasi LSE), 3. Gnyálin János (Tö-
köli Lovasklub), 4. Nagy János (Simon-
tornyai TC), 5. Geröly Tibor (Fõnix LE), 6.
Völgyesi Balázs (Vörösberény Lovas
Egyesület).

Vadászhajtás (29 induló)

1. Semjén Attila (Mezõszilasi LSE), 2.
Völgyesi Balázs (Vörösberény Lovas
Egyesület), 3. Csontos Gyula (Mezõszilasi
LSE), 4. Hatala Roland (Pincehelyi LSE),
5. id. Semjén Attila (Mezõszilasi LSE), 6.
Kiss Sándor (Vámosgyörki SE).

Különdíjak

A legeredményesebb sárbogárdi illetõsé-
gû hajtó: Tóth Roxána (felajánló: Lepsé-
nyi Izabella).
A Sárbogárdi LE legjobb versenyzõi: Bod-
nár Csaba, Szabó Zsolt, Tóth Roxána (fel-
ajánló: Sudár Ablakrendszerek).
A legfiatalabb sárbogárdi fogatlovaknak
járó elismerést tulajdonosuk, Vámosi Ist-
ván vehette át (felajánló: Drogéria Aján-
déksziget).
Élete elsõ versenyéért Domján Eszter ré-
szesült jutalomban a Sárbogárdi LE részé-
rõl.

Hargitai Lajos
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ESZÉKEN A TAVASZI SZÉLLEL
A tavaszi szél szárnyán röpült buszunk
Eszékre április 27-én, szombaton, a vizet
árasztó felhõk alatt a Huszics Vendel Kó-
russal, akárcsak egy évvel ezelõtt. Út köz-
ben fölvettük hûséges zongorakísérõnket,
Huszics Ibolyát is Mohácsnál, hogy együtt
vegyünk részt a Népkör Magyar Kultúre-
gyesület által rendezett regionális kórusta-
lálkozón. Érkezésünkkor és a koncertet
követõen is szívélyes és bõséges vendéglá-
tásban részesültünk a Népkör épületében.
Az elõadásra egy kis városnézést követõen
a Horvátországi Magyar Oktatási és Mû-
velõdési Központban került sor, ahol a
vendéglátók vegyes kara mellett magyar-
országi (székesfehérvári, sárbogárdi, pé-
csi) és vajdasági (kulai, palicsi) kórusok
léptek föl. A Huszics Vendel Kórus – alka-
lomhoz illõen – népdalokkal örvendeztet-
te meg a hallgatóságot Huszics Vendelné
vezényletével. Sárbogárd, Dombóvár;
Bárdos: Elsõ népdalrapszódia, Karai: Vi-
dám nóta, Esti dal szerepeltek repertoá-
runkon.
A nap történéseit az alább olvasható frap-
páns versbe foglalta az estebéd elköltése
után a Sárszentmihályi Nyugdíjas Egyesü-
let egyik tagja:
„A hosszú út után, ami bizony fáraszt,
Eszéken a tavaszi szél vizet áraszt.
A kórustagokról közös fotó készül,
Remény: meg is kapják majdan ezt emlékül.

Kórustalálkozó lõn ma itt Eszéken,
Figyelek nagyon a megnyitó beszéden.
A fõkonzol úr itt egy szép jövõt jósol,
S képviselõ úr is hasonló módon szól.

Eszék vegyes karát komoly élmény nézni,
A hét kurta kórus és a Zsuzsi néni.
Bárdos Lajos mûvét adják elõ lágyan,
Odaadó módon mind a valahányan.

Hangos lesz a terem magyar népdaloktól,
Szépen hangzik a sárszentmihályiaktól.
S népek dalaiból énekel a kórus,
Vezetõjük lelkész, ki most a patrónus.

Palics népdalköre énekel itt még ma,
Népdalaik között ajkukon a tréfa.
A pécsi dalkörnek férfihangja nincsen,
Hogyan segítenek a hiányzó kincsen?
Ha egy szem búzának a termése néz ki,
S azt is elmúlatják, hogy lesz ebbõl férfi?

Kula nõi kara szép hangon énekel,
Férfiakkal együtt nagyon sikert érnek el.

Sárbogárd nagy számú énekessel jött el,
Énekük mindenkit csak örömmel tölt el.
Amit elõadtak itt most áprilisban,
Tetézték már elõbb: a katedrálisban.

Végül dicsérettel úgy zártuk a napot,
Minden kórus kapott egy szép emléklapot.
Szerepléséért itt senki nem kap intõt,
Bátorításként még a szíverõsítõt.

Mit tapasztaltam még én most itt Eszéken?
Ez a hely itt vonzó, mert maga az Éden.
Finom étel, jó bor, kedves vendéglátás.
Kérdés: lehetünk-e mindezekért hálás?

Kedves eszékiek, sorsban bármi jöhet,
Most csak ennyit tudok:
mindenért köszönet!”

Hargitai–Kiss Virág

A MUNKA ÜNNEPE
Lehet, hogy a fiatalabbak nem is tudják,
hogy május elseje a munka ünnepe. Az úgy
történt, hogy 1896. május elsején Chicagó-
ban tüntettek a munkások, és a rendõrség
sortüzet alkalmazott. Négy halott maradt
a színen. Mennyi? Négy! Sajnálatos, mert
õk is élõ emberek voltak, talán apák, test-
vérek, de mit szóljunk az 1905-ös pétervári
véres vasárnaphoz, ahol a többszörös sor-
tûz után állítólag vagy ezer halott hevert a
Palota tér véres haván? De hogy mi, ma-
gyarok se maradjunk le, 1956. október 25-
én a Parlament elõtti hatósági fellépés
nyomán vagy száz holttest demonstrálta,
hogy „a szocialista társadalomban a legna-
gyobb érték az ember” (Sztálin).
Mindegy, a négy áldozat akkor kapta a ha-
lálos lövést, amikor éppen kibontakozó-
ban volt a nemzetközi proletármozgalom,
a „világ proletárjai, egyesüljetek” jelszó
nyomán egyre izmosabb áramlat. Kell az
összefogásra alkalmasabb indok, mint az
ártatlan proletárvér május elsején történt
kiontására való emlékezés? Így lett május
elsõ napja a nemzetközi proletariátus kö-
zös ünnepe.
Hogy ebbõl mi lett, azt egy mai ember el-
képzelni is aligha tudja. Hogyan lehet a
naptár egyik napját olyan különlegessé

tenni, annyira a többi nap fölé emelni,
megvarázsolni, hogy az csoda legyen?
Szakma ez is. Már kora reggel ott gyüle-
keznek a falvak szélén a zenekar tagjai fé-
nyes rézhangszereikkel, aztán elindulnak
az utcákon. Zenés ébresztõ. Az meg mi?
Az a polgár, amikor reggel kinyitja a sze-
mét az ágyban, és meghallja a Klapka-in-
duló vagy az Amuri partizánok dallamait,
döbbenjen rá, hogy különleges napra éb-
redt. Ma nincs ráérõs szuszogás az udvar-
ban, kertben, istállóban, elõ azt a fényes
borotvát, hadd sercegjenek a makacs bo-
rosták, elõ a vasalt, fehér inget, fekete öl-
tönyt, fényesre suvickolt csizmát, indulás!
És az asszony sem kezd zöldséget tisztítani
a húsleveshez, ma felvonulásra megyünk.
Május elsejei felvonulás!

A gyülekezõhelyen ezrek zsibongtak, izza-
dó aktivisták alakították ki a menet rend-
jét. Minden gyárnak, intézménynek, isko-
lának saját osztaga volt. Budapesten a cse-
peli gyáróriás csoportja egy utcát megtöl-
tött. Teherautók valóságos élõképeket
hordoztak, hatalmas fogaskerék tövében
bájos leányok mosolyogtak ragyogó fog-
sorral. Ott vonult a fél ország. Hova vo-
nult? Nem volt konkrét úti cél. Megtettek
az utcán egy bizonyos távot, és ennyi. Köz-

ben zászlókat lengettek, táblákat emeltek
feliratokkal. A leggyakoribb felirat: „Éljen
május 1., a nemzetközi proletariátus nagy
ünnepe!” A menet csúcspontja az intege-
tés volt. Ugyanis magasan a fejek fölött,
egy mellvéd mögül maga a pártvezetés és a
kormány mosolygott a tömegre. Micsoda
találkozás! A vonulók önkívületben inte-
gettek, a vezetõk visszaintegettek. Nagy él-
mény volt, hónapokra elegendõ élmény. A
nép átélte az egység örömét, általában szé-
pen sütött a nap. A felvonulás után a fáradt
tömeg a fák alá vonult, sört és virslit osztot-
tak az embereknek. Szerintem a nép itt
boldog volt, elfelejtették a bajokat is.

Ha megkérdezem magamtól, vannak-e ma
ilyen ünnepségek, szomorúan megállapí-
tom, hogy nincsenek. Persze ilyen üres,
párthatalmilag konstruált banzájra nincs is
szükség. Valami igazi kellene.

L. A.
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Streng Ferenc búcsúztatása

Mivel a nemrég váratlanul elhunyt Streng Ferenc nyugalmazott rendõr alezredes özve-
gye nem kíván temetési ceremóniát tartani, férje hamvait otthonában õrzi, ezért a Sár-
bogárdi Nyugdíjas Rendõr Egyesület rendhagyó közgyûlésen emlékezett meg az eltávo-
zott bajtársról április 26-án, pénteken délután az Amadeus étterem emeletén. Volt kol-
légák, barátok hajtottak fejet Streng Ferenc emléke elõtt. Megtisztelte jelenlétével az
eseményt a Tamási Rendõrkapitányság vezetõje és az ottani nyugdíjas rendõregyesület
elnöke is.
Horváth Ferenc, a Sárbogárdi Nyugdíjas
Rendõr Egyesület elnöke úgy fogalma-
zott: Streng Ferenc köztiszteletben álló,
népszerû rendõr volt, aki nyugdíjasként is
aktívan részt vett Sárbogárd közéletében.

Szilveszter János, az egyesület gazdasági
vezetõje búcsúbeszédében gazdag életútra
tekintett vissza: – Valamennyien mélyen
megrendülve értesültünk a szívszorító hír-
rõl, hogy Streng Ferenc nyugállományú
rendõr alezredes, volt ENSZ-missziós
március 31-én váratlanul elhunyt. Tudtuk,
hogy szervezete kissé megkopott, de senki
nem gondolt e szörnyû tragédiára. Most
már tudjuk, hogy a megrendült egészségi
állapotot, annak megpróbáltatásait embe-
ri méltósággal, csendben viselte. Halála
egy dolgos, szorgalmas, becsülettel végzett
életet zárt le. A rendõrség állományába, a
sárbogárdi közlekedési alosztályra 1981-
ben került balesethelyszínelõi beosztásba.
Rövid idõ alatt megismertük rátermettsé-
gét, ezért 1983-tól a közlekedési alosztály
vezetésével lett megbízva. 1989-ben elvé-
gezte a rendõrtiszti fõiskolát hadnagy
rendfokozattal. 1992 májusától több mint
egy éven át az ENSZ állományában megfi-
gyelõként szolgált Kambodzsában. 1996-
tól egy évre már a következõ ENSZ-misz-
szióba vezényelték, ahol szintén rendõri
megfigyelõként szolgált Angolában. 1999-
tõl egy éven át a Sínai-félszigeten a multi-

laterális erõk és megfigyelõk békefenntar-
tó egységében katonai rendészeti szolgála-
tot látott el. Hazatérése után az ORFK di-
cséretben és tárgyjutalomban részesítette,
valamint soron kívül alezredesi rendfoko-
zatba léptették elõ. Ezt követõen áthelye-
zésre került Székesfehérvárra, a Fejér Me-
gyei Rendõr-fõkapitányságra, majd a vá-
rosi rendõrkapitányság közlekedési osz-
tályvezetõjévé nevezték ki. Innen 2005. de-
cember 31-én vonult nyugállományba.
Nyugdíjasként az aktív pihenés mellett a
Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egyesület
tagja lett annak megalakulásától, 2007-tõl
kezdve, majd 2010-tõl a Mozdulj a Váro-
sért Egyesületnek is tagja lett, 2016-tól pe-
dig alelnöke. Különösen sokat vállalt ma-
gára a Mészöly Géza Általános Iskola
KRESZ-parkjának felújításában. Hobbija
a búvárórák gyûjtése volt, 2016 májusában
a sárbogárdi könyvtárban, majd Tamási-
ban kiállítást is láthattunk gyûjteményé-
bõl. Autodidaktaként tökéletesen elsajátí-
totta az angol nyelvet, hatalmas olvasott-
sággal rendelkezett, kitûnõ intellektuális
humora volt. Példás magánélete mellett,
mint rendõr elismerésre méltón, nagy hoz-
záértéssel és akarással, becsülettel végezte
munkáját. Rendõri esküjéhez híven szol-
gálta hazánkat. Több alkalommal része-
sült soron kívüli elõléptetésben, kitünte-
tésben, jutalomban, dicséretben. Kedves
barátunk, Feri! Hiányozni fogsz nekünk,
emlékedet kegyelettel megõrizzük, nyu-
godj békében!

Budavári Árpád, Sárbogárd rendõrkapitá-
nya is szót kért: – Az olyan zsaruk, mint Fe-
ri nem múlnak el rendõrnek lenni. Az,
hogy valaki jó rendõr, fejben és szívben dõl
el. A rendõri úttörõmisszióval szerte a vi-
lágban minden magyar rendõr tekintélyét
növelte; hitét a munkájában sosem vesz-
tette el. Nagyszerû ember volt, kellõ sze-
rénységgel, bölcsességgel tudott beszélni
és hallgatni. Búcsúzom Tõled a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság és a megye valameny-
nyi rendõre nevében. Isten nyugosztaljon!
Siák Zsuzsanna nyugalmazott rendõr al-
ezredes földije volt Streng Ferencnek, hi-
szen mindketten Sárszentágotán csepe-
redtek föl: – Gyerekkora óta ismertem Õt
és családját, aztán útitársak lettünk a bu-
szon, majd kollégák a rendõrségen. Õ volt
az elsõ parancsnokom, aztán parancsnok-
társam, késõbb nyugdíjastársam. Jó kap-
csolatban voltunk egymással. Pozitív kisu-
gárzása jó kedvre derített mindenkit.
Majd Zsuzsa Streng Ferenc saját szavait
idézte, fölolvasva Madarász Zoltán 5. osz-
tályos kisdiákként írt interjúját, melyet Bö-
gyös Zsuzsa tanárnõ kérésére iskolai fel-
adatként készített 2001-ben.
Egyperces néma felállással zárult a meg-
emlékezés.

Hargitai–Kiss Virág
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VÉGZÕS GIMNAZISTÁK
12. a12. a

12. b12. b
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„Nagyon szép kis társaság volt.

Egyik léhább, mint a másik.

Átgondolok minden órát

A keserü búcsúzásig…”

(Ady Endre)

12. b

Osztályfõnök: Szagri Miklós

Biró Nikolett, Boros Barbara, Bögyös
Bendegúz Géza, Fekete Viktória, Fe-
renczi Dániel, Gargalics Katinka, Ko-
vács Karina Melánia, Németh Norbert,
Nyikos Natália, Nyisztor Petra, Portele-
ki Alexandra, Raffael Ramóna Renáta,
Raffai Boglárka, Redzsepi Armend,
Szegedi Barbara, Szulimán Patrícia,
Tulok Boglárka Karola, Varga Rober-
ta, Zobák Vanessza

12. c12. c

„Ne csüggedj, hisz ifjú vagy,

S minden elérhetõ,

Ha van benned bátorság,

Remény, s szeretni erõ.”

(Johann Wolfgang von Goethe)

12. a

Osztályfõnök: Lovászné Tóbel Katalin

Ambrózi Miklós, Borbély Petra, Bor-
gátai Korina Andrea, Csecsetka Niko-
lett, Cserkuti Bence, Enczi Kristóf Kop-
pány, Fekete András, Firgi Dominik,
Fülöp Fanni, Gógán Richárd Patrik,
Gyarmati Ágnes Boglárka, Müller An-
na, Oszlánczi János, Redzsepi Arléna,
Rozgonyi Sándor Kevin, Strasszer Vi-
rág Lívia, Vámosi Renáta, Varga Dzse-
nifer

„Kissé hasonlítani kell egymáshoz,

hogy értsük egymást,

De kissé különbözni kell egymástól,

hogy szeressük egymást.”

(Gárdonyi Géza)

12. c

Osztályfõnök: Barabás Irén

Aydin Lejla Katalin, Barsi Boglárka,
Bõle Péter, Csibrik Annamária, Gula
István, Halasi Réka, Hegedüs Gergõ,
Hortobágyi Evelin Bianka, Horváth Vi-
vien, Horváth János Bence, Kovács Git-
ta Tímea, Kovács Virág Fanni, Kutassy
Gabriella, Lakatos Gitta, Lukács Kata,
Petõ Ramóna Julianna, Rehány Tamás,
Rohonczy Marcell, Szakács Milán
László, Szecsõdi Beatrix, Szecsõdi Ben-
ce, Szõnyegi Dávid Márk, Tóth Lilla
Nóra, Varga Cintia, Varga Zoltán
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Szentiváni suliszemle
Megyei IV. helyezés katasztrófavédelembõl,

I. díj elsõsegélynyújtásból
Mint korábban már hírt adtunk róla, a dunaújvárosi versenyen
III. helyezett csapatunk továbbjutott a megyei döntõbe.
A verseny célja nem változott: az ifjúsági versenyben résztvevõ ta-
nulók elméletben és gyakorlatban, játékos formában, az életkori
sajátosságoknak megfelelõen adjanak számot a tanév során elsa-
játított veszélyhelyzeti ismereteikrõl, az önmentésben illetve más
személy mentésében való jártasságukról. A verseny alapot teremt
az önmentési készség kialakításához és a biztonság komplex értel-
mezéséhez.

Nos, a megyei döntõbe jutott csapatunk (Biber András, Kovács
Izolda, Madarasi Zsombor, Márkus Zsófia) itt sem vallott szé-
gyent: 2 ponttal lemaradva a dobogóról a megyei IV. helyet sze-
rezték meg. Külön öröm számunkra, hogy elsõsegély-nyújtási is-
meretekbõl pedig õk voltak a legjobbak, így a Magyar Vöröske-
reszt különdíját is megnyerték!

Szép eredményükhöz gratulálunk!
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Ki a felebarátod? –
egyházmegyei rajzversenyen

jártunk Ráckevén
Mit jelent számotokra ez a kifejezés: fele-
barát? Ki lehet a felebarátod? Mirõl isme-
red fel? Miben számíthatsz rá? Mit szokta-
tok együtt csinálni? Ilyen és ehhez hasonló
kérdésekre keresték a választ a ráckevei
Szent Imre Római Katolikus Általános Is-
kola által szervezett egyházmegyei rajzver-
senyen a jelentkezõ diákok.
A gyerekeknek az alkotáshoz szükséges
rajz- vagy festészeti eszközöket kellett ma-
gukkal hozni, rajzlapot A/3-as és A/4-es
méretben a szervezõk biztosítottak.
A versenymunkákat független képzõmû-
vészekbõl, mûvésztanárokból álló zsûri
értékelte.
Iskolánkat a 8. évfolyamosok közül Laka-
tos Loretta képviselte, aki munkája során a
rendelkezésére álló másfél órában önarc-
képe mellett az irgalmasság testi cseleke-
detei közül örökített meg hármat: „Éhes
voltam és ennem adtatok, szomjas voltam
és innom adtatok, szomorú voltam és meg-
vigasztaltatok...”
Bár munkája most nem került az elsõ há-
rom közé, a verseny végén az elkészült mû-

vekbõl készített tárlatnál büszkén láttuk,
hogy alkotása megállja helyét a többi mun-
ka között, így jár neki a gratuláció és a di-
cséret.
Ha helyezést most nem is ért el, rengeteg
tapasztalattal lett gazdagabb, amit késõbbi
munkássága során minden bizonnyal fel
fog használni még.
Amíg a gyerekek rajzoltak, a kísérõk sem
unatkoztak: a képtárban megtekinthettük
a Patay László és Szõnyi István festõmûvé-
szek képeibõl készült kiállítást, majd a Ke-
resztelõ Szent Jánosról elnevezett római
katolikus templomot, amelynek belsõ fest-
ményeit szintén Patay László, a Ráckevén
élt, Munkácsy-díjas festõmûvész alkotta.
Köszönjük a tartalmas napot vendéglátó-
inknak!

Kiss Attila igazgató

MEGHÍVÓ

Szeretettel várjuk
a kisgyermekeket és

családjaikat a

2019. május 15-én
tartandó

TAVASZI
JÁTSZÓ-

HÁZUNKRA!
Program:

9.00–9.20: gyülekezõ, köszöntés

9.20–11.00: arcfestés, mezítlábas aka-
dálypálya, kézmûveskedés, ügyességi
játékok, állatsimogató, közös éneklés,
mondókázás.

Helyszín:
Fejér Megyei Pedagógiai

Szakszolgálat
Sárbogárdi Tagintézménye

(7000 Sárbogárd, József
Attila u. 10.)

A programon való részvétel ingyenes,
de regisztrációhoz kötött!

Regisztráció a +36 (25) 462 015-ös
telefonszámon,

vagy személyesen történik.
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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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Kis híján elszórakoztuk,
de a gyõzelemmel
megvan a 2. hely

VAX KE Sárbogárd–Velencei SE
34-31 (21-12)

„Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, rájátszás 4.
forduló
Vezette: Pap A.–Pap Á.
Sárbogárd: Németh I., Sohár – ifj. Bodoki 8, Pluhár 2, Németh II. 3,
Goldberger 2, Aranyos 2, Rehák 3, Suplicz 2, Kapoli 4, Kovács, Horváth
8
Vezetõ edzõ: Takács Lajos
Kiállítások: 10, illetve 6 perc, hétméteresek: 4/3, illetve 7/4
Fontos mérkõzés várt csapatunkra szombaton a Velence csapata ellen.
Egy esetleges gyõzelemmel akár meg is szerezhettük a 2. helyet a baj-
nokságban. Emellett pedig szerettünk volna visszavágni még egyszer az
alapszakasz utolsó fordulójában hazai pályán elszenvedett vereségün-
kért.
Nagyon jól kezdtük a találkozót, hiába fogták ki emberfogással Bodokit
és Rehákot, most sikerült átjátszani az ellenfelet 4-4 ellen. Ebben elsõ-
sorban Horváth Istvánnak voltak elévülhetetlen érdemei. A félidõ felé-
hez érkezve már 5 gól volt az elõnyünk. Horváth mellett a kapuban Né-
meth Tomi is hozzátette a magáét, valamint Kapoli is felnõtt a helyzet-
hez és hasznosan játszott. A játékrész hajrájában már megvolt a 10 gól
különbség. Pár perccel a félidõ vége elõtt Golberger Marcit találta csú-
nyán fejen Gyõrffy Gergely, ami miatt meg is kapta az azonnali piros
lapját a vendégek irányítója. Ekkor eldõlni látszott a mérkõzés. A
szünetre magabiztos 9 gólos elõnnyel vonulhattunk pihenni.
A fordulás után rossz szokásunkhoz méltóan ismét elkényelmesedtünk
a nagy elõny tudatában. Ellenfelünk pedig elkezdte faragni a hátrányát,
kihasználták a könnyelmû hibáinkat, és a 40. perc környékére visszajöt-
tek mínusz 5-re. Próbáltunk eszmélni, azonban a védekezésünk sem
mûködött úgy, mint az elsõ félidõben. Bal átlövõbõl nagyon sok gólt
kaptunk, így 10 perccel a vége elõtt már csak 2 gól volt az elõnyünk.
Azonban a hajrára visszajött Németh Tomi a kapuba, aki ismét adott
egy kis tartást a csapatnak. Valamint elöl is a sok hiba ellenére jókor ta-
lált utat a kapuba pár ziccer. Ennek köszönhetõen nem sikerült kiéne-
kelni a sajtot a szánkból, tehát gyõzelem a vége és megvan a 2. hely!
Ismét egy felemás mérkõzést sikerült játszanunk. Az elsõ félidõben ki-
válóan játszottunk, azt csináltuk, amit megbeszéltük és okosan is lõttük
el a labdákat. Aztán a második félidõben ismét elkövettük azt a hibát,
amit idén már nem elõször. Nagyon bosszantó, hogy hagytuk ismét
visszajönni a meccsbe ellenfelünket. A végén azonban jókor jöttek
vissza a pályára a kulcsjátékosaink és sikerült megállni a szakadék szé-
lén. Rácalmás vereségével így megszereztük a 2. helyet a bajnokságban.
Emiatt gratuláció illeti a csapatot!
Két hét múlva szombaton a már bajnok Cunder Kézisulit fogadjuk ide-
haza egy jóformán tét nélküli mérkõzésen. Persze egyszer szeretnénk
elkapni õket ebben a szezonban!
Május 11. szombat, 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Cunder TU Kézisuli

Tabella:

1. Cunder TU Kézisuli 4 4 0 0 144 97 47 11
2. VAX KE Sárbogárd 4 3 0 1 120 117 3 7
3. Rácalmás SE 4 1 0 3 106 117 -11 2
4. Velencei SE 4 0 0 4 104 143 -39 2
További eredmények: Cunder Kézisuli – Rácalmás 35-30

#sbghandball

Rehák Tamás

RÉGI IDÕK FOCISTÁI
SÁRBOGÁRDON

A 60-as, 70-es, 80-as évek (RETRO) csapatainak focistáival
történõ beszélgetést az 1950-ben Sárbogárdon született Ja-
kab Ferenccel (PUTYI) folytattam. A több évtizedes pálya-
futás már 4-5 éves korban kezdõdött, mint a hazai mérkõzé-
sek elmaradhatatlan szereplõjeként, labdaszedõ volt a
Nyárfás vendéglõ udvarában lakó srácokkal együtt. Az álta-
lános iskolában az önszervezõdõ gyerekcsapattal több mér-
kõzést játszottak a szomszédos falvak együtteseivel.

Fiatalon, 12-13 évesen lett igazolt játékosa a Sárbogárdnak.
Néhány évig az ifjúsági csapat tagja lett és már 17 évesen a
felnõttek között szerepelt. 1968-ban az NB III-as bajnokság
mérkõzésein már a védelemben beállósként jutott szerep-
hez. Az NB III-as dél-nyugati csoportban eltöltött év a pécsi
csapatokkal egy csoportban szereplés miatt maradt meg
emlékként. Évente 4-5 mérkõzésre utazott a Sárbogárd
Pécsre. A katonai szolgálatot is Sárbogárdon teljesítette,
így a csapat rendelkezésére tudott állni ez idõ alatt is. A be-
vonulás elõtt és a leszerelés után több csapat is szerette
volna megszerezni (Szombathely, Honvéd Osztyapenkó,
Újpest), de hû maradt Sárbogárdhoz.
Örömmel emlékezett az NB III-as szereplés után a megyei
I. osztályban eltöltött évekre. Az 5-600 nézõ elõtt lejátszott
találkozók hangulata a mai napi szép emlékként idézõdnek
fel. A mérkõzésekre kilátogató nézõk a mai napig emlékez-
nek a mérkõzésen 90 percig megállás nélkül szívvel-lélekkel
küzdõ sportemberre, a pályán kívüli barátra. A sok-sok
nagy csata közül kiemelkedik a Dunaújvárosi Építõk elleni
MNK-találkozó. Az NB II-ben szereplõ csapat ellen hazai
pályán elért 4-0-ás siker után szintén dunaújvárosi csapattal
került össze a Sárbogárd és a mérkõzés a Kohász 2-1-es gyõ-
zelmével végzõdõ mérkõzésen a szépítõ gól szerzõjeként
került a jegyzõkönyvbe. A csapatban a büntetõk rúgására
kijelölt játékosként a házi gólkirályi címet is sikerült elérni.
Az aktív pályafutás befejezése után sem szakadt el a labda-
rúgástól. Az öregfiúk csapatában és a kispályás mérkõzése-
ken erõsítette a Barátság-lakótelep csapatát. A 80-as évek-
ben edzõként segítette a Sárbogárd csapatának szereplését
és elvégezte a játékvezetõi tanfolyamot. A kispadot felvál-
totta a gyúrói asztal, és Székesfehérváron a Videotonnál
szerezte meg a szükséges gyakorlatot. A mai napig fontos
szerepet tölt be a labdarúgás a mindennapjaiban, mert je-
lenleg is a Sárbogárd csapatának gyúrójaként tevékenyke-
dik.
A beszélgetés vége felé közeledve számtalan mérkõzés és a
játékostársakkal együtt megvívott csata emlékét idéztük
fel. A Sárbogárd SE kérésének eleget téve a Sárosd elleni
mérkõzés kezdõrúgásának elvégzésére a felkérést elfogad-
va köszöntem meg a beszélgetést.

Szántó Gáspár
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KÉTHARMADOS SIKER AZ ENYINGI NAPOKON
A kezdés szombat délelõtt

Enying U19–Sárbogárd U19
1-6 (0-4)

Enying: Benedeczky – Elek, Vas, Ujvári,
Mórocz, Pómizs, Stegmann, Nagy, Krana-
uer, Bálint, Balogh
Cserék: Papp
Sárbogárd: Deák – Simon, Horváth Zs.,
Vagyóczki, Gábris, Sükösd, Molnár, Hus-
véth, Demeter, Horváth B., Bögyös
Cserék: Õri, Suhajda, Bruzsa, Biró, Erdélyi
Vezetõ edzõ: Pajor László
Nagyszerûen kezdett a vendégcsapat a ta-
bella alsó régiójában elhelyezkedõ hazaiak
ellen. A 3. percben Horváth B. és Sükösd
G. összjátéka után Demeter D. az átadást
14 m-rõl a jobb alsó sarokba lõtte, 0-1. A
gól után a sárbogárdi fölény állandósult és
a 21. percben a bal oldalról beadott labdát
Horváth Zs. megcsúsztatta és Sükösd G. a
jobb alsó sarokba helyezett, 0-2. A 27.
percben Sükösd G. a jobb oldalon átját-
szotta védõjét, begurítását a hosszú olda-
lon érkezõ Demeter D. a közelrõl kapura
passzolta a labdát és a kapus a gólvonalon
túlról tudott hárítani, 0-3. A hazaiak táma-
dási kísérleteit már a középpályán megállí-
totta a Sárbogárd és Deák Z. kapujáig nem
tudtak eljutni. A 40. percben már a sokadik
jól felépített támadást vezetve Horváth Zs.
a Sükösd G.-tõl kapott átadással a védõk
között kilépett és 12 m-rõl kilõtte a jobb al-
só sarkot, 0-4. A második játékrészben
már-már nyomasztó a vendégek fölénye és
az 58. percben egy kósza hazai támadás vé-
gén sikerült a szépítés. A fellazult védelem
mellett Deák Z. az elsõ kapura tartó lövést
hárította. A labda Vas T. elé került, aki a
bal felsõ sarokba emelt, 1-4. A 62. percben
Horváth Zs. a bal oldali bedobás után az
alapvonalról visszagurított labdáját De-
meter D. átvette és a hálóba lõtte, 1-5. A
mérkõzés végeredménye a 72. percben
alakult ki. Sükösd G. jobbról elvégzett
szögletrúgását Demeter D. 6 m-rõl kapura
fejelte és a kapusról kijövõ labdát Erdélyi
A. 3 m-rõl a jobb alsó sarokba helyezte,
1-6.
A magabiztos gyõzelemmel továbbra is
versenyben maradt a Sárbogárd a bajnoki
címért folyó versengésben.
Jók: Vas T. illetve Horváth B., Horváth
Zs., Demeter D., Sükösd G.

Folytatás szombat délután

Sárbogárd Öregfiúk–
Enying Öregfiúk 0-5 (0-2)

Sárbogárd: Sipõcz – Nedoba, Lakatos,
Csendes, Killer, Kassai, Deák, Németh,
Csizmadia, Vanya, Szabó
Cserék: Meister, Kiss, Kelemen, Horváth,
Tórizs, Szabó, Derecskei

Enying: Fehér – Tóth, Turi, Szabó, Kato-
na, Vas Tamás, Balogh, Pudelka, Csány,
Paluska, Trencsányi
Csere: Vas Tibor
Születésnapi köszöntéssel kezdõdött a
mérkõzés. A hazaiaknál Derecskei József
68 évesen is aktív tagja és lelkes szervezõje
hétrõl hétre az öregfiúk csapatának. A
mérkõzésen a „megbeszéltek” ellenére
sem sikerült góllal ünnepelni. A vendégek
a 9. percben megszerezték a vezetést. A
középpályán elveszített labdát Vas Tamás
30 m-rõl emelte a léc alá, 0-1. A 10. perc-
ben kétgólosra növelte elõnyét az Enying.
A bal oldalról átívelt labdára Paluska K.
rajtolt és a kifutó kapus mellett a jobb alsó
sarokba gurított, 0-2. A gyors, egymás után
bekapott gólok felébresztették a hazaia-
kat, de a kidolgozott helyzeteket nem sike-
rült értékesíteni. A szünet után is Fehér
G., a vendégek kapusa kézzel-lábbal hárí-
totta a hazai lövéseket. Az 56. percben
Paluska K. átadását Pudelka K. 15 m-rõl
lõtte védhetetlenül a jobb alsó sarokba,
0-3. Hazai támadások és újabb enyingi gól.
A 71. percben Vas Tamás jobbról átívelt
labdáját Paluska K. visszagurította Vas
Tamásnak, aki két védõ között a kapuba
talált, 0-4. A mérkõzés 77. percében kiala-
kult a végeredmény. Paluska K. a védõk
mögé kerülve 14 m-rõl kilõtte a jobb alsó
sarkot, 0-5.
A vendégek véget vetettek a tavasz szép
pillanatainak és a tíz fordulón keresztül
tartó veretlenségnek.

Az enyingi napok
befejezése

Enying–Sárbogárd 1-6 (0-4)

Enying: Lang – Kovács, Dani, Kiss, Szili,
Gergye, Halász, Nagy, Keszler, Vas
Cserék: Dobai, Csizmadia, László, Szõke,
Molnár, Kajtár, Varga
Sárbogárd: Matócza – Laták, Kindl, Né-
meth, Gráczer G., Kállai, Kókány, Beze-
rédi, Krajcsovics, Gyuricza, Gráczer Ben-
ce
Cserék: Farkas, Nagy, Gál, Luczek, Gráczer
Bálint, Kovács
Vezetõ edzõ: Pajor László
Csak a gyõzelem megszerzése volt elfo-
gadható eredmény az Enying otthonában.
A 8. percben Bezerédi Á. kilépett a védõk
között és a kapus mellett gurított a hálóba,
0-1. Az alaphang után a 11. percben Ko-
vács L. szabálytalan szerelése után meg-
ítélt büntetõt Bezerédi Á. magabiztosan
értékesítette, 0-2. A sárbogárdi fölény a 21.
percben újabb vendéggól megszerzésével
növekedett. A szögletrúgást követõen a
kapu elõtti kavarodásban Gráczer Bence
továbbította a labdát a hálóba, 0-3. A 27.
percben újabb büntetõhöz jutottak a ven-
dégek. Halász G. szabálytalan belépõje
után ismét Bezerédi Á. volt az ítélet végre-

hajtója és a félidei eredmény kialakítója,
0-4. A szünet után az 56. percben szépítet-
tek a hazaiak. Gergye K. távoli lövése ke-
rült a kapuba, 1-4. A 62. percben egy
rosszul sikerült felszabadító rúgásba Né-
meth K. belelépett és a labda a kapus felett
került a hálóba, 1-5. A mérkõzés befejezé-
se elõtt a 83. percben Gyuricza K. jól elta-
lált lövésével kialakult a végeredmény, 1-6.
Az õszi mérkõzés végeredményét megis-
mételve megérdemelt gyõzelmet aratott a
szebb napokat megélt hazaiak ellen a Sár-
bogárd.
Pajor László edzõ értékelése: A tavasszal
szoros meccseket játszó enyingi csapat ott-
honában magabiztos gyõzelmet arattunk.
Nagyszerû kezdés után most az is belefért,
hogy több ziccert kihagytunk. Gratulálok a
srácoknak!

A Perkáta más tészta

Sárbogárd II.–Perkáta
1-6 (0-3)

Sárbogárd II.: Brúzsa – Pap, Tóth, Va-
gyóczki, Gábris, Simon, Horváth, Pajor,
Palásti, Rigó, Nyul
Cserék: Deák, Pajor
Vezetõ edzõ: Pajor László
Perkáta: Kovács – Cislo, Galkó, Vincze,
Tóth, Sõregi, Papp, Gászler, Linger, Pal-
kovics, Puskás
Cserék: Vaskó, Simon, Klein
A széllel szemben támadó vendégek gyor-
san megszerzett góllal jutottak vezetéshez.
A 3. percben bal oldali szöglet után a kapu
elõtt pattogó labdát Vincze D. közelrõl to-
vábbította a hálóba, 0-1. A hazaiak a beka-
pott gól után szervezettebb védekezéssel a
39. percig tudták a perkátai támadásokat
hárítani. Papp A. a kaputól 28 m-re meg-
kapott átadást a léc alá bombázta, 0-2. A
félidõ befejezéseként, a 45. percben Tóth
A. bal oldalról belõtt labdáját Linger F. V.
10 m-rõl helyezte a hálóba, 0-3. A szünet
után továbbra is a vendégek akarata érvé-
nyesült és a hazaiak szórványos ellentáma-
dási kísérletei nem okoztak veszélyt Ko-
vács Á. E. kapujára. A 65. percben Galkó
L. indításával Linger F. V. kilépett a védõk
között és 16 m-rõl a kapuba lõtt, 0-4. Fel-
gyorsultak az események a következõ per-
cekben és a 69. percben a hazaiak jobb ol-
dali védelmi hibáját használták ki a vendé-
gek. A beívelt labdát a hosszú oldalon fel-
ugró Palkovics P. D. 3 m-rõl a bal alsó sa-
rokba fejelte, 0-5. A kezdés után megszüle-
tett a Sárbogárd II. szépítõ gólja. Pajor T.
középre passzolt labdáját a felszabadítani
akaró Cisló B. saját kapujába gurította,
1-5. A 71. percben Tóth A. beállította a
végeredményt. Saját térfélrõl indulva elfu-
tott a bal oldalon és 17 m-rõl a spiccel
meglõtt labda a jobb alsó sarokban kötött
ki, 1-6.
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A hazai védelem megingásait kihasználó,
mindvégig mezõnyfölényben játszó Per-
káta gyõzelme nem forgott veszélyben.
Jók: Horváth Zs., illetve Vincze D., Linger
F. V., Palkovics P. D.

Közelebb a végsõ sikerhez

Szabadbattyán U14–
Sárbogárd U14 0-9 (0-5)

Szabadbattyán: Csehák – Borszuk, Szöl-
lõsi, Kiss, Zsigár, Mudris, Szalai, Illó, Tó-
vári
Cserék: Varga, Pájer, Süveges
Sárbogárd: Derner – Hollósi B., Sáfrány,
Már, Szalai, Szabó D. Z., Csõgör, Gereny,
Zvezdovics
Cserék: Szabó M. D., Lakatos, Hollósi G.,
Horváth
Nem a legideálisabb körülmények között
került lejátszásra a mérkõzés. Az erõs szél
és a pálya talaja is nehezítette a játékot. A
vendégek alkalmazkodtak jobban, és a 3.
percben Szalai Á. üres területre belõtt lab-
dáját Szabó D. Z. a kapus mellett helyezte
a hálóba, 0-1. A 11. percben Sáfrány A. Z.
átrobogott a hazai védelmen és középre
adott labdáját Zvezdovics G. B. a kapuba
passzolta, 0-2. A 18. percben Szalai Á. a vé-
dõk között a kis szöglet után beadott lab-
dát a védõk között lõtte a hálóba, 0-3. A 22.
percben Ismét Szalai Á. volt eredményes.
A kaputól 15 m-re leadott lövése talált utat
és az eredmény 0-4. Öt perc elteltével Hor-
váth M. kihagyhatatlan helyzetbe hozta
Lakatos B.-t, aki értékesítette a helyzetet,
0-5. A pihenõ után tovább folytatódott a
vendégfieszta. A 40. percben Szabó D. Z.
átadását Szalai Á. laposan, a kapus mellett
talált a kapuba, 0-6. Negyedóra gól nélküli
szünet után az 57. percben Lakatos B. a vé-
dõk között kilépõ Zvezdovics G. B. elé tá-
lalt, aki élt a gólszerzési lehetõséggel és a
hálóba lõtt, 0-7. A 60. percben Már Z. és
Szabó D. Z. kisszögletet végzett el, és a ka-
pu elé csavart labdát a hazai védõk között
Szalai Á. fejjel juttatta a kapuba, 0-8. A 61.
percben kialakult a mérkõzés végeredmé-
nye. Lakatos B. a megkapott átadást Hor-
váth M.-hez passzolta, aki a kapus mellett
a hálóba lõtt, 0-9.
A nagy gólarányú gyõzelem értékét növeli,
hogy a kapuja elé tömörülõ hazai csapatot
sikerült térdre kényszeríteni, és a vendég-
gólokban gazdag mérkõzésen a Sárbogárd
csapatként küzdött a siker eléréséért.
Jók: Sárbogárd csapata

Ez így volt igazságos

Vajta U16–Sárbogárd U16 1-1 (1-0)
Vajta: Kacz – Török, Szabó, Pordán, Kla-
zer, Sohonyai, Markó, Pók, Balassa, Végh,
Csányi
Cserék: Galambos, Bali, Kiss
Vezetõ edzõ: Klazer Balázs
Sárbogárd: Bruzsa – Õri, Suplicz, Szabó
O., Szalai, Suhajda, Boda, Tóth P., Deák,
Horváth, Már
Cserék: Tóth L., Szabó M. D.

Vezetõ edzõ: Pajor László
Nem fogadta kegyeibe a csapatokat az idõ-
járás. Erõs, hideg szél zavarta a rangadó-
nak minõsülõ mérkõzést. Az elsõ félidõ-
ben a hazaiakat támogatta a szél, ennek
eredményeként veszélyesebb támadáso-
kat vezettek és a labdát is többet birtokol-
ták. A vendégek kissé megszeppentek a
pályán belül és kívül is nagyobb hangerõvel
bíró hazaiaktól. A 29. percben a Vajta
megszerezte a vezetést. A jobb oldalról el-
végzett bedobás után a középre beadott
labdát Klazer M. 17 m-rõl a kapu jobb alsó
sarkába lõtte, 1-0. A félidõ végéig sikere-
sen verte vissza a sárbogárdi védelem a
vajtai támadásokat és Bruzsa B. a kapuban
hárította a lövéseket. A második játékrész-
ben fordult a kocka és a vendégek élvezték
a szél támogatását. A levegõben lógott az
egyenlítés, de Öri D. szabadrúgását bra-
vúrral védte Kacz D. és Suhajda M. jó hely-
zetben nem talált a kapuba. A 74. percben
nagyon véleményes kiállítás után tíz fõre
fogyatkoztak a vendégek. A hazaiak örö-
mét a 88. percben Horváth B. gólja szomo-
rúságra változtatta. A védõ rosszul eltalált
labdáját megszerezve ragyogó és jól helye-
zett lövéssel a kapu jobb alsó sarkába bom-
bázta, 1-1. A végére megfogyva bár, de
törve nem, megérdemelt a pontszerzés.
Jók: Kacz D., Klazer B., illetve Bruzsa B.,
Horváth B.

A hétvége sportmûsora

2019. május 3. (péntek)

16 óra: Sárbogárd U14–Videoton Baráti
Kör U14 (U14, Nyugati csoport, Sárszent-
miklós)

2019. május 4. (szombat)

17 óra: Sárbogárd–Sárosd (Megyei I. o.,
Sárszentmiklós)
17 óra: Soponya Öregfiúk–Sárbogárd
Öregfiúk (Soponya)

2019. május 5. (vasárnap)

10 óra: Sárbogárd U16–Polgárdi U16
(U16, Déli csoport, Sárbogárd)
17 óra: Nagykarácsony–Sárbogárd II.
(Megyei II. o., Nagykarácsony)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

OTP BANK BOZSIK-PROGRAM
A tavaszi harmadik forduló került lebonyolításra Sárszentmiklóson (U10, U11) és Sár-
bogárdon (U12–U13).
A résztvevõ csapatok legjobbjai a csapatvezetõ értékelése alapján:

U10–U11 U12–U13
Sárosd Ország Patrik Kálmán Kristóf
Szabadegyháza Bernáth Gergõ Bihács Milán
Cece Görgei Ármin Kovács Antal
Sárbogárd Szakács Máté, Vincellér Levente A csapat
Sárszentágota Karen Tibor
A Bozsik-program következõ fordulója 2019. május 11-én kerül lebonyolításra.

Szántó Gáspár

Péntekig melegszik,
hétvégén lehûl az idõ

Szerdán már többfelé kisüthet a nap,
szakadozott lesz a felhõzet, de elszórtan
kisebb esõ, zápor, egy-egy zivatar kiala-
kulhat. Feltámad az északi északnyuga-
ti szél, élénk, erõs, északnyugaton idõn-
ként viharos lesz. A maximumok 17-22
fok között alakulnak.

Csütörtökön a hosszabb-rövidebb na-
pos idõszakok mellett a megnövekvõ
gomolyokból elszórtan kialakulhat ki-
sebb zápor, esetleg egy-egy zivatar.
Többfelé élénk, erõs lesz a nyugati szél.
Délután 18-23 fokig melegszik a levegõ.

Pénteken megnövekszik a felhõzet, a
nap második felében egyre többfelé
számíthatunk csapadékra, helyenként
zivatarokra. A szél ismét felerõsödik,
helyenként viharossá fokozódik. 16-23
fok valószínû. Hétvégén viharokkal tar-
kított, szeles, esõs idõre van kilátás, va-
sárnap jelentõs lehûlés jöhet.

Forrás: idokep.hu
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ABAI RENDELÕINTÉZET – ÜGYELET:
Aba, Felsõkörtvélyes, Káloz, Sárkeresztúr,

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

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

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

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

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

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

Dr. Ollmann Anasztázia háziorvos

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. Rendel dr. Ollmann
Anasztázia. H: 11.30-15.00, K: 11.30-14.30, Sze: 11.30-13.30, Cs:
11.30-14.30, P: –. Szerdán terhestanácsadás 14.30-tól.

Dr. Práger Péter Andor háziorvos

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

SÁRSZENTMIKLÓSI KÖRZET

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

Dr. Nemes Mária háziorvos

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

Dr. Oroszlány László háziorvos

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

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

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

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

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

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

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

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

MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104

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 sárbogárdi 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, tanács-
adás, 15.00–16.00 Sárszentmiklós, orvosi rendelõ (dr. Práger Péter Andor
Pusztaegreshez tartozó sárbogárdi betegeinek)

Csütörtök

8.00–11.00 Pusztaegres, orvosi rendelõ

Péntek

Páros heteken, 8.00–11.00-ig Pusztaegres, orvosi 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 Pusztaegresen. Bejelentkezés: 06 (70)
314 8774.
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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

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

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 megkez-
déséig, 16.30 órától 17.00 óráig az alábbi telefonszámon hív-
ható 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.

FOGÁSZATI RENDELÉSEK
1. számú körzet

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

Rendel: dr. Pavel Andrei Emil
Hétfõ: 8-10-ig iskolafogászat, 10-15-ig felnõttfogászati rendelés; szerda: 8-15-ig
felnõttfogászati rendelés; péntek: 8-14-ig felnõttfogászati rendelés
Telefon: 06 25 461 997

2-3. számú körzet

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

Fogorvosok: dr. Furják Mónika, dr. Marosvölgyi–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 óráiban történik.
Ha náthás, köhög, lázas, herpesze, vagy más fertõzõ betegsége van, kérjen új idõpontot!
Az utolsó páciens fogadása a rendelési idõ befejezése elõtt 1 órával történik.

Rendelési idõn kívül

Sürgõs esetben fogászati magánügyeletekhez (pl. Székesfehérvár), vagy a budapesti fo-
gászati központi ügyelethez lehet fordulni.
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HIRDETMÉNY/MEGHÍVÓ
A 07-402660 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közösségének évi rendes
közgyûlésére
A közgyûlés helye: Patkó csárda, 7000 Sárbogárd, Szent István út 70.
Idõpontja: 2019. május 31. 14.00 óra.
A közgyûlés határozatképtelensége esetén a közgyûlést 2019. május 31-én
15.00 órakor ismételten megtartjuk, amely a részvételtõl függetlenül határozat-
képes.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az FTK 2018. évben végzett tevékenységérõl.
2. A 2018. év pénzügyi beszámolója.
3. A 2019. év költségvetésének elfogadása.
A közgyûlésen részt venni szándékozó földtulajdonosok tulajdonuk igazolása
mellett vesznek részt, melyre a gyûlés elõtt 1 órával megkezdett regisztráción
kerül sor.
Az 1996. évi LV. törvény (vtv) alkalmazásában a vadászterületnek minõsülõ in-
gatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:
a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;
b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzésérõl szóló határozat eredeti
vagy közjegyzõ által hitelesített másolati példányát;
c) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón ki-
adott földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyvkivonatot;
d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón ki-
adott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi száma-
it, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítõt;
e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozás-
sal számítógépes hálózaton történõ adatlekéréssel történõ helyszíni adatbemu-
tatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles
másolat helyszíni bemutatását.
(4) A tulajdonosi közösség tagjának tulajdonában álló föld tulajdonjogának elsõ
alkalommal történõ igazolását mindaddig el kell fogadni, amíg a változást a (3)
bekezdés szerinti okirattal igazolva be nem jelentették.
Tájékoztatom az érintett földtulajdonosokat, hogy amennyiben a közgyû-
lési határozatok meghozatalában a tulajdonos nem személyesen vesz
részt, képviseletérõl a Ptk. 219-223. §-aiban foglaltaknak megfelelõen
kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat. A meghatalmazás-
nak az alábbi adatokat kell tartalmazni:
1. A meghatalmazó adatai
1.1. A meghatalmazó neve (név, születési név)/cégneve; 1.2. A meghatalmazó
születési helye, ideje; 1.3. A meghatalmazó személyazonosságát igazoló okmá-
nyának típusa és száma, jogi személy esetén adószáma; 1.4. A meghatalmazó
anyja neve; 1.5. A meghatalmazó lakcíme, jogi személy esetén székhelye
2. A meghatalmazott személyes adatai
2.1. A meghatalmazott neve (név, születési név)/cégneve; 2.2. A meghatalma-
zott születési helye, ideje; 2.3. A meghatalmazott személyazonosságát igazoló
okmányának típusa és száma, jogi személy esetén adószáma; 2.4. A meghatal-
mazott anyja neve; 2.5. A meghatalmazott lakcíme/jogi személy esetén székhe-
lye
3. A meghatalmazással érintett ingatlan(ok)ra vonatkozó adatok
3.1. Település; 3.2. Helyrajzi szám; 3.3. Mûvelési ág; 3.4. Terület nagysága hek-
tárban; 3.5. Tulajdoni hányad; 3.6. Tulajdoni hányadra esõ terület hektárban
4. A meghatalmazás tárgya, valamint a meghatalmazó nyilatkozata, hogy a
meghatalmazás aláírásával valamennyi, azonos tárgykörben korábban adott
meghatalmazását visszavonja.
5. Keltezés, a meghatalmazó aláírása
6. Tanúk
6.1. neve; 6.2. lakcíme; 6.3. aláírása
Helyrajzi számonként csak egy személy tehet érvényesen jognyilatkoza-
tot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képvise-
letükrõl tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel hatá-
roznak. Abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, az 50
%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonos, vagy megha-
talmazott az ingatlan teljes területét érintõen tehet jognyilatkozatot. Ha a
tulajdoni hányad, vagy a meghatalmazás az ingatlan tulajdoni hányadának
az 50 %-át nem éri el, akkor az ingatlant érintõen nem lehet jognyilatkoza-
tot tenni.
A tulajdonosi közösség gyûlésén a megjelent földtulajdonosok a tulajdonukban
álló földterület aránya szerint számított szavazattöbbséggel határoznak.
Sárbogárd, 2019. április 1.

Sárközy Károly képviselõ

Anyák napja alkalmából
sok szeretettel

köszöntök minden
édesanyát, nagymamát

Sárbogárd Város
Önkormányzata nevében:

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2019. április 12-ei ülésén elfogadta:
– a 14/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának 2019. évi költségvetésérõl szóló 7/2019. (II. 11.) önkormány-
zati rendelet módosításáról;
– a 15/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletet a köztisztviselõk díjazásá-
ról, juttatásáról szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosítá-
sáról;
– a 16/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletet az egyes családi esemé-
nyek lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendõ díjakról;
– a 17/2019. (IV. 25.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd város díszpolgá-
ri címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló
28/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgár-
mesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Fejér Megyei Tûzoltónap
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tûzoltónap alkalmából
május 4-én, szombaton délelõtt nyílt programokkal várja az érdeklõdõket a
székesfehérvári, a dunaújvárosi és a sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancs-
nokságon. Székesfehérváron szombaton reggel hagyományosan a tûzoltó-
jármûvek felvonulásával kezdõdik a rendezvény, majd 10 és 12 óra között a
Szent Flórián körúti laktanyában lehetõség nyílik a tûzoltógépjármûvek és a
speciális felszerelések megtekintésére.

Tervezett programok:

SZÉKESFEHÉRVÁR
8.00 megemlékezés a II. világháborúban hõsi halált halt tûzoltókról és men-
tõkrõl a Szent Flórián körúti laktanyában;

8.10 tûzoltó gépjármûvek felvonulása a Berényi út – Széna tér – Rákóczi Fe-
renc utca útvonalon. A Távírda utcánál a Kempelen téren koszorúzás a
Szent Flórián-szobornál, majd a Várkörút – Mátyás király körút útvonalon
továbbhaladva érkezés a Zichy ligetbe, ahol koszorút helyeznek el Hav-
ranek József egykori városkapitány, tûzoltóparancsnok emléktáblájánál;

10.00 órától 12.00 óráig a következõ programokkal várják az érdeklõdõket
a Szent Flórián körúti tûzoltólaktanyában: tûzoltójármûvek megtekintése,
szerelési bemutató, konyhai olajtûz bemutatója, tûzoltómúzeum megtekin-
tése körbevezetéssel, statikus bemutató, amelynek során a gyerekek ki-
próbálhatják a sugárcsõ kezelését.

DUNAÚJVÁROS
Hivatásos tûzoltó-parancsnokság, Tûzoltó utca 1.; 9.00 és 12.00 között tûz-
oltógépjármûvek és felszerelések megtekintése; 10.00 órakor tálcatûzoltá-
si bemutató.

SÁRBOGÁRD
Hivatásos tûzoltó-parancsnokság, Túry Miklós utca 12.; 9.00 és 12.00 kö-
zött tûzoltógépjármûvek és felszerelések megtekintése; 10.00 órakor tál-
catûzoltási bemutató.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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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

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

TÁPKOCKÁS és SZÁLAS
paprika-, paradicsom-, padlizsán- és

fûszerpaprika PALÁNTA ELADÓ.
Sohár, Cece, Deák F. út 81.

06 30 418 7854

ELÕNEVELT TETRA-H (BARNA) ÉS
FEHÉR HÚSHIBRID CSIRKE

elõjegyeztethetõ május 11-ére.
Tinódy út 52. 06 30 384 2294

TÁPKOCKÁS zöldségnövény PALÁNTÁK
ÉS EGYNYÁRI VIRÁGOK ELADÓK

Tósokiéknál Nagyhörcsökön.
Árusítás mindennap 14 órától.
Érdeklõdni: 06 30 4640 345

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.

A Fiorács Kft. sárbogárdi sertéstelepére pályázatot hirdet

SERTÉSTELEPI SZAKDOLGOZÓ
munkakörben.

Elvárások: befejezett általános iskolai végzettség, elkötelezettség az álla-
tok iránt, valamint jó teherbíró képesség.

Amit nyújtunk: biztonságot és megbecsülést, hosszú távú munkalehetõ-
séget, bejelentett, stabil, biztos állást, valamint versenyképes jövedelmet
egy mûszakos beosztással.

Jelentkezés a palyazat@boly.bonafarm.hu e-mail-címen
vagy a következõ telefonszámon: +36 (30) 411 28 73

KVJ MÛVEK ZRT. Autóipari Alkatrészgyártó Vállalat keres

GÉPBEÁLLÍTÓT
PONTHEGESZTÕ TERÜLETRE

Feladatok: ponthegesztõ gépek beállítási munkái * elektródák

cseréje

Amit kínálunk: Cafetéria juttatás * Hosszú távú munkalehetõség,

biztos háttérrel * Munkába járás 100 %-os támogatása

Jelentkezés: KVJ MÛVEK ZRT.

H-2421, Nagyvenyim, KVJ Mûvek út 2.

Tel.: +36 25 259 450/102, fax: +36 25 259 442

E-mail-cím: a.deres@kvjmuvek.hu, honlap: www.kvjmuvek.hu

07-402660 KSZ. VADÁSZTERÜLET
FÖLDTULAJDONOSI KÖZÖSSÉGÉNEK HIRDETMÉNYE
A 2018. évi vadászati jog haszonbérleti díját a földtulajdonosok a közösség
képviselõjénél Sárközy Károlynál igényelhetik 2019. május 31-ig elõzetes
telefonon történõ egyeztetéssel. Telefonszám: 06 30 342 1493
Sárbogárd, 2019. április 30.

Sárközy Károly képviselõ

FELHÍVÁS
Felhívjuk a tisztelt vásárlátogatók figyelmét, hogy az Ifjúsági park területén
megrendezésre kerülõ országos kirakodóvásár alkalmával a helyi szokások
szerinti parkolási mód jogszabályellenes és balesetveszélyes. A szabályos
parkolást elõsegítendõ a DÉSZOLG Kft. 100 Ft/gépkocsi díj ellenében kije-
lölt parkolóterületet biztosít.
Megkérünk minden gépkocsival érkezõ vásárlátogatót, hogy a kijelölt terü-
leten szíveskedjen parkolni. A parkolási rend betartását 2019. május 18-án
a rendõrség és a polgárõrség kiemelten ellenõrizni fogja.

DÉSZOLG Kft. Sárbogárd
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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!


