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HA MÁJUS…HA MÁJUS…
AKKOR BALLAGÁSAKKOR BALLAGÁS

MagyarországMagyarország
és a világés a világ

Ezt nekTEK

Istipisti e hó elején is, ahogy szokta, megnyi-
totta elektronikus bankszámlakivonatát, leel-
lenõrizve a ki- és bemenõ tételeket: vásárlás
az ABC-ben … tankolás a benzinkúton … vil-
lanyszámla átutalása … TERRORELHÁRÍ-
TÁSI KÖZPONT -3.600 Ft. Kétszer is kibetûzte
e sort, hogy valóban jól lát-e. Nem tévedett.
Gyöngyözni kezdett a homloka, szíve szapo-
rábbra fogta. Remegõ kézzel végigfutotta az
egész dokumentumot, hátha talál még ha-
sonlót. „Úristen! Valami csaló a kabátomon
keresztül lehúzta az érintõs kártyámat egy
meglovasított terminállal?” – hasított belé. –
„Vagy ez valami új adó?” Forródrót a bankba
– õk ilyennel még nem találkoztak – telefon a
pesti központba – ügyintézõ hangosan felka-
cag – ilyenrõl még õ se hallott. Indul a nyo-
mozás, másnap zagyva–furcsa, meg nem
gyõzõ magyarázat érkezik.

A híradások is kísértetiesek: a környék egyik
településén két férfit fogott el a TEK, akik ren-
geteg fegyvert rejtegettek; másutt egy biz-
tonságpolitikai szakértõ tartott elõadást.

Istipisti elmerengve eme történések egybe-
esésén arra a megállapításra jut: „A bizton-
ság ára, 3.600 Ft, nem is olyan drága. De
azért szólhattak volna elõre és kikérhették
volna a véleményemet. Tudnék tippet adni,
kire törjék, vagy kinek a képére vágják rá az
ajtót – ha már fizetek…”

Hargitai–Kiss Virág
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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!
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Magyarország és a világ
Zártkörû, teltházas rendezvényen értékelte NÓGRÁDI
GYÖRGY biztonságpolitikai szakértõ, közgazdász, egye-
temi tanár, a hadtudományok kandidátusa Magyaror-
szág és a világ politikai viszonyrendszerét. A díszterem-
ben zajló eseményen számos kérdést intézett a jeles ven-
déghez a közönség. Szó esett a kor globális kihívásairól,
az európai migránskérdésrõl, a májusi uniós választásról
többek között.

A fórumot megelõzõen lehetõségem nyílt egy rövid beszélgetésre
Nógrádi Györggyel, aki bevallása szerint életében elõször járt
Sárbogárdon.
– Amikor a migránsokról beszélünk, egy egész tömeget veszünk
egy kalap alá és démonizálunk, pedig bizonyára vannak a mene-
kültek között olyan emberek is, akik alapos indokkal, jó szándék-
kal érkeznek Európába és dolgozni szeretnének.
– A jelenlegi hivatalos álláspontja Olaszországnak az, hogy a terü-
letén lévõ migránsok jóval több mint 90 %-a gazdasági menekült.
Lehet jó szándékú, tisztességes, azonban alapvetõ dilemma, hogy
nincs diplomája, nem tud nyelvet, nincs szakmája és nem tud a
modern Európába integrálódni. Kialakultak a párhuzamos társa-
dalmak. 2015 óta a hivatalos német adatok szerint a bejött mig-
ránsok 50 %-a az, aki 5 év múlva hajlandó lesz dolgozni. Amíg egy
menekült támogatást kap, addig nem érdekelt abban, hogy el-
kezdjen dolgozni. Nyugat-Európában pótlólagos munkaerõre
kényszerülnek. Magyarországon ezt a kérdést máshogy akarjuk
megoldani. A nyugati országok zöme – Belgium, Hollandia,
Nagy-Britannia, Franciaország, Spanyolország, Portugália –
gyarmattartók voltak. Magyarország viszont nem, ezért ránk nem
vonatkoznak jóvátételi kötelezettségek. Jelenleg ott tartunk,
hogy Kelet- és Nyugat-Európa ebben a kérdésben mást mond.
Nem csak a magyarok álláspontja, hogy nem kérünk a migrán-
sokból. Ugyanezt mondják a V4-ek, a tõlünk keletre lévõ orszá-
gok, és ezt mondják többek között az osztrákok is.
– Ellentmondásos, hogy a munkaerõhiányt olyan emberekkel
szeretnék megoldani, akik nem hajlandók dolgozni, illetve kép-
zetlenek.
– Ez a német belpolitika alapvetõ kérdése. Egyre többen mondják
ki, hogy a merkeli politika egy tévedés. Amit Merkel mondott,
hogy ezt megoldjuk, hogy nincs felsõ határ, az nem jött be. Az volt
a vélemény, hogy amint véget ér a szír polgárháború, ezek az em-
berek hazamennek. Csak Németországban 740.000 szír van, eb-
bõl 700 hajlandó hazamenni. Tehát az elmélet és a gyakorlat telje-

sen más. Pontosan ez az a kérdés, ami miatt – most elõször a né-
met történelemben – a német lakosság több mint 50 %-a mondja
azt, hogy nem kér a migránsokból.
– Magyarország igazából nem is pálya ezeknek az embereknek,
hiszen itt nem kapnának annyi támogatást, mint Németország-
ban, Franciaországban, a többi jóléti államban.
– Annyiban igaza van, hogy ma a migránsok Európa leggazda-
gabb országaiba törekszenek: a Benelux államokba, Svájcba, Né-
metországba, esetleg Ausztriába, Franciaországba és a skandináv
államokba. A többi ország számukra nem érdekes, hiszen nem
kapják a támogatást. De ahol keresztülmennek – tessék megnézni
a volt Jugoszláv tagköztársaságokat –, azokban az országokban
bûncselekmények tömegét követik el, és lehetetlen megmondani,
hogy még milyen erõszakos cselekményeket hajtanak végre. Az-
zal, hogy Magyarország megépítette a déli kerítést, az ország biz-
tonságát garantáltuk.
– Ha elérnénk azt a pontot, hogy azt mondják: márpedig ide he-
lyeznek X számú menekültet, akkor mi várható? Egy darabig itt
kell, hogy tartózkodjanak, és utána oda mehetnek, ahova akar-
nak?
– Hiába mondják azt, Magyarország nem fogadja be, ráadásul
ilyen európai uniós döntés pillanatnyilag nincs. Ha befogadnánk
õket, akkor 24 órán belül 99 %-uk megindulna Ausztria felé. 1 %
nem, mert eltévesztené az irányt.

Hargitai–Kiss Virág
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Végjáték
A gyermekek a kötelezõ teendõk elõtt min-
dig haladékot kérnek még egy kis játékra –
ez jutott eszembe az érettségi elõtt álló, jel-
mezbe bújt tinédzsereket nézve pénteken
kora reggel. Olyan hamar felnõnek (leg-
alábbis a szülõknek ez gyorsabb folyamat-
nak tûnik, mint a csemetéknek), hát hadd
legyenek „kicsik” pár órára, hadd legyenek
tündér, nyuszi, orvos, apáca, zenész, postás,
katona, strandoló, gumis, vagy bármi más
egy képzeletbeli mesevilágban!

A Hõsök terétõl a fõúton a gimnáziumig énekelve végigvonuló
bolondballagók vidámságába azért mindig belevegyül a búcsúzás
múltba révedõ, jövõt kémlelõ szomorúsága is, fõleg ahogy megáll-
nak az iskola erkélye alatt egy utolsó szerenádra.
Kedves Végzõsök! Mire megjelenik ez a lapszám, már túl vagytok
az írásbeli vizsgák zömén. Mégis, hadd kívánjak Nektek sikeres
érettségit! Találjátok meg a helyeteket az életben, ahol jól érzitek

magatokat a bõrötökben, ahol kamatoztatni tudjátok a bennetek
lévõ erõforrásokat, ahol ki tudtok teljesedni mind hivatásban,
mind a magánéletben!

Hargitai–Kiss Virág

Mese, álom, fantázia – Ötödik sárbogárdi konferencia
A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szeretettel meghívja Önt és kollégáit a „Szakmai inno-
váció és fejlesztés a különleges bánásmódot igénylõ gyermekekért” elnevezésû, EFOP-3.1.6-16-
2017-00034 azonosító számú projekt keretében megvalósuló konferenciára.

A rendezvény idõpontja: 2019. május 17., péntek, 9.00–15.00 óra

Helyszín: Sárbogárd,
József Attila Mûvelõdési Központ (Sárbogárd, Hõsök tere 3.)

Konferenciánkon ingyenes a részvétel, de elõze-
tes regisztrációhoz kötött. A regisztráció határide-
je: 2019. május 14., kedd
A konferenciára itt lehet elõzetesen regisztrálni:
https://bit.ly/2UBJMRZ
Program:
8.30–9.00: helyszíni regisztráció
9.00–9.15: köszöntõ, megnyitó
9.15–10.15: Álmok, fantázia, meditáció – áttekin-
tés az integrálpszichológia nézõpontjából – Gánti
Bence integrálpszichológus, klinikai szakpszicho-
lógus
10.15–10.30: szünet
10.30–11.15: párhuzamosan futó elõadás és
workshop:
– Jövõ? Kép? Jövõkép! – A fantázia és belsõ kép-
alkotás egyes technikái a személyes hatékonyság
és eredményesség érdekében a pszichológiai
coaching folyamatban – Döbrentey Zsolt klinikai
szakpszichológus, szervezetpszichológus

– Belsõ képek – Asszociációs kártyák pedagógiai,
pszichológiai alkalmazhatósága – Katóné Szántó
Márta festõ–rajztanár (Tinódi Lantos Sebestyén
Református Általános Iskola és Mûvészeti Alapis-
kola) és Kozma Krisztina tanácsadó szakpszicho-
lógus, szociológus
11.15–11.25: szünet
11.25–12.25: párhuzamosan futó elõadás és
workshopok:
– A latin ABC kimerült – mesés ismeretátadás az
alfa generáció nyelvén – Nyulász Péter író
– „A képzelet grammatikája” – Játékos utazás a
mese világában a személyiségfejlesztés, az anya-
nyelv és a drámapedagógia segítségével –
Bordácsné Ágoston Krisztina gyógypedagógus,
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
– Álmainkhoz, céljainkhoz közelebb – Céljainkhoz
vezetõ út megtalálása coaching-eszközök alkal-
mazásával – Dobosné Bús Ágnes pszichológus,
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

12.25–13.00: ebédszünet

13.00–14.00: párhuzamosan futó workshopok:

– Erõ-forrásaink megszólítása képzeletünkkel – in-
tegrált kifejezés- és táncterápiás workshop – Ko-
vács Claudia Lilla terapeuta, Salgó Péter pszicho-
lógus, IKT csoportvezetõ-jelöltek

– Az ADHD-s gyermekek terápiás lehetõségeinek
áttekintése klinikai szemszögbõl – Kiss Enikõ
szakpszichológus, Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház Felnõttpszichiátriai Osz-
tály

– Álomfaló Csodamanó – a fikció szabadságélmé-
nye – Illés Györgyi Terézia logopédus, mûvészet-
pedagógus, gyógypedagógus, Fejér Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat

– Hulladékból alkotás – a kamasz pszichodráma
kreatív lehetõségei – Szebeni Viola tanácsadó
szakpszichológus,
gyermekpszichodráma-vezetõ, Jász–Nagykun–
Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

14.00–14.55: A szülõk hatása a gyermeki fantázi-
ára – Sándor Éva pedagógiai szakpszichológus,
Fõvárosi Pedagógiai Szakszolgálat

14.55–15.00: a konferencia zárása
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Ha május… akkor ballagás

Minden évben, amikor beköszönt a május,
a gimnázium végzõs diákjai számára elér-
kezik a ballagás ideje.
Így volt ez ebben az évben is. Május 4-én,
szombaton, a Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium három végzõs osztályában 62
diák ballagott.
Az iskolatársak és szüleik már kora reggel-
tõl szorgoskodtak a termekben, a folyosó-
kon, díszbe öltöztették az iskolát.
Az utolsó osztályfõnöki órát követõen a
végzõsök osztályfõnökeikkel (12. a: Lo-
vászné Tóbel Katalin; 12. b: Szagri Miklós;
12. c: Barabás Irén) végigjárták a terme-
ket, elköszöntek az épület kedves helyei-
tõl, elbúcsúztak az iskolától.
Eddig minden olyan volt, mint bármelyik
ballagáson. Azonban a folytatás iskolatör-
téneti jelentõségû (15 éve fordult elõ utol-
jára). Az esõs idõ miatt a mûvelõdési ház
adott helyszínt az ünnepélynek. Igazán
családias légkörben folyt a mûsor, mert
csak a legszûkebb családtagok fértek be a
nézõtérre.
Boda János igazgató úr beszéde elején
meg is jegyezte, hogy még az ég is meg-
könnyezte a végzõs diákok távozását.
Az ünnepi mûsorban fellépett az iskola
énekkara, a 11. évfolyam tanulói verset
mondtak, Kovács Péter 11. c osztályos ta-
nuló búcsúzott nevükben a ballagóktól.
A 12. évfolyam két tanulója, Aydin Lejla
Katalin és Csibrik Annamária a végzõsök
nevében köszönt el. A beszédben szóltak
egy „idõfaló”-ról, amely az elmúlt négy és
nyolc évet pillanatok alatt felfalta. Felidéz-
ték az iskolaélet gyomorgörcsös és humo-
ros pillanatait, a felejthetetlen élménye-
ket, a sokszor hallott mondatokat, szava-
kat. Köszönetet mondtak osztályfõnökeik-

nek, tanáraiknak és szüleiknek az elmúlt
években nyújtott támogatásért.
Igazgató úr kiemelte, hogy az ünnepek kö-
zött a leg-leg-leg a ballagás. Diáknak, ta-
nárnak egyaránt fontos, kiemelt esemény,
különös jelentõségû a családok életében, s
a közösség számára az elbocsátás szép, ér-
tékes és felelõsségteljes pillanata.
Aki a gimnázium végzõs diákjaként megél-
te már az elköszönés perceit, vagy vendég-
ként járt már ballagáson itt, az tudja, hogy
az iskola parkjának virágzó gesztenyefái
különös hangulatot szoktak adni a ballagá-
si ünnepélynek. Kialakult szokássá vált,
hogy a végzõsök átadják az iskolazászlót a
tizenegyedik évfolyam tanulóinak, vala-
mint szalagot kötnek rá, ugyancsak szala-
got kötnek a parkban emlékül elültetett fá-

ra. Az ünnepély végén elbúcsúznak a Petõ-
fi-szobortól, s jelképesen a kiskapu is bezá-
rul utánuk azzal, hogy miután elbúcsúznak
osztályfõnökeiktõl, igazgató úr becsukja
azt. Az idén mindez elmaradt.

A ballagásnak azonban különleges élmé-
nye volt, hogy a ballagók énekelve végigvo-
nultak a fõutcán, sokan megnézték õket,
az autók dudáltak, még a mentõautó is
megszólaltatta rövid idõre szirénáját, kö-
szöntve õket. Együtt ünnepelt a város egy
része velük.

Mára mindez már tovatûnt. Hétfõn reggel
megkezdõdtek az érettségi vizsgák. S júni-
us végén a kiskapu is bezárul majd.

PSG
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20 éve történt
Megkezdõdött a szovjet csapatok részleges kivonulása

Harmincegy szovjet harckocsit raktak vasúti szerelvényre tegnap Kis-
kunhalason, s indítottak útnak a Szovjetunió felé. A hazai és külföldi saj-
tó népes táborának jelenlétében lezajlott rakodással megkezdõdött az
ideiglenesen hazánkban állomásozó szovjet hadseregcsoport alakulata-
inak részleges kivonulása. A kiskunhalasi 13. harckocsi-gárdaosztály
május közepéig, végéig vonja ki teljesen páncélos és rakétatüzérségi
technikáját. A megüresedõ laktanyába az ország nyugati részébõl átcso-
portosított mûszaki javító alakulat kerül. Az elsõként útnak indított sze-
relvény – mondta el rövid sajtótájékoztatójában Borisz Adamenko, a
Szovjet Déli Hadseregcsoport törzsfõnökének helyettese – Kiskunha-
lasról Kecskemét–Cegléd–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony
útvonalon hagyja el az országot. A T-64 típusú harckocsikat Ukrajnába,
egy raktárbázisra szállítják. Átvizsgálás, javítás után egy részüket a ki-
képzõ egységek kapják meg, nagyobbik hányadát pedig szétszedik és
használható részeiket, például az alvázakat hasznosításra átadják szov-
jet gazdaságoknak. Hasonló lesz a sorsa a Kiskunhalasról késõbb elszál-
lítandó katonai technikának is. Az elsõ vasúti szerelvényt egyébként tíz
harckocsivezetõ és nyolcfõnyi õrség kíséri el. Hazatérésük után vala-
mennyien leszerelnek.
Borisz Adamenko az MTI munkatársának kérdésére válaszolva arról is
szólt, hogy – mint azt az elmúlt hétvégi sajtótájékoztatón már bejelen-
tették – a szovjet részleges csapatkivonással felszabadul és a magyar fél
tulajdonába kerül 10 helyõrség, vagyis összességében – a részleges át-
adásokkal együtt – 19 laktanya, 13 étkezde, 200 tároló, raktár és egyéb
épület, valamint 900 lakás. A két lépcsõben – az idei és a jövõ esztendõ-
ben – tervezett csapatkivonás során a déli hadseregcsoport parancsnok-
sága alá tartozó erõk létszáma több mint tízezerrel csökken, s elhagyja
az országot mintegy 1800 szovjet katonacsalád is. A harci gépekbõl,
fegyverzetekbõl 450 tankot, 200 löveget és aknavetõt, s több mint 3000
gépkocsit vonnak ki. A részleges kivonulás következõ állomása Sárbo-
gárd lesz, ahová május 19-ére szintén meghívták a sajtó képviselõit. Sár-
bogárdról az egész hadosztály távozik, teljesen kiürül a laktanya.
Forrás: Tolna Megyei Népújság 1989. április 26.

Vonatra tették a tankokat – Hazamennek a katonák
Sárbogárdról folytatódott a csapatkivonás

Sárbogárd, 1989. május 19-e 11 óra 95 perc. A szovjet laktanya kapujából kidübörög az elsõ T-64-es típusú harckocsi, hogy végleg el-
hagyja az országot. Emlékeztetõül: a Szovjetunió kormányának döntése értelmében és a Varsói Szerzõdés tagállamaival történt egyez-
tetés alapján a Magyar Népköztársaságból 22 katonai alakulatot vonnak ki. Ezek között szerepel egy harckocsikiképzõ ezred, egy
desszant roham-zászlóalj, egy vadászrepülõ-ezred, egy vegyvédelmi zászlóalj és a tisztképzõ iskola is. Tegnap délelõtt a sárbogárdi
harckocsizók indultak haza.
Álmos reggel... A sárbogárdi állomáson csak a hozzáértõk
tudják, hogy a rakodórámpához beállított vasúti szerelvény
valami rendkívülit ígér. Sétálgatunk a kisvárosban. Kevesen
tudják, hogy egyáltalán van és létezik. Tegnaptól történelmi
jelentõségû lett. Itt folytatódott a Szovjetunió által bejelen-
tett egyoldalú csapatkivonás. A Moszkvába akkreditált új-
ságírók, a különbözõ hírügynökségek hazai képviselõi mel-
lett eljöttek a nagykövetségek katonai attaséi is. Ruth M.
Anderson ezredes, az Egyesült Államok budapesti nagykö-
vetségének védelmi és légügyi attaséja afféle unikumnak
számít, hiszen az egyetlen nõ a ,,szakmában”.
– Asszonyom, akárcsak egy évvel ezelõtt gondolt Ön arra,
hogy egy szovjet laktanyában járhat?
– Ó, nem! De nagyon jó, hogy így történt. Ez már jelez vala-
mit nekünk is.
Von Oertzer vezérkari alezredes, az NSZK nagykövetség-
ének katonai attaséja kedélyesen beszélgetett egy szovjet
katonatiszttel. Néhány perc alatt kiderült, hogy magyarul
ugyancsak kiválóan beszél.
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REHOSZ-gyûlés
Sárbogárdon

Sárbogárdon, az Amadeusban tartotta
aktuális küldöttgyûlését a Rendõr és Ha-
tárõr Nyugdíjas Egyesületek Országos
Szövetsége (REHOSZ) az ország 17
egyesületébõl 11 egyesület elnökeinek
részvételével május 8-án, szerdán dél-
után. A házigazda szerepét a Sárbogárdi
Nyugdíjas Rendõr Egyesület töltötte be,
mivel a szervezet vezetõje, Horváth Fe-
renc az országos szövetség alelnöki
posztját is betölti. Vendégként képvisel-
tette magát a Bajtársi Egyesületek Or-
szágos Szövetsége (BEOSZ), valamint
megtisztelte jelenlétével az eseményt
Budavári Árpád, Sárbogárd rendõrkapi-
tánya és dr. Bognár Szilveszter, Tamási
rendõrkapitánya.
A kötelezõ teendõk, napirendi pontok
megvitatását, elfogadását követõen kö-

szöntötték a REHOSZ elnökét, a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetem tanárát: dr.
Havasi Zoltán dandártábornokot 64.
születésnapja és nyugdíjba vonulása ap-
ropóján. Az ünnepeltet tortával, aján-
dékkal, verssel, mûsorral lepték meg.

Hargitai–Kiss Virág

– Uram, Önnek mit jelent a mai meghívás?
– Ez egy nagyon jó dolog, s még jobb lenne, ha
folytatódna a magyar reform szellemében a
katonai leszerelés.
Oertzer úr rendkívül udvarias volt, csupán ar-
ról nem beszélt, hogy katona lévén afféle tit-
kokra is kíváncsi.
De titok-e a titok? Aligha. Másképpen nem
engedtek volna bennünket a „titkos” fegyve-
rek környezetébe. Borisz Adamenko ezredes,
a Déli Hadseregcsoport törzsfõnökének he-
lyettese is nyíltan beszélt:
– A 13. harckocsihadosztály tér vissza a Szov-
jetunióba. Ez azt jelenti, hogy 54 harckocsit és
körülbelül hatszáz embert viszünk haza in-
nen.
Délelõtt kilenc óra. A sárbogárdi szovjet lak-
tanya alakulóterén utoljára sorakoznak föl a
harckocsizók. Felcsendülnek a himnuszok,
elhangzik legszebb nemzeti operánk híres ári-
ája is: „Hazám, hazám, te mindenem...”
Jurij Vodolázov altábornagy, a Déli Hadse-
regcsoport parancsnokhelyettese köszönti
katonáit, majd arra emlékeztet, hogy a ma-
gyarországi harcokban több ezer szovjet kato-
na vesztette életét. Sárbogárdi emlékmûvük
elõtt koszorúval tisztelegtek a hazatérõ kato-
nák. Sudár Iván, az MSZBT Országos Taná-
csának titkára aranykoszorús kitüntetéseket
adott át az egykori parancsnokoknak. Hogy
miért? Erre a városi pártbizottság elsõ titkára
válaszolt: a szovjet alakulatok a rendkívüli
helyzetekben is segítették a környékbelieket.
Egy kérdés Borisz Adamenko ezredeshez: mi
történik ezzel a technikával a csapatkivonás
után?
– Egy részüket raktárakba tesszük, a régebbi
gépeket pedig a népgazdaságban hasznosít-
juk. A harckocsik motorjai felhasználhatók a
mezõgazdasági gépeknél is.
Kora délután a sárbogárdi vasútállomás már
korántsem olyan csöndes, mint reggel. A me-
netrend szerint most egyetlen vonat sem ér-
kezik, mégis nagy a tumultus. A Magyar Nép-
hadsereg katonai rendészetének felügyelete
mellett megkezdõdött a tankok „bevagoníro-
zása”. Felpörögnek a motorok. A másik vá-
gányra egy személyvonatot állítanak be. A ha-
zatérõ katonák kicsi csomagjaikkal felszáll-
nak, de még visszaintenek. A monstrumok
hazafelé tartanak. Valaki rózsaszálat dug az
egyik katona géppisztolyába. Éppen tíz nap-
pal ezelõtt ünnepeltük a béke napját.

Nagy Jenõ

Fotó: Gyertyás László. Forrás: Somogyi Nép-
lap, 1989. május 20., szombat

A néhai szép postaépület egyetlen, még látható, kézzel fogható emléke – a gesztenye-
fa mellett – a régi téglakerítés a Posta utcában, a gyógyszertár mögött. Az enyészet ha-
marosan a földdel teszi egyenlõvé ezt a mementót, melyet egyre inkább húz lefelé a
gravitáció (szerencsére nem az úttest felé), téglánként válik semmivé.
Utolsó napjaiban örökítettük meg az utókor számára. HKV
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Tûzoltónapi ünnepség az igazgatóságon
Ünnepi állománygyûlésen emlékeztek meg Fejér megye mentõ
tûzvédelmének múltjáról, az elmúlt másfél évszázadban szolgála-
tot teljesítõ tûzoltók helytállásáról május 3-án Székesfehérváron.
A rendezvényen a tûzoltóság napja alkalmából elismerések át-
adására is sor került.
Az ünnepségen Vizi Ignác tûzoltó ezredes, a Fejér Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese ünnepi köszön-
tõjében felelevenítette Szent Flórián történetét, majd elismeré-
sek átadására került sor.
Magyarország belügyminisztere az elmúlt idõszakban, rendkívüli
esemény során kimagasló teljesítménye elismeréséül a tûzoltóság
napja alkalmából Bátorságért Érdemjelet adományozott Nagy
Sándor tûzoltó õrmesternek, a dunaújvárosi hivatásos tûzol-
tó-parancsnokság beosztott tûzoltójának, aki az elismerést a Bel-
ügyminisztérium ünnepségén április 26-án vette át.
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgató-
ság fõigazgatója, dr. Góra Zoltán tûzoltó vezérõrnagy a tûzoltó-
ság napja alkalmából munkakörében hosszú idõn át végzett, ki-
emelkedõ teljesítménye elismeréseként ajándéktárgyat adomá-
nyozott Sudár András Elek tûzoltó törzsõrmesternek, a dunaúj-
városi hivatásos tûzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelõjé-
nek, Szén Zoltán tûzoltó alezredesnek, a megyei mûveletirányítá-
si ügyelet fõügyeletesének és Rapainé Farkas Máriának, a Sá-
rosdi Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjának. Az elismerést a BM
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság ünnepségén vették
át május 3-án.
Magyarország belügyminisztere a katasztrófavédelem hivatásos
állományában töltött húsz éves szolgálata és eredményes munká-
ja elismeréséül Szolgálati Jelet adományozott Vizi Ignác tûzoltó
ezredesnek, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz-
gatóhelyettesének. Az elismerést Magosi Lajos tûzoltó ezredes,
katasztrófavédelmi igazgató adta át a tûzoltónapi állománygyûlé-
sen.
Az ünnepségen a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatója köszönetét fejezte ki az elmúlt idõszak tûzeseteinél ta-
núsított kiemelkedõ helytállásáért és a tûzoltóság napja alkalmá-
ból vezetõi jutalomtárgyban részesítette a Mezõfalva Nagyközség
Önkéntes Tûzoltó Egyesületét. Az elismerést Kaltenecker Mik-
lós elnök vette át.
Példamutató szolgálatteljesítésért és eredményes munkája elis-
meréséül Magosi Lajos tûzoltó ezredes, igazgató vezetõi jutalom-
tárgyban részesítette Kovács Tamás tûzoltó fõtörzsõrmestert, a
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság informatikai osz-
tályának referensét, Szûcs Attila tûzoltó zászlóst, a megyei mûve-

letirányítási ügyelet referensét, Badi Sándor Zoltán tûzoltó fõ-
törzsõrmestert, a dunaújvárosi hivatásos tûzoltó-parancsnokság
gépjármûvezetõjét, Fülöp Ferenc tûzoltó zászlóst, a pusztasza-
bolcsi katasztrófavédelmi õrs szerparancsnokát, HEGEDÜS JÓ-
ZSEF tûzoltó fõtörzsõrmestert, a sárbogárdi hivatásos tûzoltó-
parancsnokság gépjármûvezetõjét, KISS ANDRÁS tûzoltó fõ-
törzsõrmestert, a sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság
beosztott tûzoltóját, Sáfár Tibor tûzoltó fõtörzsõrmestert, a szé-
kesfehérvári hivatásos tûzoltó-parancsnokság gépjármûvezetõjét
és Zsovák Gábor tûzoltó törzsõrmestert, a székesfehérvári hiva-
tásos tûzoltó-parancsnokság beosztott tûzoltóját.

Fotó és tudósítás: Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Rajzolj, írj, tervezz!
Folyamatosan érkeznek az Országos Tûzmegelõzési Bizottság pályázatára készült alkotások a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. A tûzoltók hi-
vatását, a tûzmegelõzés, a tûzvédelem fontosságát bemutató rajzokat, kézmûvesalkotásokat, verseket és számítógépes programokat még május 10-éig vár-
ják. Az alkotói pályázatot az elõzõ évek hagyományait követve idén is óvodások és iskolások részére hirdették meg. Az az óvoda, illetve iskola, ahonnan orszá-
gosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2019” címet.
Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság az idén olyan alkotásokat vár, amelyeken keresztül az óvodások és az iskolások megmutatják, hogyan látják õk a tûz-
megelõzés és a tûzvédelem fontosságát, a tûzoltói hivatás világát. Az óvodásoktól szabadkézi rajzokat várnak, az iskolások három korcsoportban (6–10,
11–14, 15–18 éves kor között) pályázhatnak. Õk szabadkézi rajzot, plakátot, egyéb kézmûvesalkotást küldhetnek be, de írhatnak verset, vagy mesét is, eset-
leg készíthetnek számítógépes programot. A területi, vagyis a megyei versenyen elsõ helyezést elért alkotások részt vesznek az országos versenyen is. Fejér
megyébõl a pályamûveket május 10-éig kell benyújtani az alkotástól függõen személyesen, postai úton, vagy e-mailen a katasztrófavédelmi igazgatósághoz.
Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 947., e-mail: fejer.mki@katved.gov.hu, személyesen: Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Az óvoda, illetve iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2019” címet, ami együtt jár a tûzoltóság
egyszeri, az intézményben tartandó bemutatójával (füstsátor, tálcatûzoltás, olajtûzoltás, roncsvágás) és tûzvédelmi oktatás megtartásával.
Az országos pályázat fõvédnöke dr. Góra Zoltán tûzoltó vezérõrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója, az Országos Tûzmegelõ-
zési Bizottság elnöke. Az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László tûzoltó dandártábornok, országos tûzoltósági fõfelügyelõ.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Kis lak áll a nagy
Duna mentében

Magyarországon igen sokan ismerik ezt a vers-
sort. Más országokban senki (hacsak nem ma-
gyar). Ez durván rávilágít arra, mi indokolja,
hogy eltörölhetetlenül létezzék Magyarország.
De nézzük tovább Petõfi versét!

„Bár maradtam volna benne végig!
De az embert vágyai vezérlik.”

Valóban a vágyak vezérlik az életünket? A
közvélekedés szerint racionális meggondolá-
sok, döntések irányítják az ember sorsát. Ke-
nyérre van szükségünk? Elmegyünk a boltba,
vásárolunk kenyeret. Fázunk? Befûtjük a la-
kást, mert ez az ésszerû eljárás. Azonban a
húszéves költõ meglepõ véleményt közöl: a vá-
gyaink adják az iránytût. A száz évvel késõbbi
lélektudománnyal kerül itt összhangba. Nem
véletlen! Õ valóban vágyvezérelt ember volt.
Például az volt a versben is ábrázolt döntésé-
ben, amikor elhagyta a szülõi házat, a drága
„lakocskát”. Van értelmes magyarázat arra,
hogy egy tizenéves falusi fiú miért veszi hirte-
len nyakába az országot, miért gyalogol száz ki-
lométereket? Hol Pápán, hol Kecskeméten,
hol Sopronban bukkan fel, gyakran megfordul
Pesten, s mint tudjuk, Sárbogárdon is megje-
lent mint vándorszínész. Az azután megdöb-
bentõ, amikor egy súlyos betegség után, télvíz
idején Debrecenbõl gyalog elindul Pestre,
hogy felkeresse az istenként tisztelt Vörösmar-
tyt. Az arcán megfagytak a könnyek, emlékezik
vissza késõbb. Állítólag az egri papnövendé-
kek bérelnek kocsit neki, hogy ne kelljen végig
gyalogolnia. Mert akkor nem létezett vasút
vagy autóbusz-közlekedés, mint tudjuk. Hogy
tette meg ezeket a távolságokat, miféle szeke-
res gazdák szánták meg és vették föl néha a ko-
csijukra? Hány csizmája kopott el ezen évek
alatt? Mi mozgatta õt, mi volt ez a félelmetes
nyughatatlanság? Érti valaki?
Hát igen, a vágyak, a megfoghatatlan, titokza-
tos lelki nagyfõnökök, akiknek akkor is enge-
delmeskedünk, ha nem tudunk róluk. Mire
vágysz, Petrovics Sándor, mit hajszolsz száz ki-
lométereken át? Számodra nincs kielégülés,
meg kellene tanulnod. Sosem éred el a vágyad
tárgyát, elszökik elõled. Nem lett volna jobb a
kis lakban élni nyugodtan, álmosan nézni a
Dunát, s ha megjön az ihlet, elõvenni a kalamá-
rist meg a lúdtollat?
Az egyik unokám Lisszabonban építész, a má-
sik Málta szigetén idegenforgalmi munkatárs,
fõleg oda érkezõ magyar turistákat kalauzol.
Az egyik fiam Norvégiában önkéntes. Õket
nem gyalogutak viszik, hanem repülõgépek rö-
pítik a vágyaik útjain. Hány és hány magyar
családban adódnak hasonló helyzetek! Hogy is
érthetném meg õket itt, a sárbogárdi Kereszt
utcában? Csak azt remélem szívbõl, hogy a vá-
gyak visszafelé is mûködésbe lépnek majd egy
szép napon, és a szülõföld, a régi utcák, a régi
barátok, anyu és apu iránti vágy is ellenállha-
tatlanul jelentkezni fog.

L. A.

Az élettársának életveszélyes
sérülést okozó férfi

letartóztatásának indítványozása
A Fejér Megyei Fõügyészség életveszélyt okozó testi sértés bûntette miatt indítvá-
nyozta annak a sárbogárdi férfinek a letartóztatását, aki 2019. május 2-án egy farúd-
dal ütlegelte élettársát, amelynek következtében a sértett maradandó fogyatékossá-
got eredményezõ életveszélyes sérülést szenvedett.
A gyanúsított a délutáni órákban a sértettel közös használatban lévõ ingatlanban,
szerelemféltésbõl eredõ elõzetes szóváltást követõen, ittas állapotban élettársát a
fején megütötte, majd egy 1 méter hosszú, henger alakú fanyéllel ütlegelte, több
ütést mérve a sértett oldalára, bordáira és hasára. A sértett védekezésként kezeit fel-
emelte, majd a férfi a bal felsõ karjára a rúddal további ütést mért. Az asszony az ud-
varra menekült, ahol a gyanúsított a fejét kézzel tovább ütötte. A sértett a bántalma-
zást követõen autóbusszal Alapra utazott az ismerõseihez, akik mentõt hívtak és ér-
tesítették a rendõrséget.
A sértett a bántalmazás következtében maradandó fogyatékosságot eredményezõ
életveszélyes sérülést szenvedett, a lépe megrepedt, azt mûtéti úton el kellett távolí-
tani, valamint az egyik bal oldali bordája eltörött.
Az õrizetben lévõ terhelt cselekményét büntetõeljárások hatálya alatt állva, mint
erõszakos többszörös visszaesõ valósította meg, vonatkozásában a bûnismétlés reá-
lis veszélye fennáll.
A Székesfehérvári Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal egyezõen elrendelte a gya-
núsított letartóztatását, a döntés a terhelt fellebbezésére tekintettel nem végleges.

Fejér Megyei Fõügyészség, dr. Várhomokiné dr. Rabi Noémi
a fõügyész távollétében és jogkörében eljárva

Fegyverek és
lõszerek

A Fejér megyei nyomozók a TEK mun-
katársaival közösen fogták el azt a két
férfit, akik fegyvereket, lõszereket rej-
tettek el otthonukban.
A Fejér megyei felderítõknek jutott tu-
domására, hogy egy kálozi férfinél különbözõ fegyverek, lõszerek vannak elrejtve. A
nyomozók a Terrorelhárítási Központ munkatársaival közösen 2019. május 5-én ko-
ra este fogtak el Kálozon egy 44 éves és egy 48 éves helyi férfit.
A több helyszínen tartott kutatások során lefoglalt fegyvereket és lõszereket jelenleg
szakértõk vizsgálják.
A két férfit – mivel a fegyverekre, lõszerekre engedéllyel nem rendelkeztek – a rend-
õrök elfogták és elõállították a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányságra, ahol gyanúsí-
tottként hallgatták ki õket lõfegyverrel vagy lõszerrel visszaélés bûntett elkövetése
miatt. A 48 éves férfit õrizetbe vették, és elõterjesztést tesznek letartóztatásának
indítványozására.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Szirénapróba május 13-án
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a
Paksi Atomerõmû harminc kilométeres körzetébe esõ településeken ellenõrzik a la-
kossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességét, melynek során a megyé-
ben Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta telepü-
léseken május 13-án, hétfõn, 13.00 órakor csökkentett üzemû (morgató) szirénapró-
ba végrehajtására kerül sor.
A szirénák megszólalása ezekben az idõpontokban csak a rendszer próbája, a lakos-
ságnak semmiféle teendõje nincs.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

KÉK
HÍREK
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Miklósi sulihírek
Alsós szavalóverseny

Iskolánkban hosszú évek óta szép hagyo-
mány, hogy a költészet napjáról a legkiseb-
bek szavalóversenyen emlékeznek meg.
Erre az alkalomra az alsós gyermekek kor-
társ magyar költõk verseivel készültek.
Rengeteg tanuló érzett késztetést magá-
ban, hogy gyönyörû, hangulatos verseket
ismerjen, tanuljon meg, ezért az iskolai
versenyt osztályokon belüli selejtezõk
elõzték meg. Április 11-én minden csopor-
tot három tanuló képviselt az iskolai, házi
szavalóversenyen, ahol az alsós tanító né-
nik igyekeztek a leghangulatosabb elõadá-
sokat, legszebben szavaló gyermekeket ju-
talmazni. Így az alábbi eredmények szület-
tek a versenyen:
2. évfolyamon I. helyezett Lendvai Niko-
lett, II. helyezett Fehérvári Gyula, III. he-
lyezett Zágonyi Petra.
3. évfolyamon I. helyezett Mayer-Damján
Péter, II. helyezett Pintér Kincsõ, III. he-
lyezett Csuti Franciska.
4. évfolyamon I. helyezett Horváth Flóra
Sára, II. helyezett Molnár Máté, III. helye-
zett Kolompár Vanessza és Zobák Viktó-
ria.
Minden helyezett és résztvevõ tanulónak
gratulálunk, és arra biztatunk minden
gyermeket, hogy sokat olvassák és szeres-
sék a verseket, hiszen amellett, hogy gyö-
nyörködtet, a költészetben megtalálható
minden, ami fontos, lényeges az életben!

Kisné Paczona Ildikó
alsós munkaközösség-vezetõ

„Pál utcaiakkal”
a találkozón

A Sárszentmiklósi Általános Iskola 3. c
osztálya gondolt egy merészet és beneve-
zett a Mûvészetek Háza által meghirdetett
XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyer-
mekszínjátszó találkozó Fejér megyei for-
dulójára. Izgalommal teli várakozással
néztünk április 10-e elé, hiszen ezen a na-
pon adhattuk elõ Székesfehérváron, a Mû-
vészetek Háza színpadán kis produkción-

kat. Színdarabunk gerincét az a zenés jele-
net adta, melyet nagy sikerrel adtunk elõ
az alsós farsangon, majd a sárbogárdi Jó-
zsef Attila Mûvelõdési Központ színház-
termében az idõsek világnapja alkalmából
rendezett mûsoron. Mindenütt magával
ragadta a közönséget a Molnár Ferenc re-
gényébõl készült, Dés László és Geszti Pé-
ter által megzenésített zenés játék „Mi va-
gyunk a grund” c. betétdalára készült tán-
cos koreográfiánk. A jelenetet Mayer-
Erhardt Mariann tanító néni tervezte, ren-
dezte, tanította be a gyerekeknek. A szín-
játszó-találkozóra kibõvítettük jelenetün-
ket egy prózai résszel is, melyben a gyere-
kek egy osztályközösség tagjaként önma-
gukat játszva felidézik az eddigi közös él-
ményeket. Az eseményen 14 csoport állt a
közönség és a zsûri – Herczeg Diána szí-
nész, drámapedagógus, valamint Meleg
Gábor magyar-, média- és drámatanár, a
Kontraszt Mûhely elnöke – elé. Nagy si-
kerrel szerepeltek tanulóink, óriási tapsot
kaptak. Több szülõ is eljött, hogy megnéz-
ze gyermekét, szurkoljon kis csapatunk-
nak. Végül „Pajtársulat” nevû csoportunk
különdíjjal távozott a találkozóról: „A kö-
zösségi játékért”. Ezt a feledhetetlen na-
pot a Hetedhét Játékmúzeumban és a Ko-
ronás Parkban tett látogatásunkkal tettük
teljessé, ahol levezethették a gyerekek a
szereplés miatti izgalmukat, és felszaba-
dultan játszhattak, szórakozhattak. Tar-
talmas és élményekkel teli napot tudha-
tunk magunk mögött, és kimondhatatla-

nul büszkék vagyunk tanulóinkra, akik
dráma-szakos, és mûvészeti iskolás gyere-
kek mellett is derekasan megállták helyü-
ket a színpadon. Reméljük, hogy ez az él-
mény még inkább megerõsítette õket ab-
ban az elhatározásukban, hogy jövõre is
kipróbálják magukat a színjátszás terén.

Kisné Paczona Ildikó

Kinder+SPORT

A Kinder+SPORT programot a Ferrero
Magyarország a tömegsport támogatásá-
ra, népszerûsítésére hozta létre, ezen belül
is kiemelt figyelmet fordítva a fiatalokra,
az általános iskolás korosztályra. A legfon-
tosabb cél a rendszeres testmozgás meg-
szerettetése a gyerekekkel, hogy az aktív
sport késõbbi életük során is a mindennap-
ok része legyen. A 2018/ 2019-es tanévben
iskolánk elsõ ízben pályázott sikeresen er-
re a programra, és bekerült az ország azon
64 iskolája közé, akik egy 12 fõs alsós csa-
pattal készülhettek a regionális elõdöntõ-
re, és részt vehettek a pontgyûjtõs játékban
is. Az extra ajándékokért folyó játékban
különbözõ feladatok teljesítéséért lehetett
pontokat szerezni. A megszerzett ponto-
kat a tanév végén értékes sporteszközökre
tudjuk majd beváltani. A felkészüléshez
minden kisorsolt iskola Start+ csomagot
kapott labdákkal, karikákkal, bójákkal stb.
Ezek segítségével készültünk, gyakoroltuk
a Testnevelési Egyetem tanárai által össze-
állított sorversenyek feladatait. A regioná-
lis elõdöntõt április 30-án rendezték a szé-
kesfehérvári Széna Téri Általános Iskolá-
ban. A nagy taglétszámú intézmények ver-
senyén, igaz, csak a negyedik helyen végez-
tünk, de jó hangulatú, barátságos légkör-
ben tölthettünk el egy sportos délutánt. A
verseny szervezõi jóvoltából senki sem tá-
vozott üres kézzel, a gyerekek oklevelek-
kel, ajándékokkal tértek haza. Reméljük,
hogy a jövõben újra lesz lehetõségünk ha-
sonló versenyen megmérettetni magun-
kat! A csapat tagjai: Holló Áron, Tóth Zol-
tán, Batári Kiara, Batári Tamara, Kovács
Áron, Nagy Barnabás, Németh Ajsa Ta-
mara, Kovács Elizabet, Lakatos Tamás
Attila, Rostás Bence, Zádori Tamara, De-
ák Mara, Hadobás Sebestyén, Tulok Me-
linda.

Izsóné Iványi Anita felkészítõ tanító

J Ó T É K O N Y S Á G I B Á LJ Ó T É K O N Y S Á G I B Á L
A Pusztaegresi Zengõ Óvoda szülõi közössége

szeretettel meghívja Önt és kedves családját jótékonysági báljára, melyet

2019. május 18-án, 20 órai kezdettel tartunk
a pusztaegresi mûvelõdési házban.

A rendezvény ideje alatt büfé üzemel.
A teljes belépõ és tombola összegével

szeretnénk támogatni az óvodát.
Belépõ: 500 Ft * Tombola: 100 Ft

Zenél: Takács Gábor és Lestár Tibor

Tisztelt Támogatónk!

Köszönjük, hogy a múlt évi adója 1 %-át Nihon Karate
Kyokai Sportegyesületünknek ajánlotta fel.

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

egyesületünk segítségére.
Adószámunk: 19025513-1-07.

Köszönettel: Németh Attila elnök

Oss!
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Kossuth-morzsák
Április színes, izgalmas hónap volt, hiszen
tanulóink számos versenyen mérették meg
tudásukat, tehetségüket, szerepet kapott a
hagyományõrzés, saját iskolai hagyomány
teremtése, és nem maradhattak el a szóra-
koztató feladatokkal tarkított programok
sem, melyek lehetõséget biztosítanak arra,
hogy a gyerekek együtt tevékenykedjenek,
közösen gyûjtsenek élményeket.

Április 10-én került megrendezésre a
XLIV. Országos Komplex Tanulmányi
Verseny megyei fordulója Dunaújváros-
ban. A verseny célja a 6. és 7. évfolyamos
tanulók tehetséggondozása, a versenyzõk
kiemelkedõ képességének, teljesítményé-
nek bemutatása, pályaorientációjuk segí-
tése. A 4 fõs csapatok magyar irodalom,
történelem, életvitel és gyakorlati ismere-
tekbõl, földrajzból, természetismeretbõl
mérték össze a tudásukat, magyar nyelvbõl
pedig egyéni feladatmegoldást kellett tel-
jesíteni. Iskolánkat a 6. osztályból Goman
Melani, a 7. osztályból Csordás Beatrix,
Kaszás Enikõ és Varga Csanád képviselte.
Tanulóink több héten keresztül készültek
a megmérettetésre, melynek eredménye-
ként 3. helyezést értek el a megyei forduló-
ban. A versenynek köszönhetõen tanuló-
ink látótere kiszélesedett, belsõ motiváció-
juk erõsödött a sikerélmény által, újabb
megerõsítést kaptak tehetségük kibonta-
kozásában. Nagyon büszkék vagyunk az el-
ért eredményre, és arra a kitartásra, mely
felkészülésüket jellemezte.
Április 11-én a Kiskõrösi EGYMI és a „Já-
tékkal a tudásért Alapítvány” országos KI
MIT TUD?-ot hirdetett sajátos nevelési
igényû tanulók számára. A területi verseny
rendezõje a Velencei Dr. Ranschburg Je-
nõ Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény volt. Iskolánk

vers, ének és tánc kategóriában képvisel-
tette magát. Tanulóink nagy lelkesedéssel
és fegyelemmel készültek a produkciók-
kal, mely meghozta számukra a megérde-
melt elismerést, ezzel is öregbítve iskolánk
jó hírét. A 9. a–10. a osztály árnyjátékával,
a 9. b–10. b osztály Verdi Nabucco címû
mûvére elõadott koreográfiájukkal 1. he-
lyezést értek el. Énekkarunk a 3. helyen
végzett. Lakatos Piroska vers kategóriá-
ban szintén 3. lett.
Április 11-én a Fejér Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye
szervezésében került megrendezésre a
Memóriabajnokság, melyen Krausz Zol-
tán 3. osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
Április 15-én Dunaújvárosban részt vet-
tünk a felsõs megyei vers-, prózamondó és
énekversenyen. Goman Melani (6. osz-
tály) az 5-6. osztályosok kategóriájában 2.

helyezést ért el, Molnár Andrea (7. osz-
tály) a 7-8. osztályosok korcsoportjában 3.
helyen végzett, Tribusz Alexandra (5. osz-
tály) pedig különdíjban részesült.
A tavaszi szünetet megelõzõen iskolánk-
ban a húsvéti készülõdés vette át a fõszere-
pet. Minden osztály kézmûveskedéssel,
népszokások felelevenítésével, játékos fel-
adatokkal hangolódott az ünnepekre.

A szünetrõl visszatérve április 30-án a Föld
napjára emlékeztünk. A nap célja a kör-
nyezettudatos viselkedés kialakítása, meg-
erõsítése volt. Oktatóvideóval, játékos fel-
adatokkal kezdõdött a nap, majd a tevé-
kenykedésé volt a fõszerep. A gyerekek
együtt szépítették az iskola udvarát és kör-
nyezetét. Virágokat, fákat ültettek, szeme-
tet szedtek. Hagyományteremtés céljával
az 1. és 8. osztályosok közösen ültettek ró-
zsát, melyet végzõs diákjaink az elsõsök

gondjaira bíztak. Örömmel tapasztaltuk,
hogy a gyerekek szívesen tevékenykedtek,
kivették részüket a feladatokból, és érté-
ket jelentett számukra az igényes, virágos
környezet, amit saját munkájukkal terem-
tettek meg. Reméljük, hogy ezt az értéket
a mindennapjaikba is át tudják ültetni.
Ezúton szeretnénk megköszönni tanuló-
inknak a lelkiismeretes felkészülést a ver-
senyekre, mellyel iskolánkat képviselték.
Gratulálunk a szép eredményekhez. Kö-
szönjük kollégáinknak, hogy munkájukkal
hozzájárultak gyermekeink sikereihez.
„A tehetség is a természet azon értékei kö-
zé tartozik, amely gondozást kíván. Nem
kapálást, nyírást, permetezést, csak dús
termõtalajt, odafigyelést és szabadságot a
növekedéshez.”

Gyarmathy Éva, Födelmesi-Pap Erika

1 % a környezetünkben élõ
súlyosan fogyatékos gyermekekért

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

Az egyesület neve: CSIPIKE EGYESÜLET
Adószáma: 18491328-1-07
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TÉRÍTÉSI DÍJAK
BEFIZETÉSE

2019. május hónapban az alábbi idõpontokban
kerül sor a térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:

2019. május 13. (hétfõ) 7.45–16.30 óra

Sárszentmiklósi Általános Iskola:

2019. május 16. (csütörtök) 7.45–16.30 óra

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:

2019. május 14. (kedd) 7.45–14.00

Szent István Általános Iskola:

2019. május 15. (szerda) 7.45–9.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:

2019. május 15. (szerda) 9.15–10.15

Pótbefizetés

2019. május 20-ától ügyfélfogadási idõben
(hétfõn 8.00–11.30-ig, szerdán 8.00–11.30-ig,
12.30–15.00-ig) a Sárbogárdi Polgármesteri Hi-
vatal fsz. 2. számú irodájában.

TISZTELT
SÁRSZENTMIKLÓSI

LAKOSOK!
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy 2019.
február 18-ától a sárszentmiklósi orvosi rendelõ
felújításának a befejezéséig (elõreláthatólag
május közepéig) a felnõtt-, a gyermekorvosi
rendelés és a védõnõi szolgálat helye az alábbi-
ak szerint alakul:

FELNÕTT KÖRZETI
ORVOSI RENDELÉS

Dr. Nemes Mária – tel.: 06 (25) 461 742
Rendelés helye: rendelõintézet, 2. emelet (Sár-
bogárd, Ady E. út 79.)
Rendelési idõ: kedd 8.00–12.00, csütörtök
8.00–12.00

GYERMEKORVOSI
RENDELÉS

Dr. Mányoki Lídia – tel.: 06 (25) 463 220
Rendelés helye: rendelõintézet, földszint (Sár-
bogárd, Ady E. út 79. – gyermekorvosi rendelõ,
az orvosi ügyelet mellett)
Rendelési idõ: hétfõ 8.00–11.30, kedd
8.00–10. 00, szerda 8.00–11.00, csütörtök
8.00–9.00, tanácsadás 9.30–11.30, péntek
8.00–11.00

VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT
Gombos Tímea – tel.: 06 (70) 3366 984

Helye: védõnõi szolgálat (Sárbogárd, József A.
u. 17/a)
Csecsemõtanácsadás: csütörtök 8.00–10.00
Terhestanácsadás: csütörtök 10.00–12.00

Dr. Sükösd Tamás polgármester

MEGHÍVÓ
2019. május 13-án, hétfõn, 17 órakor

KIÁLLÍTÁS NYÍLIK ROMA FESTÕK ALKOTÁSAIBÓL
a Madarász József Városi Könyvtárban (Sárbogárd, Hõsök tere 16.).

Vendégünk: Vári Zsolt festõmûvész, a Roma Galéria Egyesület vezetõje.

A kiállítást megnyitja: dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere
és Lakatos Péter, a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

Láng György népi fafaragó
kiállítására.

A kiállítást megnyitja: Viasz Zoltán

2019. május 30-án (csütörtökön) 17 órakor
a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban.

Közremûködnek a Sárszentmiklósi Általános Iskola tanulói.

Láng György fiatalkorát töltötte Töbörzsökön, 1968 óta foglalkozik
faragással, mesterei Cs. Kiss Ernõ, id. Palatkás József és Péterfy
László voltak. Eddig több mint hetven kiállításon szerepeltek mun-
kái, a többi között a Vatikánban, Rotterdamban, a Pesti Vigadóban
és a Néprajzi Múzeumban.

100 ÉVE TÖRTÉNT

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

az elsõ világháborúra
és az azt követõ forradalmakra
emlékezõ FELOLVASÓESTRE

2019. május 27-én (hétfõn)
17 órára a Madarász József

Városi Könyvtárba.

Mindenkit szeretettel várunk!

Alsószentiván Fatimai Szûzanya búcsújáróhely
2019. évi zarándoknapi miserendje

2019. május 13., hétfõ, 9.00 órai kezdettel
Szónok: dr. Udvardy György, a pécsi egyházmegye püspöke

2019. június 13., csütörtök, 9.00 órai kezdettel
Szónok: Horváth József esperes Bodajkról

2019. július 13., szombat, 9.00 órai kezdettel
Szónok: Lindmayer Miklós újmisés

2019. augusztus 13., kedd, 9.00 órai kezdettel
Szónok: Kispál György c. esperes Budapest–Csepelrõl
2019. szeptember 13., péntek, 9.00 órai kezdettel

Szónok: Varga László, a kaposvári egyházmegye püspöke
2019. október 13., vasárnap, 9.00 órai kezdettel

Szónok: Spányi Antal, a székesfehérvári egyházmegye püspöke
A szentmise keretén belül az idõsek áldására kerül sor.

Helyszín: Szûz Mária Szeplõtelen Szíve Plébánia, 7012 Alsószentiván, Béke u. 56.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Helter István plébános és Alsószentiván Egyházközség képviselõ-testülete
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város

Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2019. május 10-én (péntek)
9 órakor ülést tart.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,

Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl,
intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gya-
korlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetérõl, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl.
Elõadó: városi rendõrkapitány
4. Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnok-
ság 2018. évi tûzvédelmi tevékenységérõl, a települések
tûzvédelmi helyzetérõl, a tûzvédelem érdekében tett intéz-
kedésrõl és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Elõadó: Kõvágó Dezsõ alezredes, tûzoltóparancsnok
5. Alapellátás és a járó-, fekvõbeteg-szakellátás közötti
munkakapcsolat áttekintése, szükség esetén módosítása.
Elõadók: dr. Csernavölgyi István fõigazgató, dr. Rácz Lajos
intézetvezetõ fõorvos, az orvosi ügyelet képviselõje
6. Beszámoló a helyi menetrend szerinti autóbusz-közleke-
dési közszolgáltatási tevékenységrõl.
Elõadó: polgármester
7. A helyi közösségi közlekedés támogatása iránti kérelem
benyújtása.
Elõadó: polgármester
8. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem
helyzetérõl.
Elõadók: hatósági osztályvezetõ, intézmények gyermekvé-
delmi felelõsei, a SESZI Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai vezetõje
9. Beszámoló a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde tevé-
kenységérõl, a személyi és tárgyi feltételeirõl.
Elõadó: intézményvezetõ
10. A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde nyári zárva tartása.
Elõadó: jegyzõ
11. Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környe-
zetvédelmi helyzetérõl.
Elõadó: polgármester
12. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ
13. Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérõl, az azzal
összefüggõ felügyeleti díjról, valamint az üzletek mûködé-
sével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmé-
nyek ellenõrzésének rendjérõl szóló rendelet megalkotása.
Elõadó: jegyzõ
14. Döntés a Sárbogárd belterületi 2358/5 hrsz alatti ingat-
lanról.
Elõadó: polgármester
15. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezé-
se.
Elõadó: jegyzõ
16. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a 314/2012. (XI. 8.) korm. rendelet 42. § (1) bekez-
dése szerint, valamint Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének a partner-
ségi egyeztetés szabályairól szóló 19/2017. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete alapján
partnerségi egyeztetést kezdeményezek.
A partnerségi egyeztetés oka, célja: Sárbogárd Város Önkormányzata lakossági kezde-
ményezésre a 68/2019. (IV. 12.) határozata alapján elkészíttette a Sárbogárd Város Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítását a Vt-Z öve-
zetben a „kialakítható telek legkisebb telek területe” paraméter 2000 m2-rõl 1000 m2-re
való csökkentésre vonatkozóan.
A településközpontban az Ady Endre útra nézõ, zártsorú beépítésû ingatlanokat a Helyi Épí-
tési Szabályzat (HÉSZ) külön övezetben szabályozza. Az övezetben a „kialakítható telek leg-
kisebb telek területe” paraméter 2000 m2-ben került meghatározásra. Az övezetre jellemzõ
telekméret azonban ennél jóval kisebb, így az esetleg nagyobb, több utcára nézõ ingatlanok
telekmegosztását korlátozza, ellehetetleníti.
A felmerülõ korlátozó paraméter csökkentése a cél annak érdekében, hogy a nagy, egybe-
függõ ingatlanok megosztása és beépíthetõsége megengedhetõ legyen.
A nyilvánosság és a közösségi ellenõrzés lehetõségeinek biztosítása érdekében tájékozta-
tásul közlöm, hogy a város hivatalos honlapján (www.sarbogard.hu) a partnerségi egyezte-
tés során közlendõ dokumentumok elhelyezésre kerültek az erre a célra szolgáló külön felü-
leten (Sárbogárd Településrendezési Eszközei – Partnerségi egyeztetés menüpont).
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek 2019. május 2-a és 2019.
május 31-e között tehetnek írásbeli javaslatot, véleményt nyilváníthatnak javaslatuk,
véleményük a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal postacímére (7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2.), vagy e-mail-címére (pmhivatal@sarbogard.hu) történõ elküldésével.

2019. május 13-án, 14.00 órai kezdettel
LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK

Sárbogárd Város Önkormányzatának dísztermében
(Sárbogárd, Hõsök tere 1.), melyre minden érintettet,

érdeklõdõt ezúton is tisztelettel meghívok.

A partnerségi egyeztetésben résztvevõ partner: adott településrendezési eszköz tervezésé-
vel érintett településrészén tulajdonnal, lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
természetes személy, adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településré-
szén telephellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet, Sárbogárdon bejegyzett vagy mûködõ
érdekképviseleti és civil szervezet, valamennyi Sárbogárdon mûködõ elismert egyház.
A településrendezési eszközök módosításának várható hatása:
A különleges energiatermelõ övezet kijelölése nagyrészt jelenleg is a gazdasági–ipari öve-
zeti besorolásban található ingatlanokat érinti külterületi részéken, ezért a jelenlegi övezeti
besorolás engedte hatásokat meghaladó eltérés nem várható. A 932/23 hrsz.-ú ingatlanon
kijelölendõ szolgáltatási funkció generálta hatások szintén elhanyagolható mértékûek.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

ADÓ 1 %
Amennyiben egyetért egyesületünk kultúra pártoló és ápoló tevékenységével, s szeretné,
hogy Sárbogárd emlékeit méltó helyen õrizzük és mutassuk be, támogasson bennünket
adója 1 százalékával!

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület adószáma: 18003644-1-07

A 2018. évi felajánlásokat, 34.564 forintot az év végi X. Betlehemi csillagunk címû kiállítá-
sunkra fordítottuk.

Köszönjük a segítségét!

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

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

Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!
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CSALÁDI FÕZÕVERSENY
Jelentkezési feltételek a 28. Sárbogárdi Napok keretében meg-
rendezendõ fõzõversenyre

GASZTRONÓMIAI
BEMUTATÓ ÉS VERSENY

Helyszíne: Sárbogárd, Ifjúsági park
Idõpontja: 2019. június 1. (szombat) 9 óra

Résztvevõk köre: bárki, aki tehetséget érez magában egy jó
bográcsos, vagy grillétel elkészítésére. Várjuk családok, baráti
társaságok, munkahelyi közösségek jelentkezését is!
Két kategória: fõtt és sült ételek versenye.
Jelentkezni a versenyre május 3-ától május 27-éig lehet a mû-
velõdési házban.
A nevezési díj: 3.500 Ft.
A versenyzõk 3 kg sertéslapockát kapnak, melybõl tetszés sze-
rinti fõtt, vagy sült ételt készíthetnek a helyszínen.
Az ételek elkészítéséhez szükséges technikai eszközöket min-
denki önállóan biztosítja.
Jelentkezni a mûvelõdési házban (Sárbogárd, Hõsök tere 3.) a
nevezési díj befizetésével lehet.
Várunk minden kedves érdeklõdõt a rendezvényre.

Sárbogárd Város Önkormányzata

Virágözön
Tizenhárom virágot hozott Isztl
Lászlóék egyik amarillisze, de el-
képzelhetõ, hogy a többi hagyma is
döntögeti majd ezt a rekordot, hi-
szen fáradhatatlanul ontják, bont-
ják a bimbókat. A szeretetteljes,
értõ gondoskodást így hálálják
meg a csodálatos növények, látvá-
nyukkal melegséget árasztva a
hûvösebb tavaszi napokon is.

HKV
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RÉGI IDÕK FOCISTÁI SÁRBOGÁRDON
A 60-as, 70-es, 80-as évek (RETRO) csa-
patainak játékosait bemutató sorozat lab-
darúgóját Sárhatvanon kerestem fel.
CSENDES ISTVÁN 1960-ban Sárbogár-
don született. Az 1974. év a labdarúgói pá-
lyafutása kezdete 14 évesen a Nagyhör-
csök ifjúsági játékosaként. A nagyhörcsöki
évek alatt Szedlákovics János edzõ és
Vincze Gyula, valamint Vollár János meg-
különböztetett figyelme segítette a fejlõ-
dését. 1976-ban már a felnõtt csapat tagja-
ként az Alsószentiván ellen lépett pályára
és debütált a nagyoknál.
A nagyhörcsöki és a mezõfalvai állami gaz-
daságok fúziója után a Mezõfalva megyei
I. osztályban szereplõ ifi csapatában ját-
szott. A nagy nevû és hírû együttesek, Ko-
hász, Videoton, MÁV Elõre, hasonló korú
csapataival osztozott csapata a dobogós
helyekért. Sárbogárdra 1981-ben igazolt
az akkor a körzeti bajnokságban szereplõ
együtteshez. Az elsõ sárbogárdi mérkõzé-
sét az Ercsi Kinizsi csapata ellen játszotta.
A katonai bevonulást követõen nem
sikerült az Ercsi Toldi SE csapatához
igazolni, nem jutott játéklehetõséghez.
A leszerelés után nagyszerû évek követ-
keztek Sárbogárdon. Tagja volt a Lukács
Sándor edzõvel három osztályban három
bajnoki címet szerzõ csapatnak. A megyei
bajnokság megnyerésével az NB III, az ak-
kori harmadik vonal legerõsebb csoportjá-
ba, a Duna csoportba került a Sárbogárd.
Az ellenfelek csapataiban volt válogatott
és NB I-et megjárt labdarúgókkal mérte

össze tudását. Kovács Attila, Váradi Béla,
Ebedli Zoltán, Tóth András és még sokan
mások a pályafutásukat itt folytatták. Kitö-
rölhetetlen élményt jelent ezen idõszak
pályafutásában. Az NB III-ban eltöltött
évben Szabó Károly (volt válogatott és Vi-
deoton-játékos) volt a csapat edzõje. A
csapatban támadó középpályás szerepkör-
ben és a gólok elõkészítésében jeleskedett
hétrõl hétre. A mérkõzésenkénti 6-800 né-
zõ elismerõ tapsára még ma is szívesen te-
kint vissza az indításaiból és szabadrúgása-
iból szerzett gólok elismeréseként. Felejt-
hetetlen élményei között kerül elõ a Ma-
gyar Kábel elleni találkozó, amelyen Ko-

vács Attila volt válogatott kapusnak lõtt
két góljával szerezték meg a gyõzelmet.
Hasonló emlékként idézte fel a BKV Elõ-
re elleni derbit is és az ott szerzett 30 m-rõl
lõtt bombagólt.
A sárbogárdi évek után Vajta következett
és Killer Imre bácsi irányításával a megyei
I. osztály. A Vajta–Mány-mérkõzés ma-
radt meg emlékként, mert a csapat a kiállí-
tások után 7 fõre fogyatkozva is gyõztesen
hagyta el a játékteret.
A vajtai kirándulás után 1993-ban a Me-
zõszilas csapatával, Szepesi István edzõ
eredményes munkájának gyümölcse a kör-
zeti bajnoki cím és feljutás a megyei II.
osztályba.
A versenyszerû labdarúgást 1995-tõl a
Káloz öregfiúk csapatában folytatta. A
2000-es év sikereként a Tác öregfiúk csa-
patával a Csákvár elleni gyõzelemmel me-
gyei öregfiúk bajnok volt. Évekig a Barát-
ság Presszó teremfoci-bajnokságban a
Cosmos B-Z, a Zöldért és a Káloz Öregfi-
úk csapatát erõsítette. Játékával csapatban
is és az egyéni teljesítményével díjak, elis-
merések tárházát tudhatja magáénak.
A csuka véglegesen 2009-ben került szögre
és itt lett vége a 35 éves labdarúgásban el-
töltött éveknek. Befejezésként, a Puszta-
szabolcs elleni mérkõzés kezdõrúgásának
elvégzésére a felkérést elfogadva, megkö-
szöntem a beszélgetést.

Szántó Gáspár

Dohányzásról leszoktató program

FÚJD KI MAGAD!
2019. május 8-ától, szerdánként, 18 órától

a Hantosi Kultúrházban (5 alkalom)
Vezeti: Nyulasi Zsolt tanácsadó, újságíró, aki 19 éves dohányos
múlt után 14 éve szakított a gyilkos szenvedéllyel.
Változtassa meg az életét és keressen évente akár több száz-
ezer forintot, amit addig cigire költött! Ilyen egyszerû lenne?
Igen. Jöjjön el és hallgassa meg Zsolt programját! Bárki számá-
ra nyitott a lehetõség.
Az 5 alkalomból álló sorozat keretében a résztvevõk megis-
merkedhetnek a dohányzáshoz vezetõ út legfontosabb állomá-
saival, a dohányzás élettani hatásaival, valamint hasznos, sze-
mélyre szabott tanácsokat nyerhetnek arról, miként élhetnek
újra füstmentes szabadságban. A több közegben is sikerrel ki-
próbált és eredményesen vizsgázott tréning a Carr-féle prog-
ram továbbfejlesztett, hasznos életmódtanácsokkal kiegészí-
tett változata mindazoknak, akik már elhatározták, hogy meg-
szabadulnak a gyilkos szenvedélytõl, de eddig nem kaptak ha-
tékony és eredményes mintát arról, hogyan is tehetik meg ezt.
Részvételi díj:
1 alkalom: 1 doboz cigaretta, vagy dohány ára, amit kivételesen
nem az egészsége rovására fog elkölteni.
A részvételhez elõzetes bejelentkezés szükséges az alábbi elér-
hetõségek valamelyikén:
06 (30) 385 0379, 06 (30) 514 5274, kishantos@datatrans.hu
Szervezõ: Mezõföld Népfõiskolai Társaság

SÁRBOGÁRDI
CUKORBETEGEK KLUBJA
A klubfoglalkozások célja:
– segíteni a cukorbeteg életét a lehetõ legjobb életminõség ki-
alakításában;

– információ nyújtása a betegségrõl, kezelésrõl, szövõdmé-
nyekrõl;

– pszichés támogatás nyújtása a betegségtudattal való megküz-
désben;

– egészségügyi szakemberrel történõ kommunikáció haté-
konyságának javítása;

– tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.

A klubfoglalkozás témái:
– A cukorbeteg láb idegkárosodásának és érkárosodásának ke-
zelési lehetõségei

– Diéta

Elõadó: dr. Oroszlány László

Idõpont: 2019. május 22., 17.00–18.30 óra

Helyszíne: mûvelõdési ház, Sárbogárd, Hõsök tere 3.

Telefon: 06 (25) 460 161

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.
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AZ ÖTÖSÖK TÚLSÚLYBAN
Szívet melengetõ

gyõzelem

Sárbogárd–Sárosd 5-0 (3-0)

Sárbogárd: Matócza – Laták, Kindl, Grác-
zer Gergõ, Kállai, Kókány, Bezerédi, Gyu-
ricza, Gráczer Bence, Gráczer Bálint, Né-
meth
Cserék: Farkas, Nagy, Gál, Molnár, Kraj-
csovics, Lajtos, Luczek
Vezetõ edzõ: Pajor László
Sárosd Kronos Sport: Rigó – Susa, Arany,
Truszek, Somogyi, Balogh, Kosaras, Dob-
sa, Szekeres, Kovács, Szabó
Cserék: Rauf, Virág, Dvéri, Kû T., Kargl, Kû
D.
A hetek óta kitûnõ formát felmutató csa-
patok mérkõzését mindkét szurkolótábor
nagy érdeklõdése elõzte meg. A hazaiak
ragadták magukhoz a kezdeményezést és
Rigó Á. Laták B. 20 m-rõl leadott, jobb al-
só sarokba tartó lövését szögletre ütötte. A
belõtt szögletet Gráczer Bence a kaputól 3
m-re mellé fejelte. A sorozatos hazai roha-
mokat a 13. percben az újabb bal oldalról
beívelt szöglet követte. Gráczer Bálint be-
ívelését a védõk nem tudták felszabadítani
és Kindl Z. az elé került labdát visszaemel-
te a kapu elé. A védõk gyûrûjében felugró
Gyuricza K. a kapuba fejelt, 1-0. A gól után
sem tudott a vendégcsapat veszélyt okozni,
a hazaiak már a középpályán megszûrték a
vendégek támadási kísérleteit és a véde-
lem is magabiztosan állt a lábán. A 22.
percben Gráczer Bálint lövése centikkel
zúgott el a bal felsõ sarok mellett. A sáros-
di védelem megingását a 29. percben Be-
zerédi Á. használta ki. A felezõvonalnál
Laták B. szerzett labdát, az átadására raj-
toló Bezerédi Á. a védõk között kilépett és
a kimozduló kapus mellett a bal alsó sarok-
ba helyezett, 2-0. Továbbra is a felszaba-
dultan játszó hazaiak irányították a játékot
és a 45. percben Bezerédi Á. bal oldalról
átívelt labdáját az elõretolt Kindl Z. felhõ-
fejessel juttatta a hálóba, 3-0. A szünet
után a kissé megroggyant vendégeket nem
hagyta érvényesülni a hazai csapat és csírá-
jában fojtotta el Sárosd támadási kísérlete-
it. Az 56. percben már a sokadik nagyszerû
támadást vezette a Sárbogárd, és a táma-
dás végén a hazaiak negyedik találatának
tapsoltak a hazai szurkolók. Németh K. át-
adását Bezerédi Á. visszatette, és Németh
K. középre adott labdájára Kállai B. M. ér-
kezett, 6 m-rõl a hálóba lõtt, 4-0. A zavaro-
dottság jelei mutatkoztak a vendégek játé-
kán, és a hazaiak pontos passzokkal, indí-
tásokkal, felívelésekkel jutottak el a ven-
dégek kapujáig. Rigó Á. képességeit tesz-
telték a sárbogárdi támadók és a kapus

bravúrjaira volt szükség az eredmény tar-
tásához. A 75. percben a bal oldalon veze-
tett támadás végén büntetõhöz jutott a
Sárbogárd. Kókány P. alapvonal közelébõl
beadott labdájába Kosaras Sz. kézzel bele-
ütött. A megítélt 11-est Laták B. a jobbra
mozduló kapus mellett a kapu bal oldalába
helyezte, 5-0. A mérkõzés hajrájában is-
mét Rigó Á. volt fõszerepben. Elõbb Kraj-
csovics P. lövését, majd Nagy Á. közeli fe-
jesét sikerült szögletre ütni.
A hazaiak minden csapatrészében felül-
múlták a vendégeket és koncentrált játék-
kal nagyszerû gyõzelmet arattak az öt hete
veretlen Sárosd ellen.
Jók: Bezerédi Á., Laták B., Németh K., il-
letve Rigó Á.
Pajor László edzõ a mérkõzésrõl: Helyzetki-
használást leszámítva kifejezetten jól játszott
a csapat. Elsõ perctõl motiváltak, fegyelme-
zettek és egységesek voltak a srácok. Gra-
tulálok a szép és eredményes játékhoz!

Éljen május elseje!

Sárbogárd U19–Perkáta U19
5-0 (3-0)

Sárbogárd: Deák – Simon, Márkovics, Va-
gyóczki, Horváth Zs., Gábris, Sükösd,
Husvéth, Bögyös, Demeter, Horváth Bá-
lint
Cserék: Lengyel, Morvai, Horváth Á. M.,
Õri, Bruzsa
Vezetõ edzõ: Pajor László
Perkáta: Kovács – Cislo, Németh, Palko-
vics, Simon, Puskás, Linger, Boór, Biro,
Tonka, Kulcsár
A hétvégi középiskolai ballagások miatt
május 1-jén játszották a csapatok a mérkõ-
zést. Az õszi mérkõzésen meglepetésre a
Perkáta szakította meg a hazaiak veretlen-
ségét. A visszavágás motiválta a Sárbogárd
csapatát és már a 4. percben meg is szerez-
te a vezetést. Jobb oldali beadás után De-
meter D. a védõ mellõl a jobb alsó sarokba
passzolta a labdát, 1-0. Támadás támadást
követett a hazaiak részérõl és a 20. perc-
ben Márkovics D. középen Sükösd G.-t ki-
ugratta. A közelrõl leadott lövés a kapus-
ról ismét Sükösd G. elé került, aki másod-
szorra már nem hibázott és a hálóba gurí-
tott, 2-0. A vendégek szórványos támadá-
sokkal kísérleteztek és nem került veszély-
be Deák Z. kapuja. A 38. percben ismét
szép támadást vezetve került gólhelyzetbe
Horváth Zs. A védõk között kilépve sza-
bálytalanul szerelte a védõ a büntetõterü-
leten belül. A megítélt 11-est Demeter D.
a jobb alsó sarokba lõtte, 3-0. Háromgólos
hazai elõnnyel vonultak pihenõre a csapa-
tok. A szünet után mezõnyjátékkal teltek a

percek. A 70. percben Demeter D. nagy-
szerûen tálalt Horváth Zs. elé, aki elhúzta
a labdát Kovács Á. E. mellett és a gólvona-
lon túlra vezetve állította meg a játékszert,
4-0. A mérkõzés végeredménye Vagyóczki
P. 22 m-rõl elvégzett szabadrúgásával ala-
kult ki. A Horváth Zs. elleni szabálytalan
szerelés miatt megítélt szabadrúgást véd-
hetetlenül lõtte a bal felsõ sarokba, 5-0.
Jó játékkal, szervezett védekezéssel és
mindvégig támadó szellemben játszó haza-
iak gyõzelme megérdemelt.
Jók: Vagyóczki P., Demeter D., Sükösd G.,
illetve Simon A. M.

Ez is ötös,
két szépséghibával

Nagykarácsony–Sárbogárd II.
2-5 (1-3)

Nagykarácsony: Turi – Killer, Mohácsi,
Kovács, Simon, Brogyányi, Wadolowski,
Halasi, Kacz, Szabó, Szûcs
Cserék: Berta, Felföldi, Sümegi
Vezetõ edzõ: Mergl István
Sárbogárd II.: Brúzsa – Pap, Juhász, Va-
gyóczki, Simon, Gyuricza, Horváth Zs.,
Demeter, Gráczer Bálint, Tóth, Lajtos
Cserék: Deák, Kovács, Gábris, Palásti, Rigó,
Pajor
Vezetõ edzõ: Pajor László
Az elsõ támadást góllal fejezte be a hazai
csapat. A támadás végén Brogyányi M. ta-
lált a kapuba, 1-0. A bekapott gól ébresztõ-
ként hatott a vendégekre és a 9. percben
Demeter D. büntetõbõl egalizálta az ered-
ményt. A 11. percben már a Sárbogárd
II.-nél volt az elõny. Horváth Zs. 17 m-rõl
leadott lövése a védõt érintve került a há-
lóba, 1-2. A vezetés birtokában formás tá-
madásokat vezetve játszottak a vendégek
és a 24. percben Gyuricza K. góljával két-
gólosra növelték a különbséget, 1-3. A szü-
net után a 60. percben a hazaiak Simon J.
Á. találatával közelebb kerültek a vendé-
gekhez, 2-3. A karácsonyi örömre egy
gyors válasz és a 61. percben Tóth G. jól el-
talált távoli lövése talált utat a hálóba, 2-4.
A mérkõzés hajrájában is a Sárbogárd irá-
nyított, és a 81. percben Gráczer B. ötösre
javította a csapat teljesítményét, a támadás
végén szerzett góljával beállította a mér-
kõzés végeredményét, 2-5.
Pajor László edzõ a mérkõzésrõl: – Nagyon
akartak a fiúk, és ez az elsõ percekben kap-
kodásba ment át. Lehiggadva szép táma-
dásokat vezettünk, hátul pedig jól segítették
egymás játékát. A helyzetkihasználás ismét
nem ment. Gratulálok a magabiztos gyõ-
zelemhez!
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Sárbogárd U16–Polgárdi U16
6-2 (2-1)

Sárbogárd: Bruzsa – Õri, Horváth A. R.,
Szabó O., Szalai, Suhajda, Boda, Tóth P.,
Már, Deák, Horváth B.
Cserék: Tóth L., Szabó M. D., Csõgör
Vezetõ edzõ: Pajor László
Polgárdi: Boda – Sági, Juhász, Hittner, Ba-
lazsek, Fi, Kovács A., Hajcsár, Szentes,
Csizmadia, Kovács G.
A hideg, szeles és esõs idõben már a 4.
percben sikerült melegséget okozni a ha-
zaiaknak a mérkõzést megtekintõ nézõk
számára. Suhajda M. passzát Szalai Á. to-
vább játszotta Már Z. elé, aki 4 m-rõl a ven-
dégek kapujába helyezett, 1-0. A 11. perc-
ben egyenlített a Polgárdi. Bal oldalon ve-
zetett támadást a vendégcsapat és Szentes
O. a kapujából kimozduló Brúzsa B. mel-
lett a bal alsó sarokba helyezett, 1-1. A csú-
szós talaj többször megtréfálta a játékoso-
kat, és a sárbogárdiaknak sikerült jobban a
labda megszelídítése. A 19. percben Már
Z. jobb oldali bedobását Suhajda M. kö-
zépre emelte és Boda A. balról érkezve a
jobb alsó sarokba passzolt, 2-1. A félidõ vé-
géig hazai fölény és elpuskázott lehetõsé-
gek jellemezték a találkozót. Szünet után
az 54. percben Suhajda M. és Horváth B.
összjátéka után Szalai Á. az átadással kö-
zépen kilépett a védõk között és 10 m-rõl a
hálóba helyezett, 3-1. Egy perc múlva a
megszerzett labdával Szalai Á. indította
Suhajda M.-t és 14 m-rõl kilõtte a jobb alsó
sarkot, 4-1. A hazaiak a fölényüket a 68.
percben szerzett találattal nyomatékosí-
tották. Tóth P. bal oldali beadását Suhajda
M. kapura fejelte. A vendégek kapusa a fe-
jest Suhajda M. elé ütötte, aki az ismétlést
a hálóba gurította, 5-1. A megnyugtató
elõny birtokában a hazai védelem megin-
gását a 80. percben Balazsek B. kihasznál-
ta, 5-2. A mérkõzés 83. percében visszaállt
a négy gól különbség. A Boda A. buktatá-
sáért megítélt büntetõt Brúzsa B. a kapu
jobb oldalába lõtte, 6-2.
A körülményekhez jól alkalmazkodó ha-
zaiak gyõzelme dicséretet érdemel.
Jók: A hazai csapat, illetve Kovács G.

Siker a Vidi ellen

Sárbogárd U14–
Videoton Baráti Kör U14

1-0 (0-0)

Sárbogárd: Derner – Hollósi B., Sáfrány,
Már, Szalai, Gereny, Csõgör, Szabó D. Z.,
Zvezdovics
Cserék: Szabó M. D., Lakatos, Baráth, Hol-
lósi G., Horváth
Videoton Baráti Kör: Fekete Dávid –
Tislér K., Horváth R., Alföldi, Tislér M. I.,
Fekete Dániel, Pintér, Horváth G., Boros
Cserék: Venczel, Kajári, Neumann, Ódor,
Handler, Balogh, Varga, Kovács
A dobogóra törekvõ Baráti Kör csapata el-
len igazi rangadóvá lépett elõ a mérkõzés.
Mindkét csapat nyílt sisakkal támadott és
felváltva kerültek veszélybe a kapuk. Már
Z. szögletrúgásai után elõbb Szalai Á. 4
m-rõl földre fejelt labdája a kapu fölé pat-
tant, Szabó D. Z. lövése a kapu mellett
hagyta el a játékteret. Pintér R. N. kilépése
után Derner P. hárította a lövést. Mindkét
oldalon a kialakított gólszerzési lehetõsé-
gek kihasználatlanul maradtak és gól nél-
küli elsõ félidõ után vonultak pihenõre a
csapatok. A szünet után a hazaiak Szalai
Á. bátran felvállalt támadójátékával fö-
lénybe kerültek. Bal oldali támadás végén
a kapura lõtt labdát Fekete D. kiütötte és a
védõ lerántotta az ismét lövésre készülõ
Szalai Á.-t. A büntetõ elvégzését magára
vállaló Szalai Á. lövését a vendégek kapusa
hárította. Az 50. percben góllá érett a ha-
zai fölény. Szalai Á. nagyszerû cselekkel
átjátszotta magát a Vidi védelmén és lövé-
sét Fekete D. Szabó D. Z. elé tenyerelte,
közelrõl nem hibázott, a kapu bal oldalába
vágta a labdát, 1-0. A vendégek küzdöttek
az egyenlítés megszerzéséért, de a hazaiak
védelme és Derner P. minden kísérletet
hárított.
Küzdelmes mérkõzésen, fegyelmezett vé-
dekezéssel és helyenként jó játékkal sike-
rült gyõzelmet aratni a szintén jó teljesít-
ményt nyújtó Videoton BK csapata ellen.
Kovács Attila a csapat edzõje és a fiúk kö-
szönik a Sárbogárd SE „család” tagjainak a
biztatását.
Jók: Mindkét csapat

Újabb vereség
a tavasszal

Soponya Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 4-1 (1-1)

Soponya: Zabos – Varga Ferenc, Csór,
Gyenis, Radnics, Szabó, Tóth Sz. J., Szücs,
Tóth G., Varga, Grünfelder
Cserék: Szõke, Tóth Cs., Biró, Huszár, Polc-
zer, Tóth L.
Sárbogárd: Sipõcz – Meister, Lakatos,
Csendes, Killer, Kassai, Deák, Csizmadia,
Vanya László, Szabó, Derecskei
Cserék: Kelemen, Horváth, Tórizs
Kiegyenlített elsõ félidõ és egy-egy találat
mindkét oldalon. A 9. percben Sipõcz A.
hibájából Grünfelder A. G. góljával jutott
vezetéshez a hazai csapat. A 24. percben
Szabó A. Tórizs A. lefejelt labdáját értéke-
sítette, 1-1. A második játékrészben a ven-
dégek katasztrofális helyzetkihasználását
büntette a Soponya és az 51. percben
Grünfelder A. G. találatával megszerezte
a vezetést, 2-1. Az 58. percben Radnics A.
szabadrúgása került a vendégek hálójába,
3-1. A mérkõzés 73. percében az újabb
Radnics A. góllal kialakult a végeredmény,
4-1.
Elérkezett a tavaszi fáradság a csapatnál és
ez vereségekben is jelentkezik.

A hétvége sportmûsora

2019. május 10. (péntek)
17 óra: Alba Kölyök–Sárbogárd U14
(U14, Nyugati csoport, Székesfehérvár,
Mezõvári J. pálya)

2019. május 11. (szombat)
17 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Tác-Csõsz
Öregfiúk (Öregfiúk, Déli csoport, Sárbo-
gárd)

2019. május 12. (vasárnap)
10 óra: Perkáta U16–Sárbogárd U16
(U16, Déli csoport, Perkáta)
17 óra: Sárbogárd II.–Pusztaszabolcs (Me-
gyei II., felnõtt, Sárbogárd)
17 óra: Gárdony-Agárd Gyógyfürdõ–Sár-
bogárd (Megyei I. o., Gárdony-Agárd)

2019. május 13. (hétfõ)
18 óra: Szár U19–Sárbogárd U19 (Megyei
I. o., U19, Szár)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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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

KISLÓKON ELADÓ
KÉT CSALÁDI HÁZ.

Telefon: 06 25 464 955

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

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Sétarepülés dunaújvárosi indulással! 06 (20) 437 4869

Tápkockás és szálas paprika-, paradicsom-, padlizsán- és fûszerpapri-
ka palánta eladó. Sohár, Cece, Deák F. út 81. 06 (30) 418 7854

Elõnevelt TETRA-H (barna) és fehér húshibrid csirke kapható május
10-11. Tinódy út 52. 06 (30) 384 2294

Sárszentágotán, a falu központban, háromszintes magtár és egyterû
raktár, sürgõsen eladó. Bármilyen tevékenységre alkalmas, 3 fázis, víz
a területen, gáz az épület elõtt található. Az épület felújított, az ár 20
milliót Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 314 7741

Albérletet keresünk 06 (30) 311 1921

Csütörtökön újabb kiadós esõ érkezik
Csütörtökön már sokfelé várható esõ, a Dunántúlon délután helyenként beágyazott záporok, egy-egy helyen akár zivatar is kialakulhat. Élénk, helyenként erõs
lesz a déli-délnyugati szél. Hajnalban 4-11, délután pedig 10-15 fok valószínû.
Pénteken a napos idõszakok mellett elszórtan, fõként hazánk északi felén készülhetünk záporokra, zivatarokra. Élénk, erõs lökések kísérhetik a nyugati-észak-
nyugati szelet. A legmagasabb hõmérséklet 17 és 22 fok között alakulhat, de a záporokat, zivatarokat követõen több fokkal visszaeshet a hõmérséklet.
Szombaton csak néhol alakulhat ki kisebb esõ, egy-egy futó zápor, zivatar. A Dunántúlon lehet szeles az idõ. Délután 19-23 fokot mérhetünk. Vasárnap már
többfelé kialakulhat esõ, zápor, zivatar. A Dunántúlon viharossá fokozódhat az északi-északnyugati szél. A Dunától keletre 17-24, nyugatra 9-16 fok valószínû.

Forrás: idokep.hu

Kedves Barátaink!
Kérjük, hogy idén is támogassák

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

Adószámunk: 16696527-2-07

Köszönjük!

HOZD EL A PLÜSSÖD!
A Szelíd Motorosok A Zaklatások Ellen idén is (immár harmadik alkalommal) gyûjtést szervez a gyer-
mek-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
játékokat 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).
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