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Tovaröppent pillanat
Érdekesek a körülöttünk, velünk egy kertben élõ madárkák. Teljesen meg-
feledkezem az idõrõl, és felvillanyozódom, amikor õket figyelem.
A cinkék és a rigók – mintha éreznék, hogy nem eshet bántódásuk, nem kell
tartaniuk az embertõl – egészen közel, szinte karnyújtásnyira merészked-
nek. Egyszer jót mulattam azon, amikor a tornácra kilépve a madáretetõt el-
foglaló, malac módjára falatozó verébsereg ijedten a távolabbi aranyesõre
hussant, onnan tartottak engem szemmel. A cinkék a mandulafáról figyelve
az eseményeket a megüre-
sedett etetõhöz röppentek,
tudván, hogy jelenlétemben,
mely távol tartja a verebe-
ket, megtölthetik a bendõjü-
ket.
A gólyák, baglyok is a bát-
rabbak közé tartoznak.
Viszont az énekesmadarak,
poszáták nagyon óvatosak,
pedig hosszan elgyönyörködöm bennük, amikor a köveken ugrálnak, vagy
az itatónál kortyolgatnak és fürdõznek. Mindhiába mondom nekik és sugár-
zom feléjük teljes lényemmel, hogy biztonságban vannak, a tisztes távolsá-
got megõrzik. Éppen ezért volt számomra rendkívüli élmény vasárnap a te-
nyeremben tartani, ha csak pár pillanatig is egy tengelicet.

Hargitai–Kiss Virág

LESODRÓDOTT...LESODRÓDOTT...

FELBORULT...FELBORULT...
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A Hõsök terét ezúttal nem utcai mûvészek, vagy futók töltötték
meg élettel, hanem táncosok május 11-én, szombaton délután. A
2018 szeptemberében indult, Iker Józsefné vezette Tehetség
Alapfokú Mûvészeti Iskola ugyanis ekkor tartotta évzáró gáláját a
mûvelõdési házban, mely egyben vizsga is volt.

Közel húsz csoport, több száz gyermek vonult föl a színpadon
négy stílust képviselve: néptánc, társastánc, balett, modern tánc.

Érkeztek gyermekek nemcsak helybõl, hanem Alapról, Cecérõl,
Mezõszilasról, Nagylókról, Simontornyáról, sõt, Szalkszentmár-
tonról is. A pedagógusok felkészítésének és a tánc (akárcsak más
mûvészeti ágak) felszabadító erejének köszönhetõen egyáltalán
nem tûnt drukkal teli vizsgának a gyermekek fellépése, inkább

örömtáncnak, hiszen lelkesen mutatták be, mit tanultak az elmúlt
tanév során.

A Sárréti Csókavirág Népi Együttes felnõtt táncosai gazdagítot-
ták a programot szép öltözetükkel és érett táncukkal.
Az elõadás végén a legügyesebb gyermekek Év Táncosa díjban, il-
letve elismerõ oklevélben részesültek.

Hargitai–Kiss Virág

TÁNCOS TEHETSÉGEK
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Madarak minden formában
Remek vasárnapi programnak bizonyult a
madarak és fák elõtt tisztelgõ esemény
Kishantoson, melyre sok-sok gyermek és
család kilátogatott május 12-én. A Kishan-
tosi Vidékfejlesztési Központban Lendvai
Gábor ökológus köszöntötte az érdeklõ-
dõket, majd Ácsné Éva ügyvezetõ ajánlot-
ta figyelmünkbe a teremben berendezett
kiállítást: az ünnepeltek ihlette festménye-
ket, kerámiákat, ékszereket és a Sárbo-
gárdról elszármazott Gárdonyi Bernadett
nemezbõl készült fantasztikus madarait,
melyekbõl vásárolni is lehetett.

Módunk nyílt megtekinteni azokat a finom
szövésû hálókat, melyeknek segítségével
többféle madarat befogtak a Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi Egyesület
tagjai, hogy meggyûrûzzék, nyilvántartás-
ba vegyék, megmérjék a kis szárnyasokat.
Különleges élmény volt mindezt végignéz-
ni, cinkét, seregélyt, tengelicet, poszátát si-
mogatni, majd egy bemutató keretében
fenséges sast és sólymot megismerni.
A csodálatos környezetben jólesett a séta,
a szem legeltetése a fûszeres- és vetemé-
nyeskerten. Az ízlelõbimbók sem marad-

tak étlen-szomjan, mivel mézet és kenyér-
lángost is kóstolhattunk. A Fejér Megyei
Népmûvészeti Egyesület alkotóinak aszta-
lainál szívesen ténykedtek a gyermekek.
Készültek a bürökdudák, csuhémadarak,
nemezdíszek, melyeket a nagyszerû nap
emlékeként vihettünk haza magunkkal.

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk mindenkit

ISTENTISZTELETRE ÉS
GYERMEKFOGLALKOZÁSRA!

Idõpont: vasárnaponként 10.30 óra
Helyszín: Sárszentmiklós, Köztársaság út 200.

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

Evangélikus lelkész

MEGHÍVÓ
1944–2019

Tisztelettel meghívjuk Önt a holokauszt
Sárbogárd és környékbeli zsidó áldozatairól

való megemlékezésre, melyet

2019. június 30-án (vasárnap)
16.00 órai kezdettel tartunk

a sárbogárdi izraelita temetõben.
A programot a mûemlék-zsinagóga elõtt rövid zenés–verses
mûsorral, majd a mûvelõdési házban kerekasztal-beszélgetés-
sel folytatjuk, ahová szeretettel várjuk az elszármazottakat és
helybelieket.

Emlékezzünk együtt!
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NAPLÓ
A május 10-ei ülést számos vendég tisztelte
meg jelenlétével a napirenden szereplõ té-
mák kapcsán. Ahogy a polgármester hu-
morosan megjegyezte: több vendég volt,
mint képviselõ, akik közül négyen is hiá-
nyoztak: Gerlai Zsolt, Erõs Ferenc, Nedo-
ba Károly és Ébl Zoltán.
Dr. Sükösd Tamás bevezetõjében beszá-
molt a programokban gazdag elmúlt hó-
nap értékes, színvonalas rendezvényeirõl.
A legutóbb épült csapadékvíz-elvezetõ
rendszer elsõ garanciális bejárása is meg-
történt, több észrevétel tekintetében sike-
rült megoldást találni. Több egyeztetést is
tartottak: a telepítendõ napelemparkok-
kal, a folyó pályázatokkal kapcsolatban.
Április 29-én a megyei rendõrség ünnepi
állománygyûlésén Az Év Rendõre Sárbo-
gárd elismerést az aktív állományú Hor-
váth Ferenc vehette át dr. Sükösd Tamás-
tól. Döntöttek a táborozási támogatások-
ról, már a szerzõdések megkötése zajlik,
minden pályázó legalább akkora összeget
kapott, mint tavaly. Az ESZI intézményve-
zetõi pályázatán Dienes Katalint támogat-
ták, aki már két éve az intézmény helyette-
si posztját tölti be. A másik, külsõ jelentke-
zõ szakmai programja nem volt kellõen ki-
dolgozott. A Közép-Duna Vidéke Hulla-
dékgazdálkodási Önkormányzati Társu-
lás részérõl a szemétszállító autók beszer-
zése véget ért, az üzembe helyezés van fo-
lyamatban; a szelektív kukák leszállítása
folyamatosan történik, remélhetõleg az év
második felében kapja meg a lakosság.

Közbiztonság: pozitív mérleg

A rendõrség közbiztonsági beszámolója
szerint igen pozitívan alakult a tavalyi esz-
tendõ: jelentõsen visszaesett a bûncselek-
mények száma, markáns a felderítési szá-
zalék. Mindezek növelik a lakosság bizton-
ságérzetét.
Dr. Sükösd: – Abból is mérhetõ, hogy
nincs a lakosságnak problémája a közbiz-
tonsággal, hogy nem kapunk olyan jelzést,
miszerint kevés a rendõr, vagy olyan cse-
lekmény történt az utcán, amit ne tudtak
volna kezelni.
Budavári Árpád rendõrkapitány: – 126
bûncselekmény sok év legalacsonyabb szá-
ma. Tartok attól, hogy ez a csökkenés egy-
szer csak nem lesz. Ebben benne van az is,
aki hamis bérlettel utazik a buszon, nem fi-
zeti a tartásdíjat, amire a rendõrség az álta-
lános tevékenységével kevésbé tud kihat-
ni. Lakossági visszhangok nincsenek, illet-
ve mellettünk állnak, pozitívak. Azt is látni
kell azonban, hogy a közbiztonsági problé-
mák súlypontjai áthelyezõdnek: míg ko-
rábban a vagyon elleni bûnözés visszaszo-
rítása volt a fõ feladat, ma a migrációs
problémák kezelésével, a környezetkáro-
sítás megelõzésével, felderítésével, kábító-
szeres ügyekkel kell foglalkoznunk. Tehát

nem szabad, hogy elkápráztasson, elké-
nyelmesítsen minket a tavalyi év pozitív
mérlege. Ez az eredményesség nem mû-
ködne a rendészeti, stratégiai partnerek,
erõk nélkül, mint az önkormányzat és a
polgárõrség, akik segítik a mindennapok-
ban a munkánkat. Egyre több a tömegeket
megmozgató rendezvény a városban, ezek
kellemes feladataink, és büszkék vagyunk
arra, hogy részt vehettünk ezeken az ese-
ményeken. Így szerves része a rendõrség a
városnak. A baleseti helyzet szintén ked-
vezõen alakult, de aggódva várjuk a követ-
kezõ évet. Ez az, amit kevéssé tudunk meg-
elõzéssel befolyásolni, mindenkinek a köz-
remûködésére szükség van. Idén már több
baleset történt, mint tavaly ilyenkor. A la-
kosságelégedettség évrõl évre magasabb,
ennek örülök, állunk továbbra is rendelke-
zésükre!
Vörös Ferenc rendõrfõkapitány-helyettes
rövid kitekintést adott a megyei helyzetrõl:
– Fejér megyében is hasonló a trend. Ám
míg Sárbogárdon tavaly három halálos
baleset volt, mely átlagosnak mondható, a
megyében tragikusan megnõtt, nagyjából
megduplázódott a balesetek, halálos bal-
esetek száma. Ezért baleset-megelõzés te-
rén kell nagyon harsánynak lennünk. Mi-
vel tranzitmegye vagyunk, ezért a nem itt
élõket nehéz megszólítani. Azt is figyelem-
be kell venni, hogy a forgalomba helyezett
jármûvek száma 12-szeresére nõtt, ezzel
nehezen birkózik meg a közúthálózat.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Van-e lét-
számhiány a rendõrségnél?
Budavári: – Máig 3 fõ hiány volt, de ezt pó-
tolni tudtuk. A fluktuáció alacsony, 90 %
fölötti feltöltöttséggel mûködik a kapi-
tányság. A belsõ kohéziónak köszönhetõ
ez, a családias, jó közeg itt tartja a kollégá-
kat.
Szilveszterné: – A 10 % helyettesítését ho-
gyan oldják meg?
Budavári: – 100 %-kal ritkán mûködik ka-
pitányság. Helyettesítéssel oldjuk meg, il-
letve most 4 kolléga jön gyakorlatra. Van,
aki a készenlétieknél dolgozik, amikor
tudjuk, hazacsábítjuk.

Szilveszterné: – Sérelmesnek tartom, hogy
a DK-val forgalomlassítást szerveztünk
volna a rabszolgatörvény miatt, és ezt Ön
elutasította.
Budavári: – A gyülekezési törvény válto-
zott. A közlekedés nagymértékû zavarása
nem megengedhetõ. A döntésemnek a
bíróság helyt adott.
Szilveszterné: – Nem fogadom el a vála-
szát, mert Ön és a bíróság korlátozott ál-
lampolgári jogaim gyakorlásában.
Dr. Sükösd felhívta a képviselõ asszony fi-
gyelmét arra, hogy testületi ülésen ne poli-
tizáljon.
Budavári: – Törvények szabályozzák a
munkánkat, ezek szerint cselekszünk, ezek
jóváhagyása bírói úton történik. Ajánlot-
tunk alternatívát helyszín tekintetében a
demonstrációra, ebbe a bejelentõ nem
ment bele.
Dr. Sükösd: – Az utca nem játszótér.

Egészségügyi kérdések
A betegellátásban érintett intézmények,
szervezetek beszámolói is terítékre kerül-
tek.
Dr. Rácz Lajos: – A felmerült problémák-
ról mélyreható, tisztességes beszélgetést
folytattunk az ÁNTSZ vezetõjével, és a
fenntartó részérõl, fõorvos úrtól is kap-
tunk ígéretet, hogy a legkritikusabb terüle-
tek fejlesztésében segítséget nyújtanak.
Ilyen a reumatológiai rendelés, ahol rossz
a várakozási idõ, mert nincs ember. Olyan
ember kell, aki szakorvos és mindenfélét el
tud látni. Rezidens nem jöhet ide. A kardi-
ológia a másik. Dietetikai szakrendelés is
lesz. Fontosnak tartjuk a megelõzést, szû-
réseket. A diabéteszklub szépen mûködik,
25-30 fõ részvételével.
Dr. Sükösd közölt egy nem túl örömteli
hírt: az az orvos, akivel megegyeztek a
miklósi háziorvosi ellátás tekintetében,
szó nélkül eltûnt, állítólag másutt dolgo-
zik. Ezért most oda ismét háziorvost keres-
nek.
Az ügyelet képviselõje tájékoztatta a testü-
letet, hogy 2018 októberében történt egy
sajnálatos haláleset, ami miatt az ÁNTSZ
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vizsgálatot indított. Az elsõdleges véle-
mény alapján feltételezhetõ, hogy meg
fogják bírságolni az ügyeleti szolgálatot,
akik azonban fellebbeztek és független fe-
lülvizsgálatot kérnek.
Szilveszterné: – A két évvel ezelõtti bírsá-
golás után egészen jól helyreállt az ügyeleti
rend, ott voltak a megfelelõ emberek, nem
volt kutyás doktor, megfelelõ ellátást kap-
tak a betegek. Reméljük, nem lesz hasonló
sajnálatos eset a továbbiakban.
Szóba került a parkolóbõvítés ügye is a
rendelõnél. Az egyik lehetõség Dobos Gá-
bor telke, melyet annyiért szeretne eladni
az önkormányzatnak, amennyiért vette: 14
millió Ft-ért. Erre még keresik a forrást,
addig is bérelnek belõle. A rendelõ mögöt-
ti használaton kívüli épületek helyén is le-
hetne parkolót kialakítani, illetve ha a
rendõrség átköltözik majd az új helyére,
akkor a felhagyott hátsó épületek lebontá-
sával is nyerhetõ terület. A Kenessey-em-
lékház viszont megmarad – hangsúlyozta a
polgármester.
Szilveszterné: – A miklósi rendelõ hogy
áll?
Dr. Sükösd: – Az egyik pályázattal készen
vagyunk, annak május 15-e volt a határide-
je, a tetõre nyert pályázati összeg még nem
érkezett meg. A most elkészült dolgok
rombolása nélkül levehetõ és fölépíthetõ
az új tetõ, melynek munkálatai az orvosi
rendelést nem érintik. Körülbelül június
végén mehetnek újra oda a páciensek.

Zökkenõmentes helyi autóbusz

A helyi buszközlekedés folyamatosan,
meglehetõsen jó mûszaki színvonalon mû-
ködik. A településszerkezet is indokolja a
létét. A szolgáltatást önkormányzati támo-
gatásból, központi támogatásból és a je-
gyek, bérletek árából finanszírozzák.
Lics Zoltán, a Régió 2007 Kft. ügyvezetõje
megemlékezett nemrég elhunyt sofõrjük-
rõl, Tiringer Attiláról, aki öt évet töltött a
közösség szolgálatában. Pótlása nem volt
egyszerû, átmenetileg cégen belül oldották
meg, nagyon nehezen találtak megfelelõ
végzettségû gépkocsivezetõt. A május 6-ai
héttõl Majláth Ferenc látja el e feladatot,
aki már régóta dolgozik a fuvarozásban.
Határoztak a buszközlekedés támogatása
iránti kérelem benyújtásáról is, mint min-
den évben, hiszen az elnyert összeg csök-
kenti az önkormányzati hozzájárulást.

A bölcsõde mûködése

Mint arról már beszámoltunk, nemrég 50
millió forintos fejlesztés révén megszépült
és a mai kor követelményeinek megfelelõ
formát öltött – legalábbis belül – a Sárbo-
gárdi Hársfavirág Bölcsõde. Az egykori
Rektorisz-villa országos mûemlék, melyet
majd külsejében is szeretnének megújíta-
ni, és az udvaron is akad még tennivaló. A
gyermekek állandó létszámát az átalakí-
tással 40 fõre sikerült bõvíteni, és mellette
idõszakos, fizetõs gyermekfelügyeletet is
vállal az intézmény. Az álláshelyek be van-
nak töltve, a fiatal vezetõ, Zsolnainé Csaj-
bók Éva jól összefogja a lelkes közösséget.

A polgármester felhívta a figyelmet, hogy a
bölcsõdébe igyekvõk az Orovával szemben
lévõ parkolóban tudnak megállni.

A testület jóváhagyta, hogy idén is a koráb-
bi évekhez hasonlóan, augusztusban tart-
son zárva a bölcsõde.

Környezetünk állapota

A környezet állapotáról szóló tájékoztató
kapcsán dr. Sükösd elmondta: – Legyen
sok munkáltató a városban, de nem bá-
nom, hogy nem vegyi anyagokkal vagyunk
telerakva. Nagyjából ugyanazokkal a
problémákkal továbbra is fogunk küzdeni.
A 63-as zaja, pora mindent visz, a megfele-
lõ minõségû ivóvíz biztosításában is van
hova fejlõdni, fõképp Sárhatvan, Puszta-
egres tekintetében, ahol a kivitelezéssel
kapcsolatos teendõk zajlanak. A szenny-
vízkezelés ismert a testület elõtt, viszony-
lag jól ellátottak vagyunk hálózattal. A csa-
padékvíz-elvezetés területén minden tes-
tület tett azért, hogy jobb legyen a helyzet.
Mire a városon körbeérünk, az még hosszú
idõ. Van egy környezetvédelmi alapunk,
de sokkal egyszerûbb lenne, ha senki nem
dobná el vagy borítaná le a szemetet. Az il-
legális hulladéklerakók felszámolása a mai
kor legnagyobb kihívása. A vadásztársaság
is szervez szemétszedést; aki igazolatlanul
távol marad, annak markáns összeget kell
fizetnie. Ez üdvözlendõ. A 30 millió Ft-os
kamera-beruházással a rendõrség is tud
majd javítani a helyzeten. Sajnos tranzit-
szemétlerakás is tapasztalható.

Szilveszterné: – Ha fákat ültetünk, azzal
lehet a levegõ minõségét javítani. Legyen
fix összeg, amibõl fát ültetünk.

Dr. Sükösd: – A gemenci erdõgazdasággal
mûködtünk együtt, ahonnan õshonos cse-
metéket kaptunk, leiskoláztuk a növénye-
ket és azokat ültetjük el. Pályázaton is
nyertünk pénzt, például a „Virágos vasút-
állomásokat” program keretében.

Szilveszterné szorgalmazta a miklósi gesz-
tenyefák pótlását az óvoda utcájában. A
polgármester válaszában elmondta, hogy
már telepítettek oda olyanokat, amik nem
olyan érzékenyek, mint a korábbiak.

Bejelentések

Juhász János: – Az Imremajori út és a volt
laktanya közötti földutacskán illegális sze-
métlerakást tapasztaltam. A Katona utcai
járdánál van egy kis korlát a Szent István út
közelében, amit erõs gyerekek meghajlí-
tottak; rendbe kellene rakni.

Szilveszterné: – Miklóson a temetõnél a
padkára kéne szórni követ. Készültek-e
hirdetõtáblák?

Dr. Sükösd: – Készülnek, meg vannak ren-
delve.

Aranyos József: – A Videoton felé vezetõ
út mellé idõszerû lenne sebességkorlátozó
tábla kihelyezése. A kislóki utcáknál is be
kellene avatkozni, kõzúzalékkal javítani az
állapotukon.

Hargitai–Kiss Virág

ÁRAMSZÜNET
Folyamatos fejlesztést hajtunk végre hálózatun-
kon. A munkák biztonságos elvégzése érdeké-
ben elengedhetetlen az áramszünet. A szolgál-
tatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük
megértésüket!
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk, hogy új fogyasztó bekapcsolása
miatt

2019. május 23-án
7.30 órától várhatóan 16 óráig

Sárbogárdon az Árpád utca 1–25-ig és 2–42-ig
lévõ szakaszon, az uszoda és a Sárbogárd SE te-
rületén áramszünet lesz.

E.ON

Az egyéni vállalkozóknak,
õstermelõknek és az
áfásoknak van dolguk

a bevallással

Május elejéig mintegy 210 ezer egyéni vállalko-
zó, több mint 83 ezer õstermelõ és áfa-fizetésre
kötelezett magánszemély juttatta el szja-beval-
lását a NAV-hoz. A többi, csaknem 220 ezer
egyéni vállalkozónak, õstermelõnek és áfás ma-
gánszemélynek még egy hete van május
20-áig, hogy kiegészítse a NAV által elkészített
bevallási tervezetet, vagy saját maga töltse ki
és küldje be a 18SZJA nyomtatványt.
Az õstermelõk, az áfa fizetésére kötelezett ma-
gánszemélyek és az egyéni vállalkozók részére
készített bevallási tervezet csupán egy „aján-
lat”, ami nem válik automatikusan bevallássá.
Tehát ezeket a tervezeteket ki kell egészíteni a
vállalkozói, az önálló tevékenység, illetve az õs-
termelõi tevékenység jövedelmével, és az ah-
hoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel.
Ha nem egészítik ki, nem módosítják az adóbe-
vallási tervezetet, az automatikusan nem válik
május 20-án személyijövedelemadó-bevallássá
ebben a körben.
A NAV az adóbevallási tervezet összeállításá-
hoz a kifizetõk, munkáltatók által beküldött ada-
tokat használta fel. Mivel a nem kifizetõtõl szár-
mazó bevételek, jövedelmek, valamint az egyé-
ni vállalkozók, a mezõgazdasági õstermelõk, az
áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek tevé-
kenységéhez kapcsolódó adatok nem szerepel-
nek a NAV nyilvántartásában, így azokat az adó-
bevallási tervezet nem tartalmazza. Az adóbe-
vallási tervezet ezért csak ajánlatként segít a
bevallásban.
Ha a mezõgazdasági õstermelõ ebbõl a tevé-
kenységbõl származó éves bevétele tavaly nem
haladta meg a 600 ezer forintot és más adókö-
teles jövedelme sem volt, akkor bevallást nem
kell benyújtania. Az õstermelõi bevételrõl a
NAV által kiküldött kiegészítõ nyilatkozaton is
nyilatkozhat az adózó.
Ha az egyéni vállalkozó, az õstermelõ és az áfás
magánszemély május 20-áig elmulasztja a mó-
dosítást, kiegészítést, vagy saját maga nem ké-
szít és nem nyújt be szja-bevallást, a NAV tizen-
öt napos határidõvel felhívja, hogy pótolja a hi-
ányt. Ha ez elmarad, akkor a NAV ötvenezer fo-
rint mulasztási bírsággal büntetheti a mulasztó
õstermelõt, az áfa-fizetésre kötelezett magán-
személyt, illetve az egyéni vállalkozót.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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A MÛVÉSZET FELEMEL
Roma festõk alkotásaiból nyílt érdekes, színes kiállítás a Madarász József Városi Könyvtárban hétfõn este, melynek
képeit Vári Zsolt festõmûvész, a Magyarországi Roma Galéria Egyesület vezetõje mutatta be az érdeklõdõknek.

– Általános zsinórmérték, hogy a többségnek el kell fogadnia a ki-
sebbséget és úgy kell segítenie az együttélést, a beilleszkedést,
hogy mellette a kisebbség megõrizhesse egyedi tulajdonságait,
kultúráját és szabadon gyakorolhassa szokásait. Ez pedig csak egy
módon valósulhat meg eredményesen: ha a többség megismeri a
kisebbséget. A megismerés remek terepe lehet a mûvészet –
mondta megnyitójában dr. Sükösd Tamás polgármester.

A Magyarországi Roma Galéria Egyesület megalapításának gon-
dolata roma alkotótáborokban fogant. A szervezet 2003-ban jött
létre, és kulturális programok szervezésével, tehetséges mûvé-
szek mentorálásával, hátrányos helyzetû fiatalok tehetséggondo-
zásával, nehéz sorban lévõ roma családok számára adománygyûj-
téssel foglalkozik.

Vári Zsolt 3 hónapos korától 20 éves koráig gyermekotthonokban
nevelkedett. A Brassai Sámuel Szakmunkásképzõben tanult,
majd érettségi vizsgát tett Tiszavasváriban a Váci Mihály Gimná-
ziumban. 1995 és 2000 között minõségellenõrként mûködött a
Pannoncolor Kft. mûvészfestékgyártónál. 2000-tõl magánrajzta-
nárként a festészet alapjainak elméleti és gyakorlati oktatását vál-
lalta. A festés mellett fõ feladata a roma kultúra és a roma közös-
ségek összekapcsolása. Fontosnak tartja, hogy a fiatalok büszke,
tanult, tehetséges roma példaképekkel találkozzanak, hasznosan
töltsék el a szabad idejüket, megtanuljanak nemet mondani a
romboló dolgokra, és olyan utat választani, mely épülésüket szol-
gálja. Hitvallása szerint: a „Teremtõhöz fohászkodni nem csak
templomban és nem csak rutin-rituálé imával lehet. Amikor ké-
pet festek, alkotok, akkor is Hozzá emelem a lelkem. A mûvészet
a hálaadás egy formája. A Tõle kapott tehetséget használva, ka-
matoztatva megköszönöm Istennek, hogy újra és újra segít élnem.
Egyben kifejezem, hogy érték számomra a tehetség ajándéka.”

Miután Lakatos Gyõzõ, a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke köszöntötte a jeles vendéget, és örömének adott
hangot, hogy a festõmûvész elfogadta a könyvtár meghívását,
Vári Zsolt arról az útról vallott õszintén, mely a festészethez, a
családja, majd az egyesület születéséhez vezetett. A mûvészetek
iránti vonzalma – mely feltételezhetõen a kezdetektõl a lelkében
leledzett – egy könyvtárban kezdett kibontakozni. Tizenévesen
szívmûtéten esett át, ez is új megvilágításba helyezte számára az
élet értelmét. Meggyõzõdése, hogy a pozitív életszemlélet az
alapja mindennek: az egészségnek, fiatalosságnak, kiegyensúlyo-
zott életnek, jó emberi kapcsolatoknak. Ezért távol tartja magát
azoktól a dolgoktól, emberektõl, amik/akik lefelé húznák.
Feleségével egy közös fiúgyermeket és egy fogadott – ahogy fogal-
mazott: ajándékba kapott – lánygyermeket nevelnek.
Tekintsék meg a kiállítást!

Hargitai–Kiss Virág
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ÖTVENHÉT ÉVES
ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ

Ötvenhét? Nem sok az egy kicsit? És közismert, hogy az osztályok
ötévenként találkoznak, ha egyáltalán találkoznak. Ötvenhét pe-
dig nem osztható öttel.
Nos, ez az osztály már évenként találkozik. Miért? Világos válasz
nem adható. Hát mert látni akarják egymást. A további miértekre
a válasz a titkok ködébe vész.
A helyszín: dunántúli kis falu üdezöld füves udvara és faluháza te-
le régi kerámiákkal és muzeális tárgyakkal, az épülethez csatlako-
zó gyermekjátszóhellyel, amelyben asztalok és padok találhatók.
Tágas kilátás nyílik egy lejtõre, amelyen vetemények sorakoznak,
távolabb rétek, ligetek láthatók, még messzebb kéken sötétlik a
Vértes. Nem képzelhetõ el kellemesebb hely egy ötvenhét éves
találkozó számára.
Az osztálytársak már nem mai gyerekek! Hol van már a matróz-
blúz, a magas sarkú cipõ! Nem egy közülük botra, sõt mankóra tá-
maszkodva közlekedik, a dédunoka fényképét mutogatja néme-
lyikük. Tudniillik nem kevesebb, mint hetvenöt évesek. Na és az
osztályfõnök! Õ már nemsokára nyolcvanöt lesz. Kemény legény,
bár az udvar buckái némileg megviselik, botorkálva lépked, a di-
ákjai figyelmesen nyújtják a kezüket, hogy segítsék, nehogy már
szégyenszemre lehuppanjon.
Hetvenöt évesek osztálytalálkozója! Mi történik? Valami nagy
nótázás, ivászat, tánc? A nagymamák, nagypapák nem nótáznak,
kérem, a poharakat épp csak hogy megnyalják, a viccmesélés,
anekdotázás sem az õ mûfajuk. Leülnek, beszélgetnek. Lehet,
hogy ez szívélyesebb, bensõségesebb, mint a magyar nóta. Meg-
megsimítják egymás fejét, egymás vállán nyugtatják a kezüket. És
a beszélgetés az élet fontos témái felé kanyarodik. Ugyanis a je-
lenlevõknek már alapos tudásuk van arról, hogy mi az élet és mi a
halál. Az õsz nénikéket, bácsikákat csodálattal tölti el az a tudat,
hogy sok-sok évvel ezelõtt, még sötét hajjal, ép fogsorral a Rómeó
és Júlia történetét tanulmányozták a köztük ülõ tanár irányítása
alatt. Milyen furcsa az élet! Bizonyára öröm lopódzik a szívükbe,
ha belegondolnak abba, hogy sok év múltán most megint együtt
idõznek. És szomorúan emlékeznek volt padtársaikra, akik bi-
zony nem érték meg az ötvenhét éves érettségi találkozót, De fel a
fejjel! Mi sem kerüljük el, ámde ma még miénk az élet. Együtt va-
gyunk, ennyire soha senki nem figyelt ránk, mint most mi figye-
lünk egymásra. Feltöltõdtünk. Az utcán, kissé a füves árokba
dõlve várnak ránk az autóink. Pár óra múlva szedelõzködünk, és
elindul ki-ki az otthona felé. Egy év múlva újra találkozunk.

L. A.

Sárga rózsa

Tavaszi virágözön a kertünkben
mindenütt. Házunk elõtt a fehér
jázmin mint hatalmas menyasszo-
nyi ruha bukik ki a kerítés fölött az
utcára, köszöntve az arra járókat.
Szerény, mégis csábító illata bebo-
rítja a kiskapun belépõt. A járda

mellett a viola sárga és bíboros, érett asszonyi szoknyalebbenése
kísér. Odébb a vadrózsa bájos bakfislányként mosolyog rám. És
ott állok már a kút mellett egy szabadon engedett, félig elvadult
bokor elõtt. Rajta a bimbók pattanó szirmain még ott egy lehelet-
nyi kármin, s íme, egy virág már teljes pompájában tündököl! Õ a
sárgarózsa.
Ez a virág kísérte az életem nagy fordulóit: régi szerelmek elmúl-
tát, újak kibontakozását…
Mondják, ez a virág az elmúló szerelem virága. Mégis, hogy mele-
gíti a szívem, amikor látom nyílni, mert nekem a szerelem örök
megújulását jelenti. „A szerelembe – mondják – belehal, aki él” –
írja József Attila, de ebbõl az örök meghalásból támadunk föl újra
és újra mint fõnixmadár.
A nemzedékem dala volt az Illés együttestõl a Sárga rózsa. Egy
éve halt meg barátom, Horváth Lajos. Az õ sírjára is ez került. Az
õ dala is volt:

Régen elszáradt a sárga rózsa
Jönne már egy lány, hogy kidobja
– Dana-dana-don-, ki az ablakon
– Dana-dana-don
Bevallom, nincs erõm, hogy kidobjam
– Dana-dana-don-, látni akarom
– Dana-dana-don

És a másik sárga rózsa, amelyrõl Koncz Zsuzsa énekelt:
Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa,
Azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra,
Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsátunk,
Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk.

Amikor a koncerteken a csajok hajába tûztük a sárga rózsát, egy-
mást ölelve énekeltük: „Virág sincsen, te sem vagy már, miért
hagytuk, hogy így legyen?” Reméltük, hogy mi nem fogjuk hagyni,
s hittük, hogy nekünk sikerül megtalálni az igaz szót.
És megtapasztaltuk, hogy nincsenek már szilárd pontok, minden
sárga rózsa elhervad egyszer, csak a mûrózsa nem szárad el, de
nem is él, a temetõi sírokon, és az élet valójában örök meghalás és
örök megújulás, és ha jót akarunk magunknak és egymásnak, ak-
kor elengedünk minden pillanatot, hogy helyet adjunk az új pilla-
natnak.
Mégis van szilárd pont! Mert ugyanaz a bokor az új tavaszon új vi-
rágot hoz, az illata megremegteti a szívünket, s vágyom új ölelésre
Kedvesemmel. Õ a bokor, amely újra, minden tavaszon, minden
új napon, a lét minden pillanatában a szívünkben összefonódott
indákon új virágokat hoz, melyek nyílnak, hervadnak, ismét nyíl-
nak, sárgarózsák, ezerszám, örökké!

Hargitai Lajos

CIVIL KLUB 2019
2019. május 16. 16.00–18.30

polgármesteri hivatal, díszterem
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

16.00 köszöntõ
16.15 Civil szerveztek adózása és számvitele
Elõadó: Zugor Zsuzsanna adótanácsadó, a Fejér Megyei Civil Információs
Centrum szakmai vezetõje
16.45 Civil szervezetek jogi környezete napjainkban
Elõadó: Berdó-Kovács Erika, a Fejér Megyei Civil Információs Centrum
szakmai munkatársa
17.15 Projektmegvalósítás a 2014–2020-as programozási idõszakban
Elõadó: Pálinkás Anett, a Széchenyi Programiroda munkatársa
18.15 kérdések, válaszok
18.30 zárás

Fejér Megyei Civil Információs Centrum
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ÚJABB ELFOGÁS
Újabb, lõfegyvert értékesítõ férfit fogtak
el a Fejér megyei nyomozók a TEK mun-
katársaival együtt.

Ahogy arról korábban hírt adtunk, a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányság lõfegyver-
rel vagy lõszerrel visszaélés bûntett elkö-
vetése miatt folytat eljárást két kálozi la-
kossal szemben.

A több szálon futó és több hónapig tartó
munka eredményeként a rendõrök azono-
sítottak és összehangolt rendõri akció ke-
retében 2019. május 7-én délután sárbo-
gárdi otthonában elfogtak egy újabb, lõ-
fegyverrel vagy lõszerrel visszaélés bûntett
elkövetésével gyanúsítható férfit. A nyo-
mozók a gyanúsított ingatlanain megtar-
tott kutatások során különbözõ fegyveral-
katrészeket, valamint lõszereket találtak
és foglaltak le. A 62 éves férfit a rendõrök
gyanúsítottként hallgatták ki, õrizetbe vet-
ték és kezdeményezik letartóztatásának
indítványozását.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

Balesetekhez riasztották a sárbogárdi tûzoltókat

Közlekedési balesethez riasztották a sárbogárdi hivatásos tûzoltókat május 13-án reggel.
Dég és Káloz között egy személygépkocsi az úton a tetejére borult. Az autó vezetõjét a
mentõk kórházba szállították. A mûszaki mentés során a tûzoltók kerekeire állították,
áramtalanították, majd az út szélére vontatták a jármûvet.
Lesodródott az útról és a vízelvezetõ árokba csapódott egy személygépkocsi május 13-án
délután a 63-as fõút sárbogárdi szakaszán. A város hivatásos tûzoltói a mûszaki mentés
részeként áramtalanították a jármûvet. Az autó vezetõje a balesetben nem sérült meg.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Favágás, gázpalackok és füstben rekedt
sérült felkutatása Sárbogárdon

A tûzoltási és a mûszaki mentési szakmai ismeretekbõl állt a Fejér Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság 2019. évi tûzoltó szakmai vetélkedõje a múlt hét végén Sárbogár-
don. A versenyen nyolc csapat indult, külön kategóriában mérték össze tudásukat és
ügyességüket a hivatásos és a nem hivatásos tûzoltók. A vetélkedõn ezúttal a dunaújvá-
rosi csapatok gyõzedelmeskedtek.

A hivatásos, az önkormányzati és a
létesítményi tûzoltók az elméleti
kérdéssor megválaszolása és a ve-
zetéstechnikai pálya teljesítése
után egy összetett gyakorlati fel-
adatot hajtottak végre. A motoros
láncfûrész és a hidraulikus mentõ-
szerszám használata után gázpalac-
kokat kellett felkutatniuk egy sötét,
több helyiségbõl álló alagsori pin-
cében, majd az épület emeletén egy
füstben rekedt embert mentettek
ki, végül egy gépjármûfecskendõrõl
táplált sugarat szereltek létrán át a
második szintre, ahol légzõkészülékben keresték meg és oltották el a bójákkal szimboli-
zált lángokat.
Az összesített eredmények alapján a hivatásosok között a dunaújvárosi hivatásos tûzol-
tó-parancsnokság, míg a nem hivatásos kategóriában a dunaújvárosi Véd-Sz papírgyári
létesítményi tûzoltók végeztek az elsõ helyen. Emellett kategóriánként díjazták a gépjár-
mûvezetõk, az irányítók és a beosztottak közül is az elsõ három helyezettet. Az elismerõ
okleveleket és serlegeket Geiger Zoltán tûzoltó alezredes, megyei tûzoltósági fõfelügye-
lõ adta át.
Fotó: Katasztrófavédelem

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI
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TAVASZMÉLTATÓ

Ha mostanában sokat esik is, körülöttünk
zöldell a tavasz, egymás után bontanak
szirmot a virágok, levelet a fák, bokrok,
formálódnak a gyümölcsök és zöldségek, a
melengetõ napsugarak kicsalogatják a sza-
badba a gyermekeket, embereket. Nemhi-
ába ez az idõszak az édesanyák ünnepe, hi-
szen belõlük is, mint a földbõl, új élet fa-
kad. A Kossuth Zsuzsanna Iskola tanulói
péntek délelõtti bemutatójukon e születés,
újjászületés témájából kötöttek tavaszi
csokrot a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Láthattunk megnevettetõ tornabemuta-
tót, hallhattunk szép szavalatokat, vidám
és elgondolkodtató prózai alkotásokat a
gyermek–szülõ közti viszonyról. A zenés–
táncos produkciók és az énekkar fellépése
sem maradhatott ki a sorból. Említésre
méltó még, hogy az elsõ mûsorszámot
rendhagyó módon videofelvételrõl láthat-
tuk.
Az elõadás végén a gyermekek virággal,
öleléssel, puszival lepték meg az édesanyá-
kat.

Hargitai–Kiss Virág

1 % a környezetünkben
élõ súlyosan fogyatékos

gyermekekért

A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adózó állam-
polgárokat, hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel a
Sárbogárdon és környékén élõ súlyosan, hal-
mozottan fogyatékos gyermekek javára.

Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve:
CSIPIKE EGYESÜLET

Adószáma: 18491328-1-07
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Országos sikerek a gimiben
Közeledik a tanév vége. Iskolai életünk te-
le van eseményekkel: ballagás, zajlanak az
érettségi vizsgák, kezdõdnek a tantárgyi
vizsgák az egyes évfolyamokon. S mind-
emellett hétrõl hétre zárulnak a tanévet
végigkísérõ versenyek az országos döntõk-
kel. Igazán büszkék lehetünk tanítványa-
ink elért eredményeire.
A Lotz János országos szövegértési és he-
lyesírási verseny országos döntõjébe négy
tanítványunk is bejutott. A Bonyhádon
megrendezett versenyen Oszlánczi Bálint
(7. c) 14., Krencz Ábel (8. c) 3., Lippai Kata
Luca (9. c) 4. és Tatai Boglárka (10. a) 4.
helyezést ért el.
A Hyperión országos tanulmányi versenyt
a Pécsi Tudományegyetem Klasszika Filo-
lógia Tanszéke és a Szépmûvészeti Múze-
um Antik Gyûjteménye közösen hirdette
meg. Az idei tanév tárgyköre a Versenyzõk
és versenyek a görög–római kultúrában volt.
A 8. c osztály tanulói a kétfordulós online
kvízjátékban (HyperQuest) vettek részt. A
döntõn az egyik csapatunk (Györök Árpád
Koppány, Krencz Ábel, Szõnyegi Tamás
Lajos) 10., a másik pedig (Aranyos Lilla,
Aranyos Nelli, Huszár Kata) 19. helyezést
ért el.
A Petõfi nevét viselõ középiskolák orszá-
gos találkozóját ebben az évben Kiskõrös-
ön rendezték meg. A szavalóversenyen Já-
kob Ágnes 11. a osztályos tanuló 3. helye-
zést ért el, a képzõmûvészeti pályázaton
Kovács Virág Fanni 12. c osztályos tanuló
szintén 3. helyezett lett.
A Bod Péter országos könyvtárhasználati
verseny országos döntõjébe jutott Lippai
Kata Luca 9. c osztályos tanuló. Az írásbeli
forduló feladatlapját 103 tanuló töltötte ki,
s közülük az elsõ 12 diák jutott a szóbeli
fordulóba. Luca a 2. helyen jutott a döntõ-
be. Ez már önmagában is nagy eredmény!
A Budapesten megtartott szóbeli fordulón
pedig az országos 3. helyet szerezte meg.
A NyelvÉSZ verseny országos döntõjébe
jutott iskolánk történetében elõször Varga
Gábor Levente 7. c osztályos tanuló. A Sze-
geden megrendezett versenyre 36 tanuló
jutott be az országból. Az elsõ helyen vég-
zett versenyzõ 24, Levente 21 pontot ért el.
Ez a pontszám a 16. helyet jelentette szá-
mára. A pontszámok is mutatják, hogy a
versenyzõk fej fej mellett küzdöttek.
Francia nyelvbõl is jeleskedtek diákjaink.

A legkisebbek országos versenyén, ame-
lyet a budapesti Francia Intézet szervezett
a francia nyelv népszerûsítésére, Nyikos
Barnabás 5. c osztályos tanuló 3. helyezett
lett. Barnabás a Nyíregyházi Egyetem Eöt-
vös József Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium Országos Francia Nyelvi Ta-
nulmányi Versenyén is részt vett, és a 105
induló között a 22. helyen végzett. Ugyan-
ennek a versenynek a 9. évfolyamos kate-
góriájában Németh Dániel (9. c) 5. helye-
zést ért el.
A középiskolások legrangosabb tanulmá-
nyi versenye az OKTV (Országos Középis-
kolai Tanulmányi Verseny). Ezen az or-
szágos döntõbe jutni igazán nagy ered-
mény. Lukács Kata 12. c osztályos tanuló
francia nyelvbõl a legjobb 40 tanuló közé
jutott. A szóbeli fordulón pedig a 18. helyet
szerezte meg, s ezzel 50 többletponthoz ju-
tott a felvételi vizsgán.
Kata így fogalmazta meg élményeit a ver-
sennyel kapcsolatban:
„Mikor kiderült, hogy az elsõ fordulóban
elért eredményeim után továbbjutottam a
második fordulóba, nagyon örültem. A
Budapesten tartott második fordulón írás-
beli és szóbeli megmérettetésen is megmu-
tattuk, mit tudunk. Emlékszem, nagyon iz-
gultam, de ebben nem voltam egyedül.
Míg várakoztam, beszélgettem a többi ver-

senyzõvel. Nagyon jól éreztem magam
azon a napon, és sok tapasztalatra tettem
szert, de úgy éreztem, hogy nem jutok to-
vább a döntõbe. Így amikor franciatanár-
nõm felhívott egy este, hogy bejutottam,
nagyon büszke és boldog voltam.
A döntõbe már több magabiztossággal
mentem. A két szóbeli rész között pedig
megtaláltam az elõzõ fordulóban megis-
mert versenyzõket. A verseny után meg-
könnyebbülve és azzal az érzéssel, hogy:
„Na, ez nem is volt olyan rossz!”, vártam az
eredményt. Végül a 18. helyre sikerült ke-
rülnöm, amire még csak gondolni sem
mertem volna! De tudom, hogy nem jutot-
tam volna idáig, ha nem kaptam volna sok
segítséget és támogatást tanáromtól. Miat-
ta szerettem meg a nyelvet. A francia mint-
ha kicsit kinyitotta volna a világot elõttem.
Az OKTV kihívást jelentett számomra,
egy célt, amelyet elérhetek. S annak elle-
nére, hogy a felkészülés sok idõt és energi-
át igénybe vett, örülök annak a tudásnak,
amit megszereztem általa.”
Diákjaink a tantárgyi versenyek mellett több
sportágban is országos döntõbe jutottak, vala-
mint szép eredményeket értek el a megyei és
körzeti versenyeken is. Ezekrõl a következõ
lapszámokban számolunk majd be.

PSG

Lukács Kata Lippai Kata Luca

Elköltözött a kábelrõl a Bogárdi TV
Tájékoztatom a Bogárdi TV kábeles adásának nézõit,

hogy vezetékes mûsorszolgáltatásunkat végleg megszüntettük
a korábban már közölt okok miatt.

Felvételeinket, anyagainkat a Hírház facebook-oldalán
tesszük közzé a továbbiakban.

Hargitai–Kiss Virág
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Miklósi sulihírek
Szitakötõ projektnap

A Festikék alkotónapot megelõzõen isko-
lánk egyik festészettel és rajzolással fogla-
kozó csoportja az iskolánkba rendszeresen
érkezõ Szitakötõ folyóirat kapcsán alkotó-
délutánt tartott. Baloghné Veres Csilla
rajztanárnõ vezette a tanulók munkáját. A
tanulók elõször megismerkedtek a folyó-
irat 45. számának tartalmával, lapozgat-
ták, elolvasták a cikkeket, megnézték az
azokhoz készült inspiráló rajzokat, majd
kiválasztottak négy mesét: A kilencedik
élet, az Erdei Cipelke, a Kérõk és a Mérges
teve címût. Ezután következett az igazi
munka, hiszen mindenki nekiállhatott a
saját képe elkészítésének. Ki ceruzát raga-
dott, ki pasztellkrétát, ki ecsetet. Egy biz-
tos, színes, érdekes, fantáziadús, másokat
is a mesék elolvasására késztetõ mûvek
születtek. Cicovics, a Macskakirály, Csiga,
Borzas, Napkirály, Hajnal, Dél és Alko-
nyat, vagyis a történetek szereplõi felkel-
tették minden mesét és rajzolást egyaránt
kedvelõ iskolás figyelmét. Az elkészült al-
kotásokból kiállítás nyílt az iskola aulájá-
ban, melyet azóta is megtekinthet minden
hozzánk érkezõ.

Zelmanné Varga Zsuzsanna
magyar munkaközösség-vezetõ

Medve matek
Május 11-én került megrendezésre a
„Medve matek” verseny Veszprémben. A
tömegrendezvénynek számító programot
a „Matematika Összeköt Egyesület” szer-
vezte, akik a matematikát szabadtéri ver-
senyeikkel valódi közösségi élménnyé sze-
retnék tenni. A helyszínek az országban:
Debrecen, Szeged, Eger, Budapest Város-
liget, Veszprém, Pécs, Budapest Gellért-
hegy, s végül az országos június 1-jén lesz
Debrecenben, az Agora Élményközpont-
ban. A rendhagyó szabadtéri rendezvény-
sorozat ebben az évben 20. születésnapját
ünnepli. Rengeteg csapat érkezett a mi

helyszínünkre, Veszprémbe. Iskolánkból,
idén elõször, szintén nagy létszámmal, 45
fõvel indultunk útnak. A verseny délelõtt
10.30-kor kezdõdött és 15.00-kor zárult.
Ez a kis vetélkedõ, amely csupa matekfel-
adatból állt, a szabadban került megrende-
zésre. A kolostorok és kertek területén ta-
lálható színpad szép helyszíne volt a meg-
nyitónak. A regisztráció után láthattunk
egy kis rövid bemelegítést, amit három

lány és egy medvejelmezbe bújt fiatalem-
ber tartott. Ezután hét helyszínen érdeke-
sebbnél érdekesebb feladatokkal tették él-
ménnyé a számolás gyakorlását. Minden
korosztály külön csoportot alkotott. Pél-
dául az 5-6. osztályosokat medvebocsok-
nak nevezték. Minden háromtagú csapat
fokozott nehézségû feladatokat kapott.
Egy feladat többször is visszatért hozzánk,
ha azt nem sikerült elsõre megoldanunk.
Azok, akik a legtöbbet sétáltak a saját ka-
tegóriájukban, egy tábla csokoládét kap-
tak ajándékként. Háromkor le kellett ad-
nunk a jegyzõkönyvként szolgáló útilaput,
a papírt, melyen a megszerzett pontjaink
voltak feltüntetve. Három fokozatot lehe-
tett elérni: bronz-, ezüst- és aranymedvét,
de iskolánk csapatainak eredményeirõl
még pontosat nem tudunk. Nagyon kíván-
csiak vagyunk és várjuk az eredményün-
ket.

Végh Dorina, Sipos Patrícia,
Kern Ibolya, Borbély Bianka

Találkozás
Nyulász Péter íróval

Nyulász Péter IBBY-díjas íróval találkoz-
hattak és beszélgethettek a tanulóink má-
jus 2-án. A hetedikeseknek a Helka címû
regénye kötelezõ olvasmány. A gyerekek
elsõ kézbõl, a szerzõtõl hallhattak arról,
hogy milyen küzdelmes folyamat egy re-
gényt megálmodni. Többek között szólt a
Helka születésérõl, mely egy balatoni üdü-
léshez kapcsolódott, a regény helyszínei-
rõl, a Tómélyi Palotáról, a Kétpúpú-hegy-
rõl. A harmadikosaink a Berger Szimat
Szolgálat köteteirõl beszélgettek. A tanu-
lóinknak óriási élményt jelentett ez a talál-
kozás! Jövõre is szeretettel visszavárjuk
Nyulász Pétert és érdekes, izgalmas törté-
neteit!

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 kiállításunkra
fordítottuk.

Köszönjük a segítségét!
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Cecei sulibörze
Madarak és fák napja

Árnyas fák, madárcsicsergés, rengeteg ma-
dáretetõ, madárfészek, virágok, közel egy
hektáron. Ez a Cecei Általános Iskola,
mely Madárbarát Iskola és Örökös Öko-
iskola egyben. Nekünk nem jelent gondot
a madarak megfigyelése, hiszen körülvesz-
nek bennünket, néha csak énekelve, néha
„pörölve”, ha túl közel mentünk az ottho-
nukhoz, ami az épület szigetelése is lehet
olykor-olykor. Hallgatjuk, nézegetjük õket
és észre sem vesszük, milyen szerencsések
vagyunk. De így vagyunk a sok szép fával is,
amik alatt a tavaszi és nyári napokban hû-
sölhetünk. Megfigyelhetjük a levelek és vi-
rágok növekedését, az ágak megelevene-
dését egyaránt. Élvezzük, hogy mennyi-
mennyi rovar járja õket. Madarak és fák
napja – május 10-én õket ünnepeljük. Saját
papírfát készítettünk az aulában, ahova
mindenki felragaszthatta az egyéni, rajzzal
megalkotott madarát. Ez a mi fánk, ezek a
mi madaraink. Boldogan nézegetjük õket.
Így emlékezünk – a mindennapokon túl –
errõl a jeles napról Cecén.

Cecei sikerek a Mini LÜK
területi versenyen

Sok éve használjuk a Cecei Általános Isko-
lában a Mini LÜK-eszközt, ami különbözõ
témakörökben segíti a kreatív gondolko-
dás, az összefüggések felismerésének ké-
pességét. Több éve Cecén szervezzük meg
a térségi versenyeket is 2., 3. és 4. korosz-
tályban. Az idei évben a helyi szervezésû
versenyrõl a területi versenyre is többen
továbbjutottak Veszprémbe, amit pénte-
ken szerveztek meg. Szabó Flóra és Boris
Bernadett szépen helytálltak a versenyen,
Pajor Petra pedig elsõ helyezést ért el, va-
gyis továbbjutott a Fõvárosi Állat- és Nö-
vénykertben megrendezésre kerülõ orszá-
gos döntõbe!
Szívbõl gratulálunk neki!
Hajrá, Petra!

Szabóné Várady Katalin igh.

Tavaszköszöntõ ünnep

Május 10-én, pénteken, 16.00 órai kezdet-
tel került sor a Cecei Mûvelõdési Ház
nagytermében a már hagyományosnak
mondható Tavaszköszöntõ ünnepre. A
Cecei Általános Iskola pedagógusai évek-
kel ezelõtt a rendezvény megszervezésével
azt a célt tûzték ki, hogy örülve az idõjárás

kellemes változá-
sainak, a termé-
szet tavaszi meg-
újulásának, mind-
ezt közösen, a di-
ákokkal, szüleik-
kel és minden ér-
deklõdõvel együtt
ünnepeljék meg.
Nem titkolt cél
volt az is, hogy be-
mutassuk, milyen
sok tehetséges
gyermek jár az in-
tézménybe, akik
különbözõ elõ-
adó-mûvészeti
ágakban mutat-
hatták meg ráter-
mettségüket. A

közelmúlt kiemelkedõ ünnepe volt az
édesanyák köszöntése, amely természete-
sen a mostani rendezvénynek is az egyik ki-
emelt témája volt. A rendezvényen bemu-
tatkoztak a húsvét elõtti héten megszerve-
zett 16. Illyés Gyula mesemondóverseny
legkiemelkedõbb helyi versenyzõi. Így
Asbóth József 1. osztályos tanuló A sze-
gény testvér meg a gazdag címû, Lajtos Le-

vente 4. osztályos tanuló A feledékeny le-
gény címû, Dömõk Zsófia 4. osztályos ta-
nuló A só címû, míg Megyesi Mirtill 8. osz-
tályos tanuló A Pletykás asszonyok címû
népmesét adta elõ. Felkészítõ pedagógu-
sok voltak: Kaczné Lajtos Judit, Földi Jó-
zsefné, Szücsné Takács Ilona és Ferenczi-
né Fülöp Cecília. A legügyesebb versmon-
dók is színpadra léptek, így Trázer Luca 1.
osztályos tanuló Kulcsár Miklós Falusi tör-
ténet címû, Dömök Róbert 2. osztályos ta-
nuló Békés Márta Hétfõn a hetes még
nagyúr címû, míg Mészáros Kristóf Ádám
2. osztályos tanuló Szalai Borbála Õrködõ
csillagok címû versét adta elõ.

A felkészítõ pedagógusok Kaczné Lajtos
Judit és Sohárné Bali Mária voltak. Deme-
ter Jázmin és Pintér Laura iskolánk ének-
karának képviseletében Fejér megyei nép-
dalcsokrot adtak elõ Tornócziné Bondor
Csilla vezetésével. Az 1. évfolyamosok Let
Kiss címmel mutatták be táncos–mozgásos
koreográfiájukat egy népszerû swing zené-
re, amelyet Sohárné Bali Mária és Komá-
romi Éva állítottak össze. A 4. osztályosok
Lázár Ervin Metrómese címû mûvét adták
elõ dramatikus módon Szücsné Takács
Ilona rendezésében. A 2. osztályosok
Kaczné Lajtos Judit és Boros Lilla irány-
mutatásai szerint adták elõ Ludas Matyi
történetét Fazekas Mihály tollából. A
mûsoros délutánt a 3. osztályos diákok
anyák napi mûsora zárta, amely során
versekkel, prózával, színpadi játékkal és
tánccal köszöntötték az édesanyákat és a
nagymamákat. Felkészítõik Horváth Ág-
nes és Bali Péter voltak.
Mindenkinek köszönjük, akik megtisztel-
ték gyermekeiket és nevelõiket és részt
vettek a mûsoron, illetve adományaikkal
hozzájárultak iskolánk további rendezvé-
nyeinek megszervezéséhez!

Cecei Általános Iskola



Bogárd és Vidéke 2019. május 16. ISKOLA / SPORT 13

Szentiváni suliszemle
Megkezdõdtek
az úszásórák

Sárbogárdon 2018-ban végre megépült és
átadásra került a vadonatúj Egyed Mihály
Tanuszoda, így ebben a tanévben már ne-
künk is volt arra lehetõségünk, hogy a 3-4.,
illetve 5-6. évfolyamokon a testnevelésórák
keretében úszásoktatásban részesülhesse-
nek a tanulók. Mivel Bölcskei Józsefnek
úszás sportoktatói végzettsége is van, fenn-
tartónk jóvoltából pedig saját kisbusszal is
rendelkezünk, április végétõl június köze-
péig 8 alkalommal is el tudjuk vinni az uszo-
dába a gyerekeket. Az úszásoktatáshoz egy
garnitúra úszósapkát, valamint különbözõ
sportszereket is beszereztünk (úszódeszka,
súlypontemelõ, merülõrúd, merülõlabda),
így diákjainknak minden adott a színvona-
las úszástanuláshoz.

Anyák napja
2019. május 3-án délután ismét megtelt iskolánk tornaterme, hiszen immár több évtizedes
hagyomány, hogy ezen a szép ünnepen az iskolások mûsorral lepik meg az édesanyákat,
nagymamákat. A rendezvény megnyitójaként Kiss Attila köszöntötte a megjelenteket rö-
viden, mivel, mint említette, a lényeges dolgokat a gyerekek mondják el, számára a fény-
képezés marad.
S valóban, az anyák felé áradó szeretetet tette szinte kézzel tapinthatóvá a gyerekek ked-
ves mûsora is. Alsós tanulóink lelkesen készültek erre a napra, izgatottan mondogatták a
verseket, gyakorolták az énekeket, de besegítettek a tanító néniknek a terem elõkészíté-
sében is. Az igazán megható rendezvény végén a gyerekek egy-egy saját készítésû kis aján-
dékkal is kedveskedtek az édesanyáknak, nagymamáknak.

Bár a felsõsök mûsora idén a zsúfolt menet-
rend miatt elmaradt, természetesen õk sem
feledkeztek meg vasárnap az ünnepeltek
köszöntésérõl saját készítésû képeslapok-
kal. Számítógépen szerkesztett grafikáikat
és az anyukák számára készített videóikat
pedig iskolánk honlapján is megtekinthetik
a látogatók.

Kiss Attila igazgató

Óriási elismerés
A Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett rajz-
pályázaton az ovis kategóriában a pusztaegresi intéz-
ménybe járó Farkas Noémi II. helyezett lett. „Élménye-
im a Bozsik-focin” volt a megadott téma. Noémi
Czeinerné Tündi óvó néni iránymutatása mellett készí-
tette el rajzát, melyet a zsûri elõkelõ helyre rangsorolt.
A pusztaegresi óvoda két éve kapcsolódott be a prog-
ramba, Szabó Attila irányítása mellett heti egy alkalom-
mal zajlanak a vidám hangulatú foglalkozások. Öröm-
teli, hogy városunk összes óvodája részt vesz a program-
ban.

Tudósítónktól

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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HOSSZÚ HÉTVÉGE BAJNOKI ARANNYAL
A Nyugat bajnokai

Alba Kölyök–Sárbogárd U14
0-13 (0-7)

Alba Kölyök: Szoboszlai – Farkas, Sai, Szücs, Föl-
des, Tobak, Szabó–Bakos, Pelyvás, Juhász
Cserék: Király, Kovács, Lukács, Batári
Sárbogárd: Derner – Hollósi B., Sáfrány, Lakatos,
Már, Szalai, Szabó D. Z., Csõgör, Gereny
Cserék: Kocsis, Baráth, Szabó M. D., Horváth, Hol-
lósi G., Zvezdovics
Feszült várakozás elõzte meg a mérkõzést, mert
gyõzelem esetén – az utolsó fordulótól függetlenül
– bajnoki arany a csapat éves jutalma. Ennek meg-
felelõen kezdett a vendégcsapat és az 5. perctõl a
10. percig négy góllal terhelték meg a hazaiak háló-
ját. Az 5. percben Sáfrány Alen jobb oldali beadását
Szabó Dominik Hollósi Bencéhez továbbította, aki
kilõtte a hosszú sarkot, 0-1. A 7. percben Szalai
Ádám a középen megkapott átadást 10 m-rõl lõtte
a bal alsó sarokba, 0-2. A 8. perc újabb vendéggól-
lal zárult. A kezdés után megszerzett labdával Sza-
bó Dominik „besétált” a kapuba, 0-3. A 9. percben
Zvezdovics Bence jól eltalált lövése a bal felsõ sa-
rokban kötött ki, 0-4. Örömfoci felsõfokon. Rövid
gólszünet után folytatódott a gólszüret. A 15. perc-
ben Szalai Ádám visszagurítását Csõgör Dani 10
m-rõl varrta be a hálóba, 0-5. A 18. percben meg-
volt a fél tucat. A hazai kirúgás után megszerzett
labdát Horváth Máté helyezte a kapu jobb alsó sar-
kába, 0-6. A félidõ befejezése elõtt a 32. percben
Hollósi Bence jobb oldali átívelését Szabó Martin a
bal alsó sarokba lõtte, 0-7. Érett a várva várt arany.
A szünet után sem csökkent a vendégek támadási
kedve, és a 46. percben Gereny Marci a megkapott
indítást a védõ mellett elpörgette és a kapu bal alsó
sarkába talált, 0-8. A 47. percben közel a tízhez.
Már Zétény átívelését Lakatos Beni egy nagyszerû
csel után védhetetlenül lõtte a bal felsõ sarokba,
0-9. A második félidõre a mezõnyben Derner Peti
igyekezett növelni a gólok számát, ez azonban
többszöri kísérlet ellenére sikertelen maradt. Az 57.
percben már meg volt a közte tíz. Szalai Ádám a
megszerzett kirúgással átcselezte magát a hazaiak
teljes védelmén és 8 m-rõl a bal felsõ sarokba
emelt, 0-10. A nézõtéren a szülõi, hozzátartozói kö-
zönség ünnepelte a csapatot és a bajnokcsapat rig-
mussal éltette a srácokat. A 67. percben Lakatos
Beni bal oldali szögletét Szalai Ádi a hosszú oldalról
fejjel juttatta a hálóba, 0-11. Újabb egy perc és tu-
catnál járt a Sárbogárd. Baráth Barna elviharzott a
jobb oldalon és nagy erõvel küldte a labdát a háló-
ba, 0-12. A mérkõzés befejezése és a bajnoki sze-
zon lezárása az utolsó percben a bajnokság során
kitûnõ teljesítményt nyújtó, a nyugati csoport gól-
lövõlistán 22 találattal negyedik helyezett Szalai
Ádám nevéhez fûzõdik. A szöglet után röviden kife-
jelt labdát Lakatos Beni Szalai Ádám elé tálalta és
Ádám nagyszerû mozdulattal a léc alá emelt, 0-13.
Öröm és ujjongás pályán belül és kívül. A sikert fel-
szabadult ünneplés követte a helyszínen és itthon
is. Gratuláció a csapat minden tagjának és a csapa-
tot egységbe kovácsoló edzõnek.

Tabella

1. Sárbogárd 16 13 1 2 95 25 70 40
2. Polgárdi 15 11 1 3 97 32 65 34
3. Ikarus–M. hegy15 10 1 4 63 29 34 31
4. Aba–Sárvíz 15 9 1 5 71 45 26 28
5. Videoton B. K. 15 8 0 7 55 49 6 24
6. Enying 15 5 2 8 37 79 -42 17
7. Dég 15 5 0 10 55 71 -16 15
8. Szabadbattyán 15 2 0 13 26 90 -64 6
9. Alba Kölyök 15 2 0 13 29 108 -79 6

A döntetlennel nem léptünk
elõbbre

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–
Sárbogárd 1-1 (0-1)

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ: Nyári – Orbán,
Rodenbücher, Kónya, Király, Radács, Pump, Varga,
Balogh Á. M., Balassa, Fekete
Cserék: Czifra, Balogh P., Somogyi, Pinczési, Bá-
rándi, Fodor
Vezetõ edzõ: Balogh Zsolt Csaba
Sárbogárd: Matócza – Laták, Kindl, Gráczer Gergõ,
Kállai, Németh, Bezerédi, Krajcsovics, Gyuricza,
Gráczer Bálint, Gráczer Bence
Cserék: Farkas, Nagy, Vagyóczki, Kovács, Sükösd
Vezetõ edzõ: Pajor László
Az elsõ félidõben a Sárbogárd játéka dominált és
több gólszerzési lehetõség maradt kihasználatlan.
A 45. percben Gráczer Bence szabadrúgásából
megszerzett találatával vezetéshez jutottak a ven-
dégek. A második játékrészben feltámadtak a ha-
zaiak és sorra dolgozták ki a helyzeteket. A 79.
percben sikerült az agárdiaknak egyenlíteni. Király
B. talált a vendégek hálójába, 1-1. A döntetlennel
továbbra is magabiztosan õrzi a csapat a középme-
zõnyben elfoglalt nyolcadik helyét.
Pajor László edzõ értékelése a mérkõzésrõl: –
Az elsõ félidõ nagyszerû játékát a másodikban
elfújta a szél. Ismét sok helyzetet kihagytunk. A
mérkõzés összképét nézve igazságos döntetlen
született. Gratulálok a csapatnak, jó mérkõzést
játszottunk.

Tabella

1. Bicske 25 20 3 2 88 26 62 63
2. Mór 26 17 4 5 79 28 51 55
3. Sárosd 25 16 3 6 53 32 21 51
4. Gárdony–Agárd25 15 1 9 58 34 24 46
5. Ercsi 25 14 3 8 58 45 13 45
6. Fõnix 26 14 2 10 64 45 19 44
7. Ikarus–M.hegy 25 12 4 9 48 36 12 40

8. Sárbogárd 25 11 6 8 52 42 10 39
9. Tordas 25 11 3 11 41 46 -5 36
10. Mezõfalva 25 10 5 10 53 50 3 35
11. L. komárom 25 7 5 13 34 60 -26 26
12. Kisláng 26 4 7 15 33 58 -25 19
13. Baracs 25 4 5 16 25 55 -30 17
14. Martonvásár 25 4 5 16 28 75 -47 17
15. Enying 25 1 2 22 15 97 -82 5
16. Polgárdi (kizárva)

Megy ez, ha akarjuk

Sárbogárd II.–Pusztaszabolcs
4-1 (1-1)

Sárbogárd II.: Brúzsa – Tóth, Pap, Juhász, Molnár,
Pajor L., Sebestyén, Demeter, Kókány, Lajtos,
Dombi
Cserék: Rigó, Nyul, Gábris, Simon, Kiss, Pajor T.
Vezetõ edzõ: Pajor László
Pusztaszabolcs: Semsei – Csapó, Baka B. B., Ko-
vács A., Páhi, Lepsényi, Kurucz, Tóth, Sári, Né-
meth, László
Cserék: Baka G., Kovács B., Székely, Kovács J.
Bátran kezdett a kiesési zónában elhelyezkedõ ven-
dégcsapat. A hazaiak is támadószellemben kezd-
tek és már az 5. percben megszerezték a vezetést.
Molnár M. ellen szabálytalankodott a jobb oldali vé-
delem, és az alapvonaltól 15 m-re letett labdát De-
meter D. a bal felsõ sarokba lõtte, 1-0. A gól után
több veszélyes támadást vezettek a vendégek.
Páhi Zs. elfutásai jelentettek feladatot a hazai véde-
lemnek. A 45. percben megszületett az egyenlítés,
Páhi Zs. talált a kapuba, 1-1. A szünet után a Sárbo-
gárd II. mezõnyfölényét az 57. percben megszer-
zett találattal érvényre juttatta. A saját térfélrõl elõ-
re ívelt labdára Demeter D. rajtolt és a védõt maga
mögött hagyta. A kapujából kimozduló Semsei I.
mellett a kapu bal oldalába helyezett, 2-1. A Pusz-
taszabolcs kitámadott és Brúzsa S. P. védéseinek
köszönhetõen nem sikerült a hazai kapuba találni. A
64. percben Pajor L. ellen a büntetõterületen belüli
szabálytalan szerelés miatt 11-eshez jutott a Sár-

A Nyugati csoport bajnokcsapat tagjai: Derner Péter, Hollósi Bence, Sáfrány Alen Zoltán,
Lakatos Benjamin, Már Zétény, Szalai Ádám, Szabó Zoltán Dominik, Csõgör Dávid,

Gereny Marcell, Kocsis Károly Márkó, Szabó Martin Dávid, Baráth Barnabás,
Horváth Máté, Hollósi Géza, Zvezdovics Gábor Bence, Papp Dániel, Palotás Péter.

A csapat sikerének kovácsa: Kovács Attila edzõ.
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bogárd II. Demeter D. a megítélt büntetõt a jobb al-
só sarokba lõtte, 3-1. A kétgólos vezetés megnyug-
tatta a csapatot és a cserékkel frissítve továbbra is
szervezett védekezéssel hárította a vendégtáma-
dásokat. A 92. percben Gábris R. lekészítette a lab-
dát Rigó L. elé, aki 12 m-rõl a kapu közepébe bom-
bázott, 4-1.
Közepes színvonalú mérkõzésen a hazaiak megér-
demelten jutottak a három ponthoz, folytatva a ta-
vaszi jó szereplést.
Jók: Brúzsa S. P., Demeter D., Papp B., illetve Páhi
Zs.

Tabella

1. Vajta 27 22 2 3 120 25 95 68
2. Perkáta 27 21 3 3 90 27 63 66
3. Szabadegyháza 27 18 7 2 64 27 37 61
4. Káloz 27 15 3 9 60 44 16 48
5. LMSK 27 13 6 8 61 51 10 45
6. Besnyõ–I. II. 27 13 5 9 70 42 28 44
7. Szabadbattyán 27 13 5 9 64 56 8 44
8. Aba–Sárvíz 27 12 6 9 67 73 -6 42
9. Ráckeresztúr 27 12 3 12 64 65 -1 38
10. Sárbogárd II. 27 11 3 13 50 66 -16 36
11. Seregélyes 27 8 4 15 57 64 -7 28
12. Adony 27 8 4 15 49 68 -19 28
13. Elõszállás 27 5 3 19 39 77 -38 18
14. P. szabolcs 27 4 6 17 56 84 -28 18
15. N.karácsony 27 4 5 18 32 84 -52 17
16. Sárszentágota 27 4 1 22 45 135 -90 13

A tizenhét helyett csak hét

Perkáta U16–Sárbogárd U16
0-7 (0-4)

Perkáta: Gyõrik – Tomor A., Varga, Tomor R., Né-
meth E., Gallai, Németh A., Szabó, Vámosi, Rupa,
Latinovics
Csere: Dudás
Sárbogárd: Bruzsa – Õri, Suhajda, Suplicz, Szabó
O., Szalai, Boda, Tóth P., Már, Deák, Tóth L.
Csere: Szabó M. D.
Az õszi gólcsúccsal megnyert mérkõzés után
(34-0) kissé könnyedén vették a vendégek a vasár-
napi perkátai kirándulást. Az 5. percben megszer-
zett vezetés nagy gólarányú gyõzelmet sejtetett.
Deák S. középen kiugratta Suhajda M.-t, aki 14
m-rõl a jobb alsó sarokba helyezte a labdát, 0-1. Az
egymás után kimaradt helyzeteket követõen a 18.
percben Suhajda M. beforgatta védõjét, Szalai
Á.-hoz továbbított és Szalai Á. 10 m-rõl a bal alsó
sarokba lõtt, 0-2. A hazaiak képtelenek voltak tá-
madást vezetni és a vendégek a 27. percben újabb
gólt szereztek. Boda A. bal oldalon vezette a labdát
és a középre beadott játékszert Suhajda M. 6 m-rõl
a kapus mellett a hálóba gurította, 0-3. A 36. perc-
ben Tóth L. kiugrott a védõk között és szorongatott
helyzetben 16 m-rõl a jobb alsó sarokba talált, 0-4.
A szünet után a magabiztos vezetés tudatában to-
vább lanyhult az összpontosítás és a kihagyhatat-
lannak tûnõ helyzetekbõl sem sikerült betalálni. A
65. percben az újabb Tóth L. találattal növelte elõ-
nyét a Sárbogárd. A felezõvonalnál elvégzett bedo-
bás után Suhajda M. a védõk mögé kerülve a befu-
tó Tóth L. elé passzolt, aki közelrõl a jobb alsó sa-
rokba helyezett, 0-5. A 70. perc Suplicz B. indította
a kilépõ Suhajda M.-t. A kapus mellett a jobb alsó
sarokba helyezte a labdát, 0-6. A mérkõzés vég-
eredményét a 87. percben Suhajda M. állította be.
A kirúgás után megszerzett labdát a hálóba lõtte,
0-7.
A tucatnyi kihagyott gólszerzési lehetõségek elle-
nére könnyed, magabiztos játékkal szerzett gyõze-
lem a Perkáta ellen.

Tabella

1. Sárosd 21 20 1 0 218 9 209 61
2. Sárbogárd 21 17 2 2 134 26 108 53
3. Vajta 22 17 1 4 165 48 117 52
4. Lajoskomárom 21 13 1 7 102 75 27 40
5. Polgárdi 22 12 1 9 149 67 82 37
6. Kisláng 21 11 2 8 125 76 49 35
7. Baracs 21 11 1 9 89 68 21 34
8. Mezõfalva 21 9 1 11 76 80 -4 24
9. LMSK 21 8 0 13 45 110 -65 24
10. Enying 21 5 4 12 86 110 -24 19
11. Sár.mihály 22 5 1 16 52 134 -82 16
12. Perkáta 21 2 1 18 29 221 -192 7
13. Videoton B. K. 21 0 0 21 28 274 -246 -4
14. Szabadbattyán (kizárva)

Viharos szélben

Szár U19–Sárbogárd U19 2-4 (2-1)
Szár: Hollósy K. – Sashegyi, Ágoston, Tóvári, Futó,
Hoszpodár, Nyári, Tóth Bertalan, Jankovics, Or-
bán, Hollósy Gy.
Cserék: Farkas, Ganyecz, Metláger, Tóth Barnabás
Sárbogárd: Brúzsa – Õri, Lengyel, Vagyóczki, Si-
mon, Kiss, Sükösd, Demeter, Gábris, Bögyös, Hor-
váth
Cserék: Deák Zala, Bruzsa
Vezetõ edzõ: Pajor László
A hétfõi, 18 órára halasztott mérkõzés viharos erejû
szélben kezdõdött. A vendégek az õket támogató
légm R U L T . . . TT . . . irágh a csak pár pillanatig is egy t
percben a hazai támadást Simon Cs. szabálytalanul
állította meg a büntetõterületen belül. Hoszpodár
B. S. a büntetõt a balra mozduló Brúzsa S. P. mellett
a kapu jobb alsó sarkába lõtte, 1-0. A 18. percben a
védelmi hibát kihasználva Nyári M. a bal oldalról
kapott indítást megszerezve a hálóba helyezett,
2-0. A 23. percben megszületett a vendégek szépí-
tõ találata. A kaputól 48 m-re Demeter D. szabadrú-
gást végzett el és a kapura küldött lövést a hazai ka-
pus bevédte, 2-1. Az elsõ játékrészben a sokat rek-
lamáló és a játékkal keveset foglalkozó vendégek
nem éltek a szél által nyújtott támogatással. A má-
sodik félidõre egy összeszedett csapat lépett pá-
lyára és a 65. percben megszületett az egyenlítés.
A sok passzal, ügyes összjátékkal felépített táma-
dások folyamatos veszélyt jelentettek a szári kapu-
ra. A 65. percben Sükösd G. jobb oldali szöglete
után a kaputól 6 m-re a védõk gyûrûjében felugró
Õri D. a jobb alsó sarokba fejelt, 2-2. Az egyenlítés
feldobta a sárbogárdiakat és a 72. percben már a
vezetést is sikerült megszerezni. Horváth B. a jobb
oldalról középre tett labdáját Gábris R. lekezelte és
14 m-rõl a léc alá bombázta, 2-3. A hazaiak küzdöt-
tek az egyenlítõ gól megszerzéséért és Brúzsa S. P.
bravúros védéseinek köszönhetõen ezt sikerült
megakadályozni. A hosszabbítás harmadik percé-
ben hab a tortán. Bal oldalról elvégzett bedobás
után Sükösd G. átszlalomozott a védelmen és be-
gurítását Simon Cs. védhetetlenül lõtte a léc alá,
2-4.
A szünet utáni fegyelmezett játék megérdemelt
gyõzelmet eredményezett.
Jók: Brúzsa S. P., Demeter D., Sükösd G., Horváth
B., illetve Hoszpodár B. S.

Tabella

1. Sárbogárd 26 20 2 4 94 34 60 62
2. Bicske 25 19 4 2 162 32 130 61
3. Mór 25 19 2 4 122 25 97 59
4. Kisláng 25 17 2 6 102 42 60 53
5. Martonvásár 25 14 3 8 94 47 47 45
6. Baracs 24 14 1 9 63 45 18 43
7. Velence 26 13 5 8 65 45 20 43
8. Lajoskomárom 25 10 4 11 70 87 -17 33

9. Perkáta 25 11 4 10 65 65 0 28
10. Szár 25 7 5 13 63 77 -14 26
11. Ercsi 24 7 2 15 68 94 -26 23
12. Mezõfalva 25 6 2 17 42 114 -72 20
13. LMSK 26 6 1 19 51 132 -81 19
14. Enying 25 4 3 18 36 138 -102 15
15. Polgárdi 25 1 0 24 31 151 -120 3
16. Felcsút (kizárva)

Ajándékba adott pontok

Sárbogárd Öregfiúk–
Tác-Csõsz Öregfiúk 2-2 (0-1)

Sárbogárd: Horváth – Meister, Lakatos, Csendes,
Killer, Kelemen, Kassai, Deák, Csizmadia, Szabó,
Derecskei
Cserék: Kiss, Tórizs, Németh
Tác-Csõsz: Bodó – Kovács J., Pajor, Stivi, For-
gács, Kovács A., Almási, Borbás, Schmidt, Fe-
rencz, Mukrányi
Cserék: Petõ, Balázs, Polyák
Az elsõ félóra mezõnyjátékkal telt el, némi hazai fö-
lénnyel. A 32. percben vezetéshez jutottak a ven-
dégek. Borbás L. bal oldali beívelését a hazai kapus
kiejtette és a labda a gólvonalon túl ért földet, 0-1.
A második félidõ hazai támadásokkal indult és az
52. percben a vendég védõ szabálytalan szerelését
követõ büntetõt Szabó A. magabiztosan értékesí-
tette, 1-1. A csapatok a mezõnyben gyûrték egy-
mást és a kapuk keveset forogtak veszélyben. A
73. percben Deák G. 28 m-re a kaputól szabadrú-
gást végzett el. Lövése a felsõ kapufáról Tórizs A.
elé pattant, aki 5 m-rõl a hálóba fejelt, 2-1. Már a
gyõzelem küszöbén álltak a hazaiak, amikor a 78.
percben jobb oldalról belõtt szögletet a védõk rövi-
den szabadították fel. Pajor G. Zs. a kaputól 20 m-re
a hozzá fejelt labdát kapura küldte és a játékszer a
lábak között a gólvonalon túlra került, 2-2. A pont-
osztozkodásnak a vendégek örültek.

Tabella

1. Szabadbattyán 21 14 5 2 72 29 43 47
2. Enying 21 14 1 6 87 49 38 43
3. Aba–Sárvíz 21 12 4 5 62 42 20 40
4. Mezõszilas 21 12 3 6 53 22 31 39
5. LMSK 22 12 3 7 55 44 11 39
6. Soponya 21 10 6 5 59 40 19 36
7. Polgárdi 22 10 3 9 42 49 -7 33
8. Tác–Csõsz 21 9 4 8 46 30 16 31
9. Sárbogárd 21 7 5 9 36 45 -9 26
10. L.komárom 21 4 6 11 50 60 -10 18
11. Kisláng 22 5 2 15 43 91 -48 17
12. Cece 21 4 0 17 33 82 -49 12
13. Sárszentágota 21 3 2 16 26 81 -55 11

A hétvége sportmûsora

2019. május 18. (szombat)

10 óra: Sárbogárd U19–Lajoskomárom U19 (Me-
gyei I. o., U19, Sárbogárd)
17 óra: Sárbogárd–Lajoskomárom (Megyei I. o.,
Sárszentmiklós)
17 óra: Lajoskomárom Öregfiúk–Sárbogárd Öregfi-
úk (Öregfiúk, Déli csoport, Lajoskomárom)

2019. május 19. (vasárnap)

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

Szántó Gáspár
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Régi idõk focistái Sárbogáron
A 60-as, 70-es, 80-as évek (RETRÓ) csa-
patainak labdarúgóit bemutató sorozat Si-
mon János (JANÓ) pályafutásával folyta-
tódik, aki 1967-ben Székesfehérváron szü-
letett. Sportpályafutása nem is a focival
kezdõdött, mert általános iskolában a
sakkban és az asztaliteniszben ért el sike-
reket. Hobbiszinten volt érdeklõdés a foci
iránt és az utcabeli srácokkal a grundon
kergették a bõrgolyót. 14-15 éves volt, ami-
kor Brúzsa Miklós a sárbogárdi serdülõ-
csapatához csábította és igazolt játékos
lett.
Három bogárdi év után a Sárszentmiklós
ifjúsági csapatához igazolt. Az ifi bajnoki
cím megszerzése után visszatért Sárbo-
gárdra és a felnõttcsapat játékosaként ré-
szese volt a Lukács Sándor nevéhez fûzõdõ
három év–három osztály bajnoki cím el-
nyerésének. Az NB III-ban eltöltött év
után, vajtai és adonyi éveket követõen a
Lajoskomárom NB III-ba feljutó együttes
igazolta le. Katonai szolgálati ideje alatt is-
mét a Sárbogárd labdarúgójaként késztet-
te tapsra góljaival és a középpályán irányí-
tó szerepkörben a társak gólhelyzetbe ho-
zásával a mérkõzésenkénti sok száz és vol-
tak mérkõzések, amikor 1000 nézõ elisme-
rését. A Sárbogárd után Adonyból igazolt
a Tolna megyei bajnokságban szereplõ

Szakály–Bonyhád csapatához, ahol me-
gyei bajnokként két év profi szerzõdéses év
után a Sárbogárd és Lajoskomárom követ-
kezett.

Pályafutása Pusztaszabolcson folytatódott
a 2000-es évek elején. Közben edzõi képe-
sítést szerzett és a Cece játékos–edzõje-
ként tevékenykedett. A rövid cecei kitérõ
után Nagylók csapatában Roszkopf János-
sal 25 évre a sárbogárdi megyei I-es bajno-
ki cím után (1988) a Nagylók csapatával
megszerzett megyei II-es elsõséget ünne-

pelhette. Legemlékezetesebb mérkõzése
az 1200 nézõ elõtt lejátszott Sárosd elleni
derbi, ahol a bajnoki címet sikerült bebiz-
tosítani már a bajnokság befejezése elõtt
több fordulóval.
Gólélménye az Adony–Dunaferr MNK
mérkõzéshez fûzõdik, ahol az eredmény
3-3-ra végzõdött és két gólpasszal, egy lõtt
góllal járult hozzá a sikerhez. Szintén a
szép emlékek közé sorolta a 2007-ben Me-
zõfalván a több mint 1000 nézõ elõtt leját-
szott Pusztaszabolcs–Pálhalma osztályo-
zót is, ahol 1-0-ra megnyert mérkõzés után
a Szabolcs megyei I. osztályba lépett. A
hosszú és eredményekben, sikerekben
gazdag pályafutását 2017-ben, 50 évesen
Sárbogárdon fejezte be.
A legnagyszerûbb élményt labdarúgó pá-
lyafutása során a fiával együtt játszott évek
örök emlékként maradnak meg. Ehhez a
hosszú sportban eltöltött évtizedekhez a
család odaadó megértését és segítségét kö-
szöni.
A gólok, meccsek felidézése közben a
Lajoskomárom elleni mérkõzés kezdõrú-
gásának elvégzésére felkértem és öröm-
mel elfogadta. A beszélgetést megköszön-
ve búcsúztam el Janótól.

Szántó Gáspár

OTP BANK
BOZSIK-

PROGRAM
A Bozsik-program fordulóját május 11-én,
szombaton rendezte a Sárbogárd SE az
U10–U11-es korosztálynak Sárszentmikló-
son, az U12–U13-as korosztály részére pe-
dig Sárbogárdon. A jó hangulatú, jó idõben
lebonyolított rendezvény Sallai Attila és
Husvéth Zsolt programvezetõk irányítása
mellett zajlott.
A csapatvezetõk értékelése alapján kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtottak:

U10–U11 U12–U13

Cece Szabó Zoltán Csányi Bálint

Szabadegyháza Kovács József Bihácsi Milán

Sárosd Bölke Szabolcs Vései Bence

Sárbogárd U10 Tóth Dávid Szûcs Marcell

Sárbogárd U11 Nagy Kristóf

Mezõfalva Hegedûs Zétény

Sárszentágota Tóth Vince

Szántó Gáspár
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Közel voltunk, de nem sikerült
a pontszerzés a bajnok ellen

VAX KE Sárbogárd–Cunder TU Kézisuli 26-28 (12-13)
„Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, ráját-
szás, 5. forduló
Vezette: Kiss N.–Köllõ J.
Sárbogárd: Németh I. (19 védés) – ifj. Bodoki 7, Pluhár 1, Gold-
berger 3, Aranyos, Rehák 1, Suplicz 1, Kapoli 3, Horváth 6, Kaló 1
Vezetõ edzõ: Takács Lajos
Cunder: Bokréta (14 védés), Hornich (-), Bakos 1, Boleraczki,
Dreska 12, Giday, Hamvasi 3, Kovácspál, Kónya, Molnár 5, Mo-
nostori 1, Ruprecht, Sipics 5, Varga 1, Verõ, Zsirai
Kiállítások: 4, illetve 6 perc, hétméteresek: 2/2, illetve 9/7
A Cunder jóformán bajnokként érkezett a mérkõzésre, míg mi is
biztos másodikként vártuk a találkozót, de a nagyvadat szerettük
volna mi is elejteni.
Jól kezdtük a mérkõzést, a vendégek lerohanásait a jó visszaren-
dezõdésünkkel szinte teljesen kikapcsoltuk. Ennek köszönhetõ-
en szinte a teljes elsõ félidõben nálunk volt az elõny. A 19. perc-
ben Dreska találta durván fejen Horváth Istvánt, azonban a
Cunder játékmesterének elfelejtették felmutatni a pirosat a já-
tékvezetõk. Ez kicsit megzavarta a játékunkat és megfordította a
mérkõzést a vendégalakulat. A szünetre õk mehettek egygólos
elõnnyel pihenni.
A fordulás után viszont ismét lendületbe jöttünk, kiegyenlítet-
tünk, majd a vezetést is átvettük. A 41. percben Zsirai könyökölte
le Goldberger Marcellt, hiába vérzett a játékosunk ez is csak egy
kétperces kis büntetést ért meg. Azonban 4 perccel késõbb
Suplicz szabálytalankodott a kelleténél kicsit durvábban, ekkor
azonnal villant a piros lap... Ennek ellenére a lendületünket ez
sem törte meg, a félidõ közepénél Szabó J. góljával már kétgólos
elõnyben voltunk. Az utolsó 10 percben viszont több ziccert is
rontottunk, ami megbosszulta magát. A vendégek gyorsan ki-
egyenlítettek, majd a vezetést is átvették, 4 perccel a vége elõtt
már 3 góllal mentek. Azonban nem adtuk fel, nagy hajrával, 25
másodperccel a vége elõtt feljöttünk egyre. Próbáltunk labdát
szerezni, de ez nem sikerült, sõt a vége 2 gólos vereség.
Megszorongattuk a bajnokot, ami szép eredmény. A mutatott já-
tékunkra nem lehet panasz, talán több is volt ebben a meccsben.
Nem szeretünk a játékvezetõkkel foglalkozni a mérkõzés után, de
meg kell jegyezni, hogy az elsõ félidõben egy teljesen egyértelmû
piros lap maradt a zsebükben. A mérkõzés végére 12 gólig jutó
Dreska kiválásával valószínûleg egy teljesen más mérkõzés lett
volna ez. Sajnos, ami ma az egyik oldalon belefért, az a másikon
nem... Azonban dicséret illeti a csapatot, hiszen nagyot küzdött és
egy igen jó mérkõzéssel örvendeztette meg a szép számú közönsé-
get!
Az utolsó fordulóban a Rácalmás csapata érkezik hozzánk, sze-
retnénk egy szép gyõzelemmel búcsúzni a szezontól.
Május 18. (szombat) 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE

A felsõházi rájátszás állása:

1. Cunder TU Kézisuli 5 5 0 0 172 123 49 13
2. VAX KE Sárbogárd 5 3 0 2 146 145 1 7
3. Rácalmás SE 5 2 0 3 134 138 -4 4
4. Velencei SE 5 0 0 5 125 171 -46 2

U10-eseink eseménydús szombati napja

Az elmúlt hét végén, szombaton rendezték az U10-es kisisko-
lás-bajnokság utolsó fordulóját Dunaújvárosban. Csapatunk két
székesfehérvári együttessel mérkõzött, a Cunder Kézisuli és az
Alba Regia ellen. Az elsõ meccsen a Cunder ellen kicsit álmosan
kezdtek a fiúk, de az elsõ játékrész végére már belemelegedtek.
Fõleg a védekezésünk dominált a mérkõzésen, de támadásban is
voltak ügyes megmozdulásaink.
A második meccsen az Alba Regia ellen már nem fogták vissza
magukat a srácok. Szép számmal termelték a gólokat, szemre is
egyre tetszetõsebben játszottak. Felnõtt mezõnybe illõ gólok is
születtek a mérkõzésen. Szép volt fiúk!

A mérkõzések után hazatértünk és egy közös meccsnézéssel foly-
tatódott a program. Megnéztük, ahogy a Gyõri ETO kiváló játé-
kot nyújtva, magabiztosan gyõzte le norvég ellenfelét a Bajnokok
Ligája elõdöntõjében. Mellé pedig jött a jól megérdemelt pizza és
üdítõ. Még nem volt vége, hiszen 18 órakor jött a felnõttcsapa-
tunk mérkõzése a Mészölyben, ahol a srácok végigszurkolták a
derbit a Cunder ellen.
Ilyen egy fiatal kézilabdás nagyszerû hétvégéje!

#sbghandball
Rehák Tamás
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Hírház facebook-oldalán is!
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

Havonta akár nettó 185-200 ezer Ft-os
juttatás Székesfehérváron!

ÖSSZESZERELÕK, GÉPKEZELÕK
JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK!

1, 2 vagy 3 mûszakos munkarend,
ingyenes céges buszjárat,

Cafetéria és bónusz juttatások
a város legmodernebb gyáraiban!

Érdekelnek a részletek?
Jelentkezz: 06 22 510 230,

szekesfehervar@adecco.com

SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
május 18-án a sárbogárdi vásárban

ÜZLETKÖTÕ KOLLÉGÁKAT keresünk
GUMIJAVÍTÓ ANYAGOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

CECE ÉS KÖZVETLEN KÖRNYÉKÉRÕL
B-kategóriás jogosítvánnyal.

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre
várjuk: gtrfelni@gmail.com +36 70 363 6325

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

Albérletet keresünk 06 (30) 311 1921

Szálas és tápkockás palánta, egynyári virágok eladók Tósokiéknál
Nagyhörcsökön. Árusítás 14 órától. Érdeklõdni: 06 (30) 4640 345

Ház eladó Alsótöbörzsökön, Dózsa György út 59. 06 (30) 5166 715, 06
(30) 533 0834

ORSZÁGOS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárdon az Ifjúsági parkban

2019. május 18-án, szombaton.

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

A Jüllich Technology Innovaciós Kft. sárbogárdi telephelyére
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

LAKATOS, HEGESZTÕ, BURKOLÓ, FESTÕ,
ASZTALOS, BETANÍTOTT ÉS SEGÉDMUNKÁS.

Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
erzsi.czeinerne@jullich.com, 06 (30) 315 8510

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

EGYRE MELEGEBB,
KEVÉSBÉ SZELES IDÕ

Csütörtökön már kevesebb helyen számíthatunk csapadékra, elszórtan le-
het kisebb esõ, zápor és rövid idõre helyenként elõbújhat a nap. Mérséklõ-
dik a légmozgás, néhol északon, északnyugaton lehet élénk. A csúcshõ-
mérséklet 13 és 22 fok között alakul, nyugaton mérhetjük az alacsonyabb,
keleten, északkeleten a magasabb értékeket.

Pénteken többfelé hosszabb idõre kisüthet a nap, helyenként zápor, zivatar
az ország keleti kétharmadán valószínû. A légmozgás északon, északnyu-
gaton és zivatar környezetében élénk, erõs lehet. Erõsödik a nappali felme-
legedés, 17-24 fok várható.

Szombaton sokfelé kisüt a nap, de szórványosan kisebb zápor, egy-egy zi-
vatar kialakulhat. A Dunántúl északnyugati felén élénk, erõs lehet a délies
szél, a maximumok 20-26 fok között alakulnak. Vasárnap záporos, zivata-
ros, ismét többfelé szeles idõ valószínû, de marad a meleg.

Forrás: idokep.hu
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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!

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ párok kötötték össze hivatalosan is életük fonalát Sárbogár-
don május 10-én és 11-én:

CSÕGÖR SZILVIA és PUHA ZSOLT
sárbogárdi lakosok,

KORPÁS ANITA és BOKOR ZOLTÁN
sárbogárdi lakosok.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspárok
hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást,
a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házaspároknak!

Szerkesztõség
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