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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A múlt a jövõvel összeér
Lélegzetelállító élõben látni, amikor a múlt a jövõvel összeér: amikor
atyai nagyanyám kezében tartja ükunokáját, unokahúgom párhetes
pici lányát. Egyikük már élete vége felé jár, másikuk még csak nemrég
kezdte földi pályafutását. Közel egy évszázad választja el õket egy-
mástól. S az ükmama, ha beszél is a pici lányhoz, az még nem érti a
szavakat, „csak” az érzelmek és érintések értelmét fogja láthatatlan
kis antennáival.

Én még nem születtem meg, illetve pici voltam, amikor nagyapáim,
déd- és ükszüleim elköltöztek e világból. Hányszor sóvárogtam egy
nagypapa után! Aztán megtaláltam magamban Õket. Most is érzem
segítõ kezüket a vállamon, az összes õsömét.
Ha akarnánk se feledhetnénk a múltunkat, mert az alakított bennünket
mai formánkra. Viszont az élõk felelõssége tovább csiszolni az öröksé-
günket, magunkat a gyermekeink, unokáink, dédunokáink, ükunoká-
ink és a belõlük fakadó nemzedékek javára; kincseket hagyni rájuk,
nem visszahúzó terheket. Hargitai–Kiss Virág

Sikeres elsõSikeres elsõ szezonszezon

Írás a 11. oldalon
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Ne feledd
a múltad!

Május 26-án, vasárnap, a hõsök napján emlékeztünk a
két nagy világégés katonaként odaveszett áldozataira a
sárbogárdi református templom parkjában álló emlék-
mûveknél az istentisztelet után.

A Himnuszt és a zászlófelvonást követõen az ünnepséget szerve-
zõ Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd elnöke, Gál Sándor
mondott beszédet, ebbõl idézünk: „A mi nemzeti ünnepeink ele-
jétõl fogva magukban hordják a szomorú befejezés tragikumát. A
nemzeti függetlenségért vívott küzdelmeink a legjobbak mártír-
halálával végzõdtek. Az elsõ világháború nem volt a mi ügyünk,
mégis a lakosság számához képest a magyarság hozta a legna-
gyobb véráldozatot, és minket sújtott a legkegyetlenebb bosszú.

Trianon után a halálos dermedtségbõl felocsúdó nemzet szinte
valamennyi lakóhelyén hõsi emlékmûvet állítottak fel, és ahol le-
hetett, táblákba vésték a hõsi halottak neveit. A nemzeti kegyelet
és hála már nem jutott osztályrészül a második világháború hõsei-

nek. 1946-tól elmaradtak a hivatalos megemlékezések, legfeljebb
az éj leple alatt helyezett el egy-egy gyertyát, virágot halottak nap-
ján a megmaradt elsõ világháborús emlékmû talapzatára néhány
könnyektõl megráncosodott arcú özvegy, halványan emlékezõ
gyermek, megtört lelkû szülõ.
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A hõsi emlékmûvek egy részét lerombol-
ták, az emléktáblákat befalazták. A hõsi
halottak emlékezetének tilalma sajátos,
magyar kirekesztés volt, más országban
ilyet nem ismertünk. A keserû érzületet
csak fokozta, hogy ugyanakkor az elesett
szovjet katonákra csaknem minden köz-
ségben obeliszk emlékeztetett, akárcsak a
magyar földön elesett bolgár és román ka-
tonákra, és a gyönyörûen karbantartott
solymári temetõben az amerikai és angol
repülõkre.
Nyugat-Európában az évszázadokon át el-
lenséges – szinte ötvenévenként háborúzó
– francia és német nép már 1953-van meg-
állapodást kötött a haditemetõk kölcsönös
gondozására.
Bár Magyarországon a hivatalos intézke-
dések elmaradtak, a magyar katonai sírok
egy részét az ifjúság és a szocialista brigá-
dok az 1970-es évektõl kezdve gondozásba
vették. De a második világháború halottait
nem lehetett számba venni.
Külön kockázattal járt az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc napjaiban hõsi ha-
lált szenvedettek sírjainak ápolása, még a
családtagok részére is. A rendszerváltás
után került sor elõször a hõsi halottakra
való méltó megemlékezésre.
Május utolsó vasárnapja immár hivatalo-
san is újra a hõsök napjává lett.
Talán sokan úgy vannak vele, hogy ha egy
napot szentelünk egy évben egy ügyre, az
nem lehet komoly dolog. Talán csak azért
van, hogy kipipáljuk a naptárban, vagy
azért, hogy megnyugtassuk a lelkiismere-
tünket. Azt hiszem azonban, hogy mégis
fontos dolog a mai ünnep. Mert általa régi
magyar hagyományt állítottunk helyére,
amely az ország minden településén ün-
nep, gyászünnep és hagyomány volt, amely
összekötötte az ország településeit és la-
kosságát egymással. Másrészt ez a vasár-
nap mindannyiunk számára felszólítás:
Emlékezz és ne feledd a múltadat! Emlé-
kezz, mert egy nép ereje az emlékezésben
van. Az emlékeinkben jár és él a múlt, a
szüleink mosolyognak, nagyszüleink sze-
retettel átölelnek, régi könnyek és fájdal-
mak rendítenek vagy örvendezések vidíta-
nak. Egy egész világ van a lelkünkben. Az
emlékezés világa, ami nélkül semmit sem
érne az életünk. Egy nép lelkében is egy
egész világ van. Az emlékezés, a közös em-
lékezés világa, amely nélkül gyökértelen
maradna!
Minden ember addig él, amíg gondolnak
rá. Hajtsunk most fejet azok elõtt az ismert
és ismeretlen hõsök elõtt, akik a legdrá-
gábbat: az életüket áldozták a hazáért. Le-
gyen béke a katonasírok és a hõsi emlék-
mûvek árnyékában, legyen vége az öldök-
lésnek, legyenek a katonasírok és emlék-
mûvek az igazi béke prédikátorai.”
E szavakat követõen a református gyüle-
kezet képviselõi, a HBE Sárbogárd, vala-
mint az Önkéntes Területvédelmi Tartalé-
kos Szolgálat helyezett el koszorút, szala-
got az emlékmûveken, s a Szózatot énekel-
ve hajtottunk fejet hazánk elesett fiainak
emléke elõtt.

Hargitai–Kiss Virág

Kimegyek a doberdói
harctérre…

Visszautaztunk az elsõ világháború esz-
tendeibe. Testi mivoltunkkal nem vágy-
nánk ott lenni elõdeink helyében, de meg-
indító volt átérezni a helyzetüket, a nehéz
idõk hangulatát, belelátni a történelem,
múltunk alakulásába. A régi világ a Sárbo-
gárdi Múzeum Egyesület hétfõi felolvasó-
estjén szinte filmként elevenedett meg
elõttünk korabeli dokumentumok, nap-
lók, visszaemlékezések révén a sárbogárdi
könyvtárban. A kétórás programot vetített
képek kísérték és katonadalok foglalták
keretbe.
A Historia Domus megörökítette azon na-
pok helyi történéseit, amikor Magyaror-
szág belesodródott a háborúba. A Sár-
szentmiklós Monográfiából megtudhat-
tuk, hogy 500 férfit vonultattak be a nagy
faluból, köztük 18. életévüket be nem töl-
tött ifjakat. Volt, akit nem a frontra, ha-
nem hadi munkára vittek; lófogatokat és
lovakat is besoroztak (helyettük a marhá-
kat fogta munkára az itthon maradt lakos-
ság), amik aztán nem kerültek vissza gaz-
dáikhoz, akik kárpótlást sem kaptak a
veszteségeikért. A harangokat szintén be-
vonultatták. Tehát nemcsak a vérüket, de
anyagi javaikat is odaáldozták az emberek.
A sárszentmiklósiak hõsiességét mutatja,
hogy katona legalább bronz kitüntetés nél-
kül nemigen jött haza, és sok volt a hõsi ha-
lott: a bevonultak több mint negyede adta
életét a hazáért. Volt, akit nyárra szabad-
ságoltak, hogy elvégezhesse az aratást, az-
tán mennie kellett vissza a harcmezõre.
Olasz és orosz hadifoglyokat osztottak szét
a gazdaságokba, akiknek jó sora volt e vi-
déken. Egy orosz fogoly itt is maradt, és fe-
leségül vett egy, a háborúban megözve-
gyült, többgyermekes magyar asszonyt.

Hallhattunk Kenessey Gyula egykori sár-
bogárdi fõszolgabíró sanyarú fogságáról,
az egyházi személyek és vallásos emberek
üldöztetésérõl a háborút követõ években;
egy többszörösen gyászoló asszony szívhez
szóló kérelmét és annak rideg elutasítását;
egy férfi családjához írt levelét; verseket.
Érdekesek voltak a sárbogárdi hadikór-
házról szóló részletek és a tragikus törté-
nések közepette is megmaradó humor,
mely kicsengett például egy gyûlés jegyzõ-
könyvébõl, vagy Gött Jenõ szakaszvezetõ
naplójából.
A rendhagyó történelemóra a személyes-
ségével sokkal élõbbé, megfoghatóbbá tet-
te azt, amit mi csak tankönyvekbõl, az eset-
leg még köztünk élõ nagyszülõktõl, déd-
szülõktõl ismerünk.
Felolvasók voltak: Lendvai Gábor, Hor-
váth István tanár és felesége, Horváthné
Szabó Judit, Lapusnyik Zsuzsanna, Hargi-
tai Lajos, Zsidi Éva, Lakk Norbert, Hra-
bovszki Mihályné, Jákob Zoltán, Novák
Kovács Zsolt és e cikk írója.

Hargitai–Kiss Virág
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EURÓPAI PARLAMENTI
VÁLASZTÁS 2019

Az alábbiakban a május 26-án lezajlott európai parlamenti választás eredményeit közöljük.
Az unió számos országában jóval magasabb volt a részvételi arány, mint a 2014-es uniós választáson, átlagosan 50-51 % körül
alakult. Magyarországon 43,37 % volt a részvételi arány (míg 2004-ben 38,5 %, 2009-ben 36,31 %, 2014-ben 28,97 %, az uniós át-
lag pedig 43-45 %). A szavazók többsége, 1.803.282 fõ, azaz 52,44 % ezúttal is a Fidesz–KDNP-re adta voksát, mely 13 mandátu-
mot jelent a pártszövetségnek. A DK 16,15 %-ot (555.286 voksot), 4 mandátumot kapott; a Momentum 9,87 %-ot (339.249 vok-
sot), 2 mandátumot; az MSZP–Párbeszéd 6,64 %-ot (228.350 voksot), 1 mandátumot; a Jobbik 6,39 %-ot (219.731 voksot), 1
mandátumot.

MEGYÉK tekintetében a legnagyobb
részvételi arányt Vas megye produkálta
(48,80 %), és itt szavaztak a Fidesz-
KDNP-re is a legnagyobb mértékben
(61,03 %). A legalacsonyabb részvétel
Hajdú-Bihar megyében volt (36,55 %). A
Fidesz-KDNP-t Csongrád megyében tá-
mogatták a legkevesebben (49,32 %).
Egyes megyékben nem a Momentum, ha-
nem a Jobbik végzett a 3. helyen (Somogy,
Heves, Jász–Nagykun–Szolnok, Békés,
Szabolcs–Szatmár–Bereg, Borsod); Nóg-
rádban és Csongrádban pedig az MSZP
–Párbeszéd.

FEJÉR MEGYE szavazópolgárai közül
43,38 % járult az urnákhoz, ebbõl a Fi-
desz–KDNP 53,83 %-ot, a DK 16,01 %-ot,
a Momentum 9,15 %-ot, a Jobbik 7,03
%-ot, az MSZP 5,31 %-ot, a Mi Hazánk
3,69 %-ot, az MKKP 2,58 %-ot, az LMP
1,98 %-ot, a Munkáspárt 0,43 %-ot tudhat
magáénak.

SÁRBOGÁRDON 3.733 fõ szavazott,
38,19 % volt a részvételi arány

Fidesz–KDNP 2.351 voks – 63,32 %, DK
552 – 14,87 %, Jobbik 270 – 7,27 %, Mo-
mentum 155 – 4,17 %, Mi Hazánk 142 –
3,82 %, MSZP–Párbeszéd 127 – 3,42 %,
MKKP 53 – 1,43 %, LMP 50 – 1,35 %,
Munkáspárt 13 – 0,35 %

A TÉRSÉGÜNKBEN

Alap 473 – 31,47 %

Fidesz–KDNP 336 – 71,04 %, DK 45 – 9,51
%, Jobbik 33 – 6,98 %, Momentum 17 –
3,59 %, MSZP– Párbeszéd 13 – 2,75 %, Mi
Hazánk 13 – 2,75 %, MKKP 8 – 1,69 %,
LMP 5 – 1,06 %, Munkáspárt 3 – 0,63 %

Alsószentiván 169 – 34,99 %

Fidesz–KDNP 109 – 64,50 %, DK 33 –
19,53 %, Jobbik 14 – 8,28 %, MSZP– Pár-
beszéd 5 – 2,96 %, Momentum 3 – 1,78 %,
Mi Hazánk 3 – 1,78 %, MKKP 2 – 1,18 %,
Munkáspárt és LMP 0

Cece 775– 37,06 %

Fidesz–KDNP 607 – 78,63 %, DK 44 – 5,70
%, Jobbik 40 – 5,18 %, Mi Hazánk 27 – 3,50

%, Momemtum 25 – 3,24 %, MSZP–Pár-
beszéd 15 – 1,94 %, LMP 7 – 0,91 %,
MKKP 4 – 0,52 %, Munkáspárt 3 – 0,39 %

Hantos 251 – 32,51 %

Fidesz–KDNP 125 – 50,40 %, Jobbik 31 –
12,50 %, DK 27 – 10,89 %, Mi Hazánk 21 –
8,47 %, MSZP–Párbeszéd, 20 – 8,06 %,
Momentum 10 – 4,03 %, MKKP 7 – 2,82
%, LMP 6 – 2,42 %, Munkáspárt 1 – 0,40 %

Káloz 583 – 30,49 %

Fidesz–KDNP 395 – 67,99 %, Jobbik 55 –
9,47 %, Mi Hazánk 36 – 6,20 %, DK 36 –
6,20 %, Momentum 29 – 4,99 %,
MSZP–Párbeszéd 15 – 2,58 %, MKKP 5 –

0,86 %, Munkáspárt 5 – 0,86 %, LMP 5 –
0,86 %

Nagylók 271 – 30,87 %

Fidesz–KDNP 150 – 55,76 %, Momentum
32 – 11,90 %, DK 26 – 9,67 %, Jobbik 25 –
9,29 %, MSZP–Párbeszéd 19 – 7,06 %, Mi
Hazánk 6 – 2,23 %, MKKP 5 – 1,86 %,
LMP 4 – 1,49 %, Munkáspárt 2 – 0,74 %

Sáregres 227 – 40,04 %

Fidesz–KDNP 162 – 71,68 %, DK 21 – 9,29
%, Jobbik 19 – 8,41 %, MSZP–Párbeszéd
10 – 4,42 %, Mi Hazánk 6 – 2,65 %, LMP 4
– 1,77 %, Momentum 2 – 0,88 %, Munkás-
párt 1 – 0,44 %, MKKP 1 – 0,44 %
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Sárkeresztúr 308 – 18,13 %

Fidesz–KDNP 212 – 69,28 %, DK 30 – 9,80
%, Jobbik 18 – 5,88 %, Mi Hazánk 16 –
5,23 %, Momentum 14 – 4,58 %,
MSZP–Párbeszéd 12 – 3,92 %, LMP 2 –
0,65 %, MKKP 1 – 0,33 %, Munkáspárt 1 –
0,33 %

Sárszentágota 417 – 37,23 %

Fidesz–KDNP 315 – 75,90 %, DK 28 – 6,75
%, Jobbik 20 – 4,82 %, Mi Hazánk 19 –
4,58 %, MSZP–Párbeszéd 15 – 3,61 %,
LMP 6 – 1,45 %, Momentum 6 – 1,45 %,
MKKP 5 – 1,20 %, Munkáspárt 1 – 0,24 %

Vajta 221 – 33,23 %

Fidesz–KDNP 142 – 64,25 %, Jobbik 27 –
12,22 %, DK 16 – 7,24 %, MKKP 10 – 4,52
%, Mi Hazánk 10 – 4,52 %, MSZP–Párbe-
széd 9 – 4,07 %, Momentum 4 – 1,81 %,
Munkáspárt 2 – 0,90 %, LMP 1 – 0,45 %

EURÓPA
TAGÁLLAMAI

Ausztriában, Belgiumban, Bulgáriában,
Cipruson, Észtországban, Finnországban,
Görögországban, Horvátországban, Íror-
szágban, Lettországban, Litvániában, Ro-
mániában és Szlovéniában jobboldali;
Hollandiában, Portugáliában, Svédor-
szágban és Máltán baloldali; Szlovákiá-
ban, Dániában és Luxemburgban liberális
gyõzelem született. Lengyelországban a

kormányon lévõ konzervatív párt nyert,
Csehországban szintén a kormánypárt
(ANO), Spanyolországban a Spanyol Szo-
cialista Munkáspárt, Olaszországban Mat-
teo Salvini jobboldali Ligája, Franciaor-
szágban a jobboldali Nemzeti Tömörülés,
Németországban a Kereszténydemokrata
Unió (CDU) és a bajor Keresztényszoci-
ális Unió (CSU) szövetsége, Nagy-Britan-
niában a Brexit Párt.

AZ EURÓPAI PARLAMENT 751 fõs
összetétele a következõképpen alakul:

Európai Néppárt (EPP) – 179 képviselõ;

Szocialisták és Demokraták Progresszív
Szövetsége (S and D) – 150 képviselõ;

Liberálisok és Demokraták Szövetsége
Európáért + Renaissance + USR PLUS
(ALDE and R) – 107 képviselõ;

Zöldek/Európai Szabad Szövetség (Zöl-
dek/ESS) – 70 képviselõ;

Szabadság és Nemzetek Európája (ENF)
– 58 képviselõ;

Európai Konzervatívok és Reformerek
(ECR) – 58 képviselõ;

Szabadság és Demokrácia Európája
(EFDD) – 56 képviselõ;

Egységes Európai Baloldal/Északi Zöld
Baloldal (GUE/NGL) – 38 képviselõ;

Újonnan megválasztott képviselõk – 28 fõ;

Független képviselõk – 7 fõ.

Hargitai–Kiss Virág
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Szentiváni suliszemle
2019. május 18.: Bérmálás Alsószentivánon

Alsószentiván egy kicsit kivételes helyzet-
ben van az egyházmegye többi településé-
hez képest, mivel az októberi Fatimai za-
rándoklatkor minden évben idelátogat a
megyéspüspök. Bérmálás viszont már több
mint 2 évtizede nem volt a községben, így
nagy örömmel készülõdtünk az ünnepre.
Iskolánk 2. tanéve mûködik egyházi isko-
laként, és ezen kereteken belül támogat-
juk a gyerekeket és szüleiket, hogy felké-
szülhessenek az egyház szentségeinek fel-
vételére, ha szeretnék. A tavalyi tanév vé-
gén többen keresztelkedtek, elsõáldoztak,
most közülük páran már a bérmálás szent-
ségét is felvehették. Helter István plébá-
nos, püspöki biztos atya bizakodva kérte
Spányi Antal püspök atyától a szentség ki-
szolgáltatását. A kegyhely és az iskola
megújulása, fejlõdése nemcsak anyagi,
külsõ folyamat, hanem lelki megújulással
is jár. Szeretnénk, ha 2 évente a 7-8. osztá-
lyosok bérmáláshoz járulhatnának – így, a
Szentlélek ajándékaival megerõsödve lép-
nének ki a NAGYBETÛS ÉLETBE!
Püspök atya beszédében kiemelte a hely
megszentelt voltát. Kis, egyszerû telepü-

lés, mely sokak számára jelentéktelennek
is mondható, mégis, évrõl évre egyre
messzebbrõl s többen érkeznek a zarándo-
kok. A templom oltalma, a park természe-
tes szépsége közelebb emel a Teremtõhöz.
Püspök atya kihangsúlyozta, hogy szeren-
csések azok, akik itt élhetnek. Mária is egy-
szerû lány volt, de szíve tisztasága, az Úrra
való figyelése, az imában való elcsendese-
dése fölé emelte a többi lánynak. Csend-

ben, szelíden követte Jézust mindenhová –
meghúzódva a háttérben, de el nem sza-
kadva tõle. Mai, zajos világunkban itt újra
és újra felfedezhetjük ezt a békét. (Én szí-
vesen idõzöm a fák árnyai alatt sétálva,
szemlélõdve – elmerülve a madarak éne-
kében, mókusok ugrándozásában – ebben
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Marton Béla
emlékére

Sajnos nagyon rövid idõn belül ismét gyászlobogót lenget a szél
a Sárbogárdi Rendõrkapitányság épületének falán, mely hírül
adja, hogy egy kollégánk eltávozott az élõk sorából.
Valamennyien mélyen megrendülve értesültünk a szívszorító
hírrõl, hogy Marton Béla nyugállományú rendõr fõtörzszász-
lós 67. születésnapja elõtt egy héttel, betegségének következté-
ben elhunyt.
A Nyugdíjas Rendõr Egyesületünkben sokan tudtuk, hogy ta-
valy õsztõl egészségügyi problémákkal küzdött, de nem gon-
doltunk e szörnyû tragédiára. Halálával egy dolgos, becsülettel
végzett élet zárult le.
A róla készült jellemzésekben olvasható, hogy munkáját körül-
tekintõ alapossággal, lelkiismeretesen, nagy szorgalommal,
példamutatóan végezte. Munkatársaival, feljebbvalóival jó
kapcsolatot alakított ki. Megjelenése, kulturáltsága, a napi
munkához való hozzáállása példaértékû volt. A szolgálati fel-
adatokat maradéktalanul teljesítette. Szakmai hozzáértése és
emberi hozzáállása miatt minden esetben lehetett számítani
munkájára és segítségére.
Aktívan részt vett a fiatal kollégák, beosztottak képzésében,
irányításában. A rendõri pályát élethivatásának tekintette.
A rendõrség állományába 1978. május 1-jén kerültél õrvezetõ-
ként a Sárbogárdi Rendõrkapitányság közrendvédelmi alosz-
tályára mint járõr.
A rendõrképzõ iskolát 1980-ban, a zászlósképzõ iskolát 1984-
ben végezte el. Dégre mint körzeti megbízott került, majd
1987-ben egy pár hónapra Lajoskomáromba, és ugyanebben
az évben ismét vissza Dégre. 1994. május 1-jei hatállyal kapi-
tányságunkról a Székesfehérvári Rendõrkapitányság állomá-
nyába, az Enyingi Rendõrõrsre ügyeletesi beosztásba került
kinevezésre. Az õrsparancsnok távollétében fölérendeltje volt
az õrsön szolgálatot teljesítõ beosztotti állománynak. Innen
ment nyugállományba 2005. május 31-ével.
Rendfokozatban végigjárta a ranglétrát, beosztásában a leg-
magasabbra jutott törzszászlósként 2002-ben.
2017. március 15-én – már nyugdíjasként – a rendvédelmi szer-
vek állományában hosszú idõn át végzett kiemelkedõ, áldozat-
kész munkája elismeréseként nyugállományú rendõr fõtörzs-
zászlóssá léptette elõ az Országos Rendõr-fõkapitányság veze-
tõje.
A magyar rendõrség tagjához méltóan és rendõri esküjéhez hí-
ven szolgálta hazánkat. Ezt alosztályvezetõi, közbiztonsági fõ-
kapitány-helyettesi dicsérettel, belügyminisztériumi pénzjuta-
lommal és több kapitányságvezetõi elismeréssel értékelték.
50. születésnapjára a belügyminiszter aranygyûrû tárgyjuta-
lomban részesítette.
Kedves jó barátom, barátunk, Béla! Nagyon fogsz hiányozni a
Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egyesületbõl, melynek elnöksé-
gi tagja, titkára voltál.
Személy szerint nekem pedig kimondhatatlanul, mert mi egy
kórházban, egy évben, egy hónapban és napon születtünk, és
azóta tart a jó barátságunk.
Emlékedet kegyelettel megõrizzük, nyugodj békében!

Szilveszter János

a szent „csendben”.) Reméljük, hogy megbérmált fiataljaink a
Szentlélek ajándékaival megerõsödve hasonlóvá válnak Máriá-
hoz az Isten-követésben, s igaz tanúi lesznek a világban. Püspök
atya továbbá azt idézte fel nekünk, hogy valamikor mi is megkap-
tuk ezeket a kegyelmeket.
Éltünk-e, élünk-e velük? Hagyjuk-e, hogy a Szentlélek munkál-
kodjon bennünk és általunk, vagy elnyomja a „világ zaja”? Szítsuk
fel magunkban azt a tüzet, mely lelkünk mélyén rejlik, s tegyünk
tanúságot az emberek között. Éljünk úgy, hogy Krisztus szerete-
tét sugározzuk a minket körülvevõkre (Ahogy a mai evangélium
tanításában is ezt hallottuk: „Új parancsot adok nektek: Szeressé-
tek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is
egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok,
hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”)
Köszönjük megyéspüspökünk gondoskodó szeretetét, mely az is-
kola, a kegyhely és a település felé irányul. Köszönjük tanítását és
a Szentlélek kiárasztását fiataljainkra. Isten áldása kísérje szolgá-
latát, életét!
Szöveg: Kanyóné Somogyi Tünde hittanár
Képek: Nagy Orsolya
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Gimisek a megyei díjkiosztón
Két héttel ezelõtt az országos versenyeken elért eredményekrõl számoltunk be. A leg-
több országos megmérettetésnek azonban van elõzménye, megyei fordulója is.
2019. május 28-án az Oktatási Hivatal, valamint a Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási
Központ által meghirdetett tanulmányi versenyek Fejér megyei fordulóin dobogós he-
lyet elért tanulók ünnepélyes keretek között vehették át okleveleiket.
Az idei tanévben a különbözõ tantárgyakból meghirdetett versenyeken több mint két-
száz diák ért el megyei 1–3. helyezést. Az általános iskola elsõ osztályos tanulóitól a vég-
zõs gimnazistákig minden korosztály képviseltette magát a megye iskoláiból.

A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium-
ból hat tanuló vehetett át oklevelet és
könyvutalványt versenyeredményéért.
Felkészítõ tanáruk Barabás Irén tanárnõ.

Aydin Lejla Katalin 12. c osztályos tanuló
– „Szép Magyar Beszéd” verseny 3. he-
lyezés

Varga Gábor Levente 7. c osztályos tanuló
– Kazinczyról elnevezett „Szép Magyar
Beszéd” verseny 2. helyezés

Nemes Tóth Janka 7. c osztályos tanuló –
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati
Verseny –1. helyezés

Oszlánczi Bálint 7. c osztályos tanuló –
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati
Verseny – 2. helyezés

Lippai Kata Luca 9. c osztályos tanuló –
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati
Verseny – 1. helyezés

Csibi Laura Anna 9. c osztályos tanuló –
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati
Verseny 3. helyezés

Büszkék vagyunk diákjaink eredményére!

PSG

Ötven év után újra találkoztunk
Több érettségi találkozó helyszíne volt
május 18-án a Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium.
Nagy várakozással készült az összejöve-
telre az ötven évvel ezelõtt, 1969-ben
érettségizõ 4. a osztály. Attól függetlenül
is nagy volt ez a várakozás, hogy rendsze-
resen, ötévenként felkeresik volt osz-
tálytermüket, beszippantják az iskola le-
vegõjét. Lelkesen üdvözölték, ölelgették
egymást és két jelenlévõ tanárukat:
Leszkovszki Albint és Györéné Lengyel
Terézt, aki az osztályfõnök szerepét vál-
lalva „feleltette” névsor szerint a volt di-
ákokat az élettörténetükbõl. Bizony, na-
gyon színes, változatos utakról szóltak
ezek a történetek. A találkozás öröme
erõt adott, sokat jelentett mindnyájuk
számára. A negyvenegy volt diákból
26-an jelentek meg. Ketten betegség, el-
foglaltság miatt maradtak távol, de
üzentek õk is magukról.
Elhunyt tanáraik, köztük osztályfõnök-
ük, Németh Rudi bácsi, és osztálytársaik
(bizony egyre többen vannak) emlékére
gyertyát gyújtottak. Két szervezõjük pe-
dig a Huszár-temetõben az elhunytak sírjára virágot helyezett az osztály nevében.
A hangulatos beszélgetés ebéd közben és utána is folytatódott késõ délutánig.
A két szervezõt: Kalauz Ibolyát (Ibit) és Pribék Margitot (Prüszit) külön dicséret illeti a találkozások ötévenkénti megvalósításáért és
azért, hogy mindezt ötven éve fáradhatatlanul teszik!

Tudósítónktól
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VÁGVÖLGYI MÁRIA A PÁLYÁN
Nagyon nagy örömömre szolgál közzétenni lapunk hasábjain a Pécsi Tudományegyetem online magazinjában május
24-én megjelent alábbi cikket VÁGVÖLGYI MÁRIÁRÓL, aki Sárbogárdról indult és már közel 20 éve nemzetközi pá-
lyán mozog mint az elsõ hazai nemzetközi nõi kézilabda játékvezetõ-páros egyik tagja. Korábban próbáltunk mi is idõ-
pontot egyeztetni egy interjúra Marival, de szoros idõbeosztása miatt ez sajnos nem sikerült. Köszönjük az univpécs
hozzájárulását a megjelentetéshez! Büszkék vagyunk Rád, Mari!

VOLT, HOGY VERÉSSEL FENYEGETTÉK A PÁLYÁN
Vágvölgyi Mária az elsõ hazai nemzetközi nõi kézilabda játékve-
zetõ-páros egyik tagja. Már közel húsz éve vezet mérkõzéseket,
de a PTE TTK szervezésében zajlott „Nõk nehezített pályán” el-
nevezésû rendezvényen kiderült, hogy még mindig imádja, amit
csinál. Civilben egyébként a banki szférában dolgozik.

Mária hihetetlen humorral megáldott hölgy, ami minden bi-
zonnyal a pályán is átsegíti a nehéz szituációkon, döntéseken.
Már a karrierje kezdetérõl egy nagy adag humorral és szerénység-
gel mesél, melybõl kiderül, tulajdonképpen véletlen volt, hogy
õket választották ki Pech Katalinnal a nemzetközi játékvezetésre
elsõ magyar nõi párosként, mert a másik, sokkal esélyesebbnek
tartott páros lemorzsolódott. De akárhogy is indult az õ pályafu-
tásuk – így, szigorúan többes számban, mert azt Mária is végig az
elõadása során kihangsúlyozza, hogy õk a „Pech–Vágvölgyi” pá-
ros, és õk együtt sírtak, együtt nevettek, „kéz a kézben” érték el a
sikereiket –, az biztos, hogy a kétezres évek meghatározó bíróiról
beszélhetünk, akik szerves részét képezték a kézilabda-rangadók-
nak, legyen szó magyar bajnokiról, vagy épp nemzetközi meccs-
rõl.

Akár egy szociológiai tanulmányt is megérne egyik megállapítása:
„A férfiaknak sokkal könnyebb fújni. Õk, ha odaütnek, tényleg
odaütnek, csattan, jön a kiállítás, legfeljebb csúnyán rám néz, de
nem szól, mégiscsak nõ vagyok.” Bár az egyik legmegdöbbentõbb
élménye is egy férfimeccshez fûzõdik: „Kiállítottam az egyik játé-
kost, aki igencsak feldúlt állapotban volt, majd odaállt elém mind

a két méterével és száz
kilójával, és megkér-
dezte: ’ÉS HA MOST
MEGVERLEK?’
Megijedni sem volt
idõm, inkább azt
mondtam határozot-
tan: ’Megkérem a
sporttársat, hagyja el a
versenyhelyet!’ A hig-
gadt válasz annyira
meglepte a játékost,
hogy leszegett fejjel le-
bandukolt a pályáról.”
Persze voltak olyan
megkereséseik is, ami-
kor a mérkõzés befo-
lyásolására próbálták
rávenni õket.

Egy idõ után azonban leszoktak errõl a rossz szokásukról a csa-
patvezetõk, vagy épp a szponzorok, mert tudták, mindig elutasító
lesz a válasz, egyúttal azonnal megy a jelentés az érintett szövet-
ségnek.
Összesen húsz országban vezetett mérkõzéseket, és ha már a hu-
mort említettük, itt is van egy vicces momentum: Rumcájsz hazá-
jából, a csehországi Jicsinybõl indult a pályafutása, ott vezette el-
sõ nemzetközi mérkõzését, a cipészmester mesehõs „hazájában”.
És hogy mi lesz a játékvezetõi mezek sorsa? Ezt is megtudhattuk a
lehengerlõ elõadásból: testvére gyermekeinek szokta adni, akik
nem egyszer kritikusan jegyzik meg: „hú, ez nagyon gáz színû, so-
sem fogjuk viselni…”

Kottász Gergely
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AMI BENNE VOLT, KIHOZTUK

2. helyen zártuk a bajnokságot
Két héttel ezelõtt felnõttcsapatunk számára véget ért a „Magyar
Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság. Részletesebben
górcsõ alá, vesszük, hogy mi történt csapatainkkal az elmúlt 1
évben.
A nyáron felnõttcsapatunk játékoskerete hosszabb idõ után új ne-
vekkel bõvült. Érkezett a Simontornyai KK-ból Kapoli Imre a bal
átlövõ pozícióba, az Alba–MÁV Elõre utánpótlásából Kovács
Ferenc Imre, valamint visszatért a csapathoz nagy örömünkre
Németh II. Tamás. Régen volt, hogy ilyen bõ kerettel rendelke-
zett volna a csapatunk.
Szeptemberben egy hazai rendezésû felkészülési tornával készül-
tünk a szezonra. Vendégeink voltak a Veszprém megyei Õsi And-
reotti, valamint az Alba–MÁV Elõre ifi csapata. Magabiztos, jó
játékkal sikerült itthon tartanunk a kupát, így jó elõjelekkel vár-
hattuk a szezont.
A nyitó fordulóban az újonc Dunaújvárosi Egyetemmel kezd-
tünk, akiket gond nélkül sikerült felülmúlnunk. A második fordu-
lóban rögtön jött az egyik legnehezebb erõpróba a Cunder
Kézisuli ellen. A több NB I/b-s múlttal rendelkezõ játékost felvo-
nultató székesfehérvári csapat egy sokáig izgalmas mérkõzésen
gyõzött le minket. Majd szintén idehaza egy végletekig kiélezett
meccsen vertük a Martonvásárt, amit egy kicsit magunknak tet-
tünk nehézzé. Nem mindig ment úgy a játék, ahogy azt mi szeret-
tük volna, ezt bizonyította a Velence elleni mérkõzés is. Itt az elsõ
félidõben már 7 góllal is vezettünk, aztán a második félidõben le-
adtuk nagy elõnyünket és a végén idõntúli hétméteresbõl sikerült
csak egyenlítenünk. Majd Bicskén a szezon egyik legfájóbb vere-
ségét szenvedtük el. Az utolsó két õszi fordulóban hoztuk a két
kötelezõ hazai mérkõzésünket, így az elõkelõ 3. helyen zártuk az
õszt az alapszakaszban.
A tavaszt egy nagyon értékes gyõzelemmel indítottuk, egy igen iz-
galmas mérkõzésen 1 góllal gyõztünk a Rácalmás otthonában.
Majd folytattuk a jó sorozatot és Martonvásárt is legyõzve idegen-
ben bejutottunk a felsõházi rájátszásba. Az alapszakasz utolsó
fordulójában viszont idehaza szenvedtünk vereséget a Velence
ellen. Ezzel a vereséggel „csak” a 3. helyen jutottunk be a ráját-
szásba.
Itt azt a célt tûzte ki a csapat, hogy érjünk oda a 2. helyre és próbál-
juk meg egyszer megszorongatni az abszolút favorit Cunder
Kézisulit. Az elsõ fordulóban sikerült visszavágni a Velencének és
elõször szereztük meg ellenük mind a két pontot a szezonban.
Majd jött a Cunder, akiket megszorítani sem sikerült, nagy pofon-
ba szaladtunk bele ismét. Ezek után két nyerhetõ mérkõzés jött,
amit jó játékkal sikerült is abszolválni. A Rácalmást jó játékkal

vertük meg idegenben és a Velence sem okozott gondot otthon.
Ezekkel a gyõzelmekkel pedig eldõlt, hogy a 2. helyen fejezzük be
a bajnokságot. A hátralevõ két fordulóban pedig felszabadultan
kézilabdázhattunk. A Cunder ellen ez a felszabadult játék kis hí-
ján eredményre is vezetett, hiszen csak 2 góllal kaptunk ki a baj-
noktól. Ha az a bizonyos piros lap elõkerült volna az elsõ félidõ-
ben, nagy valószínûséggel megvan ez a meccs, de ez már csak
történelem. Végül pedig egy szép, sportszerû gyõzelemmel bú-
csúztunk a szezontól a rácalmásiak ellen idehaza.
Ami benne volt, a végére kihoztuk ebbõl a szezonból. A Cunder
nagy falatnak bizonyult mindenkinek. Az ezüstérem megszerzése
teljesen reális a teljesítményünk függvényében. Többször is érez-
hetõ volt a csapat teljesítményén egy mérkõzésen belül is, hogy
hullámvasúton ülünk. Ebbõl többször volt, az hogy rosszul jöt-
tünk ki és a végén pontot, pontokat buktunk. Azonban a követke-
zõ mérkõzéseken szinte mindig sikerült javítani, ez azt mutatja,
hogy volt tartása a csapatnak. A rájátszásra viszont kiegyenlítet-
tebbé váltunk. A riválisokat a fontos mérkõzéseken rendre sike-
rült legyõznünk, így elértük a kitûzött célt a szezon végére. Az új
játékosok közül Kapoli Imre hozta, amit elvártunk tõle szinte a
teljes szezonban. Sikerült tehermentesítenie Bodoki Györgyöt és
a bal szélen is tudtuk használni. Németh II. Tamásnak is akadtak
jó mérkõzései a szezon során, õ is segítségére tudott lenni a csa-
patnak. Kovács Ferenc még csak 17 éves, elsõ szezonja volt a fel-
nõttek között, hosszú távon jó megoldás lehet több poszton is
majd. Jövõre szeretnénk tovább építkezni és legalább ezt az ered-
ményt elérni a szezon során.

A felsõházi rájátszás végeredménye:

1. Cunder TU Kézisuli 6 6 0 0 220 148 72 15
2. VAX KE Sárbogárd 6 4 0 2 178 170 8 9
3. Rácalmás SE 6 2 0 4 159 170 -11 4
4. Velencei SE 6 0 0 6 150 219 -69 2
A csapat legjobb góllövõi: Bodoki György (97 gól), Rehák Tamás
(86 gól), Horváth István (72 gól), Kapoli Imre (68 gól), Gold-
berger Marcell (56 gól).
Az ezüstérmet nyert csapat tagjai: Aranyos Attila, ifj. Bodoki
György, Goldberger Marcell, Horváth István, Kaló Péter, Kapoli
Imre, Kovács Ferenc Imre, Németh I. Tamás, Németh II. Tamás,
Pluhár Tamás, Rehák Tamás, Sohár János Máté, Suplicz István,
Szabó József Zsolt, Szabó Károly, Várady–Szabó Márton.
Vezetõ edzõ: Takács Lajos
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Sikeres elsõ szezon
az utánpótlásban

Rehák Tamás vezetésével a 2018/19-es szezonban már az MKSZ
Kisiskolás-bajnokságában is szerepeltek U9-es és U10-es csapa-
taink.
Az U9-eseknél a szezon második felében a nagy érdeklõdésnek
köszönhetõen már két csapattal versenyeztünk. Ezekben a kor-
osztályokban az eredményt nem számolják még. Itt csak a játék
megismerése és megszerettetése van a középpontban.
Az U10-eseknél már kialakultak komolyabb rivalizálások a Si-
montornya, illetve a Cunder Kézisuli csapatai ellen, izgalmasabb-
nál izgalmasabb meccseket hozva.
Egy évvel ezelõtt mindkét korosztályban a 0-ról indultunk. A
szorgalmas edzésekkel viszont jóval több mint 1-re jutottunk. Az
U10-eseknél már sikerült olyan játékformációknak az alapjait is
elsajátítani, amelyeket a következõ években hasznosíthatunk.
Ki kell emelni, hogy az utánpótlásban folyó munkát segítette:
Oláh Krisztina, Goldberger Marcell és Kovács Ferenc Imre, aki a
kapusokkal foglalkozott külön.

A következõ szezonban már 4 korosztályban (U9, U10, U11,
U12) fogunk versenyezni. Rehák Tamás mellett Goldberger
Marcell is megszerezte az edzõi képesítést. Így sikerült tovább nö-
velni a csapataink számát a következõ szezonra. A gyermekekkel
együtt izgatottan várjuk a folytatást!

Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta eb-
ben a szezonban is az egyesületet!

#sbghandball

Rehák Tamás

Hétvégére melegszik az idõ, de záporok, zivatarok jöhetnek
Csütörtök reggel az északi, északnyugati megyékben még sokfelé eshet, délután elszórtan lehet kisebb esõ, egy-egy zápor, esetleg zi-
vatar. A Dunántúlon és északkeleten erõs, néhol viharos lökések kísérhetik az északias szelet. Délután 15-23 fok között alakul a hõ-
mérséklet, nyugaton lesz hûvösebb, keleten melegebb.
Pénteken nyugaton csak néhol, máshol több helyen elõfordulhat zápor, a Dunától keletre helyenként zivatar, de több-kevesebb
idõre a nap is kisüt. Kissé szeles idõre, hajnalban 8-13, délután 19-25 fokra van kilátás.
Szombaton délen és keleten, vasárnap többfelé lehet záporos-zivataros idõ. Az északi-északkeleti szelet fõként szombaton élénk,
erõs lökések kísérhetik. Melegszik az idõ, egyre többfelé elérjük a 25 fokot.

Forrás: idokep.hu

Bodoki Bernadett
a megye szépe

Ki ne ismerné akár a lovaséletbõl, vagy énekesként, vagy – mond-
hatni – többgenerációs kézilabdásként a jelenleg Gödöllõn tanu-
ló sárbogárdi Bodoki Bernadettet? Most újabb arcát ismerhettük
meg, ismerhették meg mások is megyeszerte, hiszen benevezett a
Mediaworks Tündérszépek szépségversenyére, és õt választották
meg Fejér megye legszebb lányának. Tovább jutott a régiós, s on-
nan egyedüliként az országos fordulóba is, ami nem kis teljesít-
mény, tekintve, hogy 13 megye 600 jelentkezõje közül 370-en in-
dultak a versenyen. Betti jutalma a szép szereplésért a Fejér Me-
gyei Hírlap és a Mediaworks Zrt. 50 ezer forintos vásárlási utalvá-
nya.
Gratulálunk!
Forrás: www.feol.hu

HKV

„Bemutatkozunk” címmel
2019. június 5-én, szerdán, 17 órától

kiállítás nyílik a székesfehérvári
MÁV Fotókör tagjainak munkáiból.

A kiállítást megnyitja: Varga Csaba.

Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a Madarász József Városi Könyvtár

(Sárbogárd, Hõsök tere 16.).
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Gólokban gazdag hétvégén
a találati arány 20-20

Az ötöst mi kaptuk

Ikarus-Maroshegy–Sárbogárd
5-3 (3-3)

Ikarus–Maroshegy: Skultéti A. – Békefi,
Horváth, Jámbor, Kovács, Andróczi, Klé-
mán, Victor, Farkas, Hart, Farkas
Cserék: Makai, Skultéti L., Dopuda, Vadá-
szi, Boros, Léki
Sárbogárd: Matócza – Laták, Kindl, Kál-
lai, Németh, Bezerédi, Gyuricza, Gráczer
Gergõ, Gráczer Bence, Gráczer Bálint,
Nagy
Cserék: Farkas, Vagyóczki, Nyul, Gál, Kraj-
csovics, Luczek
Vezetõ edzõ: Pajor László
A további elõrelépéshez az Ikarus csapatá-
nak legyõzésére lett volna szükség. A 2.
percben az Andróczi K. A. buktatásáért
megítélt büntetõt Viktor M. értékesítette,
1-0. A kezdés után röviddel, az 5. percben
kiegyenlítettek a vendégek. A jobb oldal-
ról érkezõ labdát Németh K. lõtte a háló-
ba, 1-1. A néhány perces mezõnyjáték után
a 13. percben ismét vezetéshez jutottak a
hazaiak. Andróczi K. A. beadását a védõ-
ket megelõzve Kovács L. továbbította a ka-
puba, 2-1. A 19. percben Farkas D. rossz
ütemû belépõje után a Sárbogárd jutott
büntetõhöz. Bezerédi Á. a jobb alsó sarok-
ba lõtte a labdát, 2-2. Változatos, gólokban
gazdag húsz perc után felcsillant a remény
a három pont megszerzésére. A 24. perc-
ben Laták B. góljával megszerezte a veze-
tést a Sárbogárd. Nem tartott sokáig az
öröm, mert a 31. percben egalizálta az
eredményt az Ikarus. Andróczi K. A. a ti-
zenhatoson belüli kavarodásban a hozzá
került labdát a hálóba lõtte, 3-3. Harminc
perc, hat gól, és lehetett mindent elölrõl
kezdeni. A félidõ végéig már nem változott
az eredmény. A szünet után a 64. percben
szögletet végezhetett el Viktor M. A belõtt
labdát a hosszú oldalról középre fejelés
után Léki M. juttatta Matócza D. kapujá-
ba, 4-3. A 67. percben Andróczi K. A. 20
m-es lövése talált utat a hálóba, és ezzel
kialakította a végeredményt, 5-3.
Pajor László edzõ a mérkõzésrõl: – Izgalmas
és fordulatos mérkõzésen szenvedtünk ve-
reséget a jól játszó hazai csapattól. Ezen a
mérkõzésen nagyon sok hátráltató ténye-
zõvel kellett megküzdenünk.

Tabella

1. Bicske 27 22 3 2 95 27 68 69
2. Sárosd 27 18 3 6 58 33 25 57
3. Mór 27 17 5 5 80 29 51 56
4. Gárdony–Agárd27 16 2 9 67 36 31 50
5. Ercsi 27 15 3 9 63 46 17 48
6. Fõnix 28 15 2 11 66 50 16 47
7. Ikarus–M.hegy 27 13 5 9 54 40 14 44

8. Sárbogárd 27 12 6 9 61 49 12 42
9. Tordas 27 12 4 11 46 49 -3 40
10. Mezõfalva 27 10 5 12 54 61 -7 35
11. L.komárom 27 8 5 14 38 66 -28 29
12. Kisláng 27 4 7 16 34 60 -26 19
13. Martonvásár 27 4 6 17 30 79 -49 18
14. Baracs 27 4 5 18 27 61 -34 17
15. Enying 27 1 3 23 16 103 -87 6
16. Polgárdi (kizárva)

Gólerõs védelmek
mindkét oldalon

Flavus Velence U19–
Sárbogárd U19 4-6 (2-3)

Flavus Velence: Horváth F. Á. – Szilágyi,
Kovács, Mocsári, Kratancsik, Urschler,
Bernáth, Kocsis, Kovács–Szántó, László,
Horváth F.
Cserék: Tóth, Török, Molnár, Takács
Vezetõ edzõ: Serhók György
Sárbogárd: Deák – Õri, Horváth Zs., Va-
gyóczki, Gábris, Sükösd, Husvéth, Deme-
ter, Simon, Horváth B., Bögyös
Cserék: Biró, Morvai, Brúzsa, Lengyel
Vezetõ edzõ: Pajor László
A bajnoki cím eléréséhez csak a gyõzelem
volt elfogadható a sárbogárdi fiataloktól.
A 12. percben a Bögyös B. G.–Gábris R.
összjátéka után középre passzolt labdát
Sükösd G. 15 m-rõl a kapu jobb oldalába
helyezte, 0-1. A 15. percben jött a hazaiak
válasza. A bal oldalról begurított szögletet
Szilágyi R. R. a hosszú felsõ sarokba emel-
te, 1-1. Sok bizonytalanság és hiba után a
vendégek a 22. percben vezetéshez jutot-
tak. Horváth Zs. bal oldalra kitett labdájá-
val Gábris R. egy csel után a védõ mellõl a
kapu közepébe talált, 1-2. Felélénkültek a
vendégek és a 35. percben Horváth Zs. a
jobb oldalról kapott átadással betört a
büntetõterületre. A védõ szabálytalan sze-
relése után a megítélt büntetõt Demeter
D. a jobb alsó sarokba lõtte, 1-3. A félidõ
befejezése elõtt a védelmi hibát kihasznál-
va szorossá tette a mérkõzést a hazai csa-
pat. A kapu elé ívelt szabadrúgást a véde-
lem röviden mentette, Horváth T. kapura
fordult és a labda bal alsó sarokban lan-
dolt, 2-3. Jól kezdte a második játékrészt a
Velence. A bal oldali szögletet Urschler
M. a jobb alsó sarokba fejelte, 3-3. Az 57.
percben ismét megrázta a gólfát a Sárbo-
gárd, és Horváth Zs. védõk mögé emelt
labdájára Demeter D. rajtolt. A védõ csak
lerántani tudta a tizenhatoson belül. A
büntetõt Demeter D. magabiztosan lõtte a
bal alsó sarokba, 3-4. Szorongatott a hazai
csapat, de az eredmény a 72. percig nem
változott. A mezõnyben a csatárerényeket
felmutató Brúzsa S. P. bedobásával Hor-

váth Zs. megesernyõzte védõjét és 12
m-rõl a bal alsó sarokba gurított, 3-5. A 82.
percben ismét feljöttek a hazaiak egy gól-
ra. A védelem közepén elvétett labdára
Mocsári Cs. L. rajtolt és 10 m-rõl a jobb
alsó sarokba lõtt, 4-5. Minden jó, ha a vége
jó. A 86. percben Horváth B. felszabadítá-
sát a kapujából kimozduló Horváth F. Á.
elvétette és a szemfüles Brúzsa S. P. a meg-
szerzett labdát 30 m-rõl az üres kapuba to-
vábbította, 4-6.
Mindkét csapat sok hibával játszott és a vé-
delmi hibákat jobban kihasználó vendégek
megérdemelten szerezték meg a gyõzel-
met.
Jók: az U19-tõl búcsúzó trió: Demeter Dá-
vid, Sükösd Gergõ, Simon Csaba

Tabella

1. Sárbogárd 28 22 2 4 103 38 65 68
2. Bicske 27 21 4 2 174 34 140 67
3. Mór 27 21 2 4 145 25 120 65
4. Kisláng 27 18 2 7 114 48 66 56
5. Baracs 27 16 1 10 78 53 25 49
6. Martonvásár 27 15 4 8 100 51 49 49
7. Velence 27 13 5 9 69 51 18 43
8. Perkáta 27 13 4 10 76 70 6 34
9. L.komárom 27 10 4 13 73 95 -22 33
10. Szár 27 8 6 13 70 79 -9 30
11. Ercsi 27 8 2 17 75 114 -39 26
12. Mezõfalva 27 6 2 19 45 123 -78 20
13. LMSK 27 6 1 20 52 137 -85 19
14. Enying 27 4 3 20 38 152 -114 15
15. Polgárdi 27 1 0 26 32 174 -142 3
16. Felcsút (kizárva)

Hetes negatív elõjellel

Sárbogárd II.–Szabadegyháza
0-7 (0-4)

Sárbogárd II.: Brúzsa – Demeter, Hus-
véth, Rigó, Kiss, Lajtos, Tóth, Pajor L.,
Pap, Sebestyén, Pajor T.
Cserék: Deák, Kovács, Dombi
Szabadegyháza: Sári – Kiss, Józsa, Csupor,
Rapai, Horváth, Durso, Vizi, László, Pa-
rall, Horgos
Cserék: Nochta, Németh, Szalai, Billig,
Zámbó
Vezetõ edzõ: Baranyai Balázs
A nyolcadik fordulóban elszenvedett Per-
káta elleni vereség óta veretlen Szabad-
egyháza csapata ellen hazai pályán is az
esélytelenek nyugalmával lépett pályára a
Sárbogárd II. csapata. Már az elsõ vendég-
támadás góllal zárult. Az 1. percben a fele-
zõvonalnál megszerzett labdával Durso
M. kilépett és a hálóba helyezett, 0-1. A
vendégek folyamatos nyomás alatt tartot-
ták a hazai kaput és a 11. percben Kiss P. az
elõre ívelt szabadrúgást ballal a hosszú sa-
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rokba lõtte, 0-2. A hazai támadások sorra
elhaltak már a középpályán. A vendégek a
20. percben a bal oldalon vezetett táma-
dást fejezték be góllal. A beemelt labdát 4
m-rõl Rapai G. fejelte a kapus felett a há-
lóba, 0-3. A 23. percben ismét kapitulált a
Sárbogárd II. védelme. A jobb oldalra ki-
passzolt labdát Horváth T. a jobb felsõ sa-
rokba lõtte, 0-4. A félidõ további részében
a vendégek a megnyugtató elõny birtoká-
ban visszavettek az általuk diktált iramból
és játszadoztak a hazaiakkal. A szünet
után sem változott a mérkõzés képe. A
szellõsen védekezõ hazaiak védelmi hibá-
ját az 52. percben ismét kihasználták a ven-
dégek és Németh L. talált a bal alsó sarok-
ba, 0-5. Macska-egér harc folyt a pályán és
ennek eredményeként a 68. percben szer-
zett találattal Szabadegyháza fél tucatnál
járt. A 35 m-rõl kapu elé ívelt szabadrúgást
Billig J. a jobb felsõ sarokba fejelte, 0-6. A
mérkõzés 75. percében Németh L. alakí-
totta ki a végeredményt. A bal oldalról
érkezõ begurítást közelrõl passzolta a há-
lóba, 0-7.
Az újabb nagyarányú hazai vereséggel vég-
zõdõ mérkõzésen az osztállyal jobb képes-
ségeket felvonultató vendégek magabiztos
gyõzelme már az elsõ perctõl nem volt kér-
dés.
Jók: a hazaiaktól senki, illetve a vendég-
csapat.

Tabella

1. Vajta 29 24 2 3 132 26 106 74
2. Perkáta 29 23 3 3 102 27 75 72
3. Sz.egyháza 29 20 7 2 74 28 46 67
4. Káloz 29 17 3 9 69 48 21 54
5. LMSK 29 15 6 8 67 53 14 51
6. Besnyõ–I. II. 29 14 6 9 76 47 29 48
7. Sz.battyán 29 14 5 10 72 61 11 47
8. Aba–Sárvíz 29 13 6 10 76 78 -2 45
9. Ráckeresztúr 29 13 3 13 72 73 -1 41
10. Sárbogárd II. 29 11 3 15 52 79 -27 36
11. Adony 29 8 4 17 52 79 -27 28
12. Seregélyes 29 8 4 17 59 74 -15 27
13. Elõszállás 29 6 4 19 45 81 -36 22
14. P.szabolcs 29 4 6 19 58 93 -35 18
15. N.karácsony 29 4 5 20 35 101 -66 17
16. S.ágota 29 4 1 24 49 142 -93 13

Parázs végjáték

Baracs U16–Sárbogárd U16
3-4 (2-1)

Baracs: Szabó – Kovács, Erdei, Bozár, Fü-
löp, Killer, Csicskovics, Cseresnye, Tóth,
Gebei, Dobrovitz
Cserék: Juhász, Kehi, Gyõri, Ocztos
Sárbogárd: Már – Horváth A. R., Õri, Sza-
bó O., Suhajda, Boda, Tóth P., Suplicz,
Deák, Horváth B., Bruzsa Balázs
Cserék: Szabó M. D., Tóth L.
Vezetõ edzõ: Pajor László
A mérkõzés elsõ félórája mezõnyjátékkal
telt. A 30. percben a kaputól 24 m-re Tóth
A. lövésre szánta el magát. A jól eltalált lö-
vés a kapus elõtt megpattant és a róla kijö-
võ labdát Killer K. Zs. 8 m-rõl a hálóba gu-
rította, 1-0. A 37. percben a védelem meg-
ingását kihasználva Killer K. Zs. góljával

kétgólosra növelte elõnyét a hazai csapat.
Az elõre ívelt labdával ellépett a védõk kö-
zött és 16 m-rõl a léc alá emelt, 2-0. A 44.
percben szépítettek a vendégek. Suplicz B.
bal oldalról elvégzett szögletrúgását a
hosszú oldalon helyezkedõ Horváth A. R.
nagy erõvel a bal felsõ sarokba lõtte, 2-1.
Lassan és körülményesen szõtte támadá-
sait a Sárbogárd. A hazaiak az 55. percben
növelték elõnyüket. Killer K. Zs. 12 m-rõl
leadott lövésébe a vendégek kapusa csak
beleütött és a labda a hálóba hullott, 3-1. A
gól után kapuscserét hajtott végre Lajtos
András edzõ és Deák S. helyet cserélt
Brúzsa B.-vel. Felgyorsultak a vendégek
támadásai és a 77. percben Suhajda M. be-
adásszerû lövése a menteni akaró védõrõl
a jobb alsó sarokba vágódott, 3-2. Nagy
erõket mozgósítottak a vendégek az
egyenlítõ találat megszerzéséért, és a 82.
percben Tóth P. bal oldalról beemelt lab-
dáját Suhajda M. közelrõl a hálóba fejelte,
3-3. Felpaprikázódtak a legények, és az
erõfitogtatás eredményeként a hazaiaknál
Dobrovitz B. Z. a kiállítás sorsára jutott.
Még egy utolsó rohamot vezettek a vendé-
gek, aminek végén a 88. percben Suhajda
M. Horváth B. indításával kilépett és a bal
oldalon érkezõ Tóth L. elé tálalt, aki 6 m-
rõl a hálóba passzolta a labdát, 3-4.
A három pont megszerzése a parázs végjá-
tékban bravúrt bemutató Deák S. védésé-
nek és a hajrában nyújtott teljesítménynek
az eredménye.
Jók: Killer K. Zs., Szabó B., illetve Hor-
váth B., Horváth A. R., Deák S.

Tabella

1. Sárosd 23 22 1 0 229 14 215 67
2. Sárbogárd 23 19 2 2 152 31 121 59
3. Vajta 23 17 1 5 167 54 113 52
4. L.komárom 23 15 1 7 127 80 47 46
5. Polgárdi 24 13 1 10 154 73 81 40
6. Kisláng 23 12 2 9 137 81 56 38
7. Baracs 23 12 1 10 106 74 32 37
8. LMSK 23 9 0 14 50 117 -67 27
9. Enying 23 7 4 12 94 110 -16 25
10. Mezõfalva 23 9 1 13 82 112 -30 24
11. S.mihály 23 5 1 17 52 138 -86 16
12. Perkáta 23 2 1 20 33 239 -206 7
13. Videoton B. K. 23 0 0 23 33 293 -260 -4
14. Szabadbattyán (kizárva)

Hetes pozitív elõjellel

Sárbogárd Öregfiúk–
Sárszentágota Öregfiúk

7-1 (5-1)

Sárbogárd: Horváth – Lakatos, Csendes,
Killer, Kelemen, Deák, Tórizs, Csizmadia,
Vanya, Szabó, Derecskei
Cserék: Kiss, Palotás, Kassai, Tóth
Sárszentágota: Plézer – Kiss, Szauervein,
Fazekas, Bognár, Tóth, Berta, Horváth,
Fekete, Fánczi, Kuczi
Cserék: Apolczer, Márton, Sereg, Bali
A 10. percben született meg a hazaiak ve-
zetõ gólja. Deák G. jobb oldalra kitett át-
adásával Kelemen B. kapura tört és 12
m-rõl a jobb alsó sarokba lõtt, 1-0. A 15.

percben Szabó A. védelem mögé belõtt
labdáját Tórizs A. 10 m-rõl a bal sarokba
helyezte, 2-0. A vendégek a 23. percben
szépítettek. A hazai bedobás után meg-
szerzett labdát Kuczi A. Sipõcz A. mellett
lõtte a hálóba, 2-1. A 28. percben Kelemen
B. jobb oldali emelését Tóth I. átvette és a
laposan középre lõtt beadását Tórizs A. a
hosszú oldalon érkezve helyezte a kapuba,
3-1. Négy perc múlva az elõre emelt labdá-
ra Kiss J. mozdult és a kapujából kilépõ
Plézer I. Kiss J.-re ütötte a labdát, akirõl a
játékszer a jobb sarokba gurult, 4-1. A fél-
idõ utolsó percében Vanya L. kiugratásá-
val Tóth I. került a védõk mögé és a közép-
re belõtt labdát Palotás P. helyezte a háló-
ba, 5-1. A szünet után visszavett az iramból
a hazai csapat és az 52. percben került a
vendégek kapujába a játékszer. Kelemen
B. a védõtõl kapott passz után a jobb olda-
lon vezette kapura és a kifutó kapust kicse-
lezve a hálóba gurított, 6-1. Az 58. percben
Deák G. beállította a végeredményt. A
jobb oldalról megkapott átadást 14 m-rõl a
bal alsó sarokba lõtte, 7-1.
Könnyed játékkal magabiztos hazai gyõze-
lem született.

Tabella

1. Szabadbattyán 23 15 6 2 78 34 44 51
2. Aba–Sárvíz 23 14 4 5 71 46 25 46
3. Enying 23 14 2 7 92 57 35 44
4. Mezõszilas 23 13 3 7 59 26 33 42
5. LMSK 23 13 3 7 59 47 12 42
6. Soponya 23 11 6 6 69 45 24 39
7. Tác–Csõsz 23 11 4 8 52 32 20 37
8. Polgárdi 23 11 3 9 45 50 -5 36
9. Sárbogárd 23 9 5 9 46 46 0 32
10. L.komárom 23 4 6 13 52 68 -16 18
11. Kisláng 24 5 2 17 46 98 -52 17
12. Cece 23 4 0 19 36 94 -58 12
13. S.ágota 23 3 2 18 30 92 -62 11

A hétvége sportmûsora

2019. június 1. (szombat)

17 óra: Sárbogárd–Tordas (Megyei I. o.,
Sárszentmiklós)
17 óra: LMSK Cobra Sport Öregfiúk–Sár-
bogárd Öregfiúk (Déli csoport, Lepsény)

2019. június 2. (vasárnap)

10 óra: Sárbogárd U16–Videoton Baráti
Kör U16 (Déli csoport, Sárbogárd)
17 óra: Adony–Sárbogárd II. (Megyei II.
o., Adony)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Tisztelt Olvasók, Sporttársak!

A Sárbogárd SE szeretettel meghívja Önö-
ket szombaton (június 1-jén) a Tordas elle-
ni hazai mérkõzés elõtt utánpótláscsapata-
inak 16 órakor kezdõdõ éremátadó ünnep-
ségére. A mérkõzés vendége Fülöp Fe-
renc, a 70-es évek sárbogárdi labdarúgója,
volt válogatott kerettag.
Mindenkit szeretettel várunk!

Szántó Gáspár
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Régi idõk focistái Sárbogárdon
A 60-as, 70-es, 80-as évek (RETRO) csa-
patainak labdarúgóit bemutató sorozat-
ban FÜLÖP FERENC pályafutását eleve-
nítem fel. 1955-ben Kiskunhalason szüle-
tett és édesapja munkája „sodorta” Sárbo-
gárdra. A Sárbogárd Volán egyesülete
1968-ban igazolta le a serdülõcsapatba. A
kezdeti lépéseket Steitz Ádám tanár úr irá-
nyításával tette meg a foci felé. A leigazo-
lása után Bruzsa Miklós, a serdülõcsapat
edzõjének kezei között fejlõdött tovább és
meghatározó játékosa lett a csapatnak. A
sárbogárdi évek 1975-ig tartottak. Ebben
az idõszakban minden korosztályban (ser-
dülõ, ifi, felnõtt) sok sikerrel megvívott
mérkõzést tudhatott maga mögött.
1975-ben a MÁV Elõre csapata leigazolta
és a csapattal 1977-ben az NB I-be jutot-
tak. A szezon végén az Mtk megkeresésére
átigazolt a kék–fehér együtteshez, és 197
elsõ osztályú mérkõzésen 41 gólt szerzett.
Az 1986-87-es évet a III. kerület csapatá-
nál töltötte, majd következett a belga baj-
nokságban szereplõ Olympic Charleroinál
eltöltött három idény.

Hazatérése után a Malév SC játékosa volt.
Az aktív pályafutás befejezése után a válo-
gatottnál technikai vezetõként dolgozott.
A válogatott mellõl 1995-ben visszatért az
MTK csapatához és ügyvezetõ igazgató-
ként a klub napi ügyeinek intézését végez-
te.
Jelenleg az FMF Hungary Kft. játékos-
ügynöke. Tagja volt az olimpiai és VB-vá-
logatottnak, valamint az 1978-as argentí-
nai VB 22-es keretének. A sárbogárdi Pe-
tõfi Sándor Gimnáziumban érettségizett,
és a foci mellett elvégezte a mûszaki és
vendéglátóipari fõiskolát is. Benjamin
Gabriella válogatott kosárlabdázóval kö-
tött házasságából született Marci nevû
gyermekük, 24-szeres válogatott kapus,
aki sajnos fiatalon elhunyt.
A Magyar Labdarúgó Liga és a Magyar
Labdarúgó Szövetség elnökségi tagjaként
társadalmi funkciót tölt be. Szombaton a
Tordas ellen Sárszentmiklóson lejátszásra
kerülõ bajnoki mérkõzés kezdõrúgásának
elvégzését kérésemre elfogadta.

Szántó Gáspár

Érettségiztél, de még nem választottál szakmát? Ha elkötelezett vagy a tûzoltóhivatás iránt, ne té-
továzz! A dunaújvárosi és a székesfehérvári hivatásos tûzoltó-parancsnokság a szeptemberben
induló beosztott tûzoltói képzésre várja a jelentkezõket. A felvételi az elõzetes fizikai szintfelmérõ-
vel indul, amelyet az egészségügyi és pszichikai alkalmassági vizsgálat követ.
Hivatásos tûzoltónak jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, büntetlen elõéletû, magyar állampolgár-
sággal, érettségivel vagy középfokú állami szakiskolai végzettséggel rendelkezik. A tûzoltó szak-
képzés 5 hónapig tart. A képzés ideje alatt havi nettó 150.000 forint támogatást, egészségbiztosí-
tási járulékfizetést, ruházatot, szállást és napi háromszori étkezést térítésmentesen biztosít a ka-
tasztrófavédelem a képzésben résztvevõknek.
A felvételi elsõ lépése a fizikai szintfelmérõ, amelynek során kétezer méteres síkfutásban, fekvõ-
támaszban, hajlított karú függésben, fekvenyomásban, 4x10 m-es ingafutásban, helybõl távol-
ugrásban és hanyattfekvésbõl történõ felülésben kell bizonyítaniuk a jelentkezõknek.

Bõvebb információ:
http://fejer.katasztrofavedelem.hu/felvetel-beosztott-tuzoltoi-munkakorre

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A kép illusztráció

#tuzoltoleszek#tuzoltoleszekSZIRÉNAPRÓBA
JÚNIUS 3-ÁN

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksi
Atomerõmû harminc kilométeres körzetébe
esõ településeken ellenõrzik a lakossági tájé-
koztató- és riasztórendszer mûködõképessé-
gét, melynek során a megyében Alap, Alsó-
szentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony,
Sáregres, Vajta településeken június 3-án, hét-
fõn 13.00 órakor csökkentett üzemû (morgató)
szirénapróba végrehajtására kerül sor.

A szirénák megszólalása ezekben az idõpontok-
ban csak a rendszer próbája, a lakosságnak
semmiféle teendõje nincs.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2019. május 10-ei ülésén elfogadta:
– a 18/2019. (V. 23.) önkormányzati rendeletet
az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 19/2019. (V. 23.) önkormányzati rendeletet
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérõl, az az-
zal összefüggõ felügyeleti díjról, valamint az üz-
letek mûködésével összefüggésben elkövetett
jogellenes cselekmények ellenõrzésének rend-
jérõl.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási
idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szer-
vezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ
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Mezõgazdasági
összeírást tart a KSH

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) május 15-e és június
15-e között hajtja végre az „Egyéni gazdaságok júniusi össze-
írása 2019” elnevezésû mezõgazdasági adatgyûjtését, 2019.
június 1-jei eszmei idõponttal. Az ország 484 településére ki-
terjedõ felvétel mindenekelõtt a gazdálkodók érdekeit szol-
gálja, emellett segíti a döntéshozókat, amihez az adatszolgál-
tatók részvételükkel, a pontos adatszolgáltatással nagyban
hozzájárulnak.
A hivatal minden évben két alkalommal felméri az egyéni és a
háztáji gazdaságok termelési jellemzõit úgynevezett reprezen-
tatív, véletlenszerû kiválasztáson alapuló mintakijelöléssel. A
felvétel célja az agráriumban jelentõs szerepet betöltõ egyéni
gazdaságok gazdasági tevékenységének, szerkezeti sajátossá-
gainak feltárása, amihez uniós adatszolgáltatási kötelezettség
is társul.
A válaszadás az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
(OSAP) 2019-re szóló jogi szabályozásának megfelelõen a
mintába kerültek számára kötelezõ, és történhet önkitöltéssel,
vagy kérdezõbiztos segítségével, mindkét esetben elektroniku-
san. Az önkitöltésre azoknak van lehetõségük, akiknek a me-
zõgazdasági tevékenységének volumene elér egy meghatáro-
zott üzemméretet vagy e-mail-elérhetõsége ismert. Az önki-
töltésre 2019. május 15. és 26. között van lehetõség. Akik nem
élnek ezzel a lehetõséggel, azokat 2019. május 27. és június 15.
között igazolvánnyal ellátott, a KSH által megbízott összeírók
keresik fel, és elektronikusan végzik el a kérdõív kitöltését.
A kiemelt jelentõségû egyéni gazdaságok kizárólag webes felü-
leten történõ önkitöltéssel szolgáltatnak adatot a részükre
megküldött tájékoztató levél alapján.
A gazdáknak a használatukban lévõ földterületrõl, a szántóföl-
di növények vetésterületérõl, a szõlõ- és gyümölcsösterüle-
tekrõl, ültetvényekrõl, a június 1-jei állatállományról és a janu-
ár óta bekövetkezett állatállomány-változásról kell adatokat
szolgáltatniuk. Az adatszolgáltatás a gazdaságra vonatkozik,
függetlenül attól, hogy a gazdasághoz kapcsolódóan hány sze-
mély részesül esetleg különbözõ jogcímeken támogatásban. A
földterületi adatokról használat (és nem tulajdon) szerint, az
állatállományról a gazdasághoz kapcsolódóan az istállózás he-
lyétõl függetlenül kell adatokat szolgáltatni.
A felvétel során nyert információkat a KSH kizárólag statiszti-
kai célra használja fel, azokat más szervek, személyek részére
nem adja ki, törvényi elõírásoknak megfelelõen garantálja az
adatkezelés biztonságát, az eredményeket összesítve közli.

További információ az adatgyûjtésrõl:
http://www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok

HIRDETMÉNY
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Sárbogárdi Kormányablakban

2019. június 4-én (kedden)
az ügyfélfogadás – karbantartási

munkálatok miatt – szünetel.

További információért forduljanak az ügyintézõinkhez, akik
készséggel állnak az Önök rendelkezésére.

Simon János hivatalvezetõ

TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSE
2019. június hónapban az alábbi idõpontokban kerül sor a térí-
tési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
2019. június 13. (csütörtök) 7.45–16.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:
2019. június 11. (kedd) 7.45–16.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:
2019. június 12. (szerda) 7.45–14.00

Szent István Általános Iskola:
2019. június 7. (péntek) 7.45–9.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:
2019. június 7. (péntek) 9.15–10.15

Pótbefizetés:
2019. június 17-étõl ügyfélfogadási idõben (hétfõn
8.00–11.30-ig, szerdán 8.00–11.30-ig, 12.30–15.00-ig) a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 2. számú irodájában.

Polgármesteri hivatal, Sárbogárd

Csordultig telt
kukák

Sárszentmiklóson, a Gesz-
tenyesorban lévõ parkoló-
nál szelektív hulladékgyûjtõ
konténerek állnak, melyek
rendszeresen tele vannak,
ahogy a környékük is. Vagy
gyakrabban kellene üríteni
a konténereket, vagy többet
kirakni, mert nemcsak a lát-
vány zavaró, hanem a par-
koló betonján összetörött
üvegek szilánkjai is. Az óvo-
da, iskola közelsége miatt
nagy számban arra közleke-
dõ gyerekekre sem hat mo-
tiválóan, akiket arra igye-
keznek tanítani az intézmé-
nyekben, hogy szelektíven
gyûjtsék a szemetet és tart-
sák rendben környezetüket.

Hargitai–Kiss Virág
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érke-
zõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, me-
lyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik)  hívja az E.ON-t:
06(80)200-636. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármesteri hivatalt:
06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Ha a lakásban áramkimaradás van, vagy ha nem ég a gáz:
E.ON lakossági ügyfélszolgálati telefonszámai: vezetékes telefonról - áram:
52 512 400, gáz: 52 512 401; mobiltelefonról - áram: 20/30/70/ 45 99 600,
gázhálózati: 20/30/70 45 99 711. A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon
7.30-20.00 óra között fogadja a hívásokat.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabeje-
lentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös tele-
fonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy
elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 00(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100. Katasztrófavédelemnél a kéményseprés meg-
rendelése: 1818-as telefonszámon.

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül,
eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van: Közév Kft.:
06(25)508-990, 06(25) 460-128.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126, 06(25)520-150,
ügyelet: 06(30)552-4904. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos
útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ:

Székesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).

Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizott-
ság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

ABAI RENDELÕINTÉZET – ÜGYELET:
Aba, Felsõkörtvélyes, Káloz, Sárkeresztúr,

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

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

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

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

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

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

Dr. Ollmann Anasztázia háziorvos

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

Dr. Práger Péter Andor háziorvos

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

SÁRSZENTMIKLÓSI KÖRZET

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

Dr. Nemes Mária háziorvos

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

Dr. Oroszlány László háziorvos

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

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

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

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

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

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

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

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

MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104
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Alapító–tulajdonos: Hargitai Lajos. Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin,
Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár, Huszár Lajos és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.
Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
2019. június

Június 1-2: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u. 62.,
06 (30) 939 8629;

június 8-9.: dr. Zámbó Csilla, Sárbogárd–Kislók, Kossuth
u. 24., 06 (30) 287 4652;

június 10.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent Ist-
ván u. 3., 06 (20) 974 9065;

június 15-16.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos ut-
ca 1/a, 06 (30) 639 3977;

június 22-23.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06
(30) 993 9404;

június 29-30.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók, Ady E. u. 1/a,
06 (30) 816 1374.

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhat-
van, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsó-
szentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ járási fõállatorvos

FOGÁSZATI RENDELÉSEK
1. számú körzet

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

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

2-3. számú körzet

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

Fogorvosok: dr. Furják Mónika, dr. Marosvölgyi–Szõke Luca. Rendelési idõ: hétfõ 8–14,
kedd 8–18, szerda 8–14, csütörtök 12–18, péntek 8–13. Telefon: 06 25 463 466

Fontos tudnivalók
Ügyeleti (akut) ellátás a rendelési idõ elsõ óráiban történik.
Ha náthás, köhög, lázas, herpesze, vagy más fertõzõ betegsége van, kérjen új idõpontot!
Az utolsó páciens fogadása a rendelési idõ befejezése elõtt 1 órával történik.

Rendelési idõn kívül

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

VAGYONÕRI MUNKA Sárbogárdon.
1050 Ft/óra.

06 70 421 3900

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 fûszerpaprika
palánta eladó. Sohár, Cece, Deák F. út 81. 06 (30) 418 7854

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

B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ férfi munkatársakat keresünk,
mozgóbolti eladó munkakörbe. Elsõsorban sárbogárdiak jelentkezését vár-
juk. Érdeklõdni: 06 (30) 382 4133

Csirkevásár! Tinódy u. 52. Tisztítva is elõjegyeztethetõ. Telefon: 06 (30)
384 2294

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

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

A mély- és magasépítéssel foglalkozó

azonnali kezdéssel keres

munkatársat.
Feladatok:

– Kivitelezési munkák helyszíni irányítása,
felügyelete

– Alvállalkozók koordinálása
– Ütemterv betartatása
– Részvétel a munkák átadás-átvételében
Juttatások:

– Versenyképes és 100 %-ban legális fizetés és
egyéb juttatások

– Szükség esetén lakhatás biztosítása
(nem csak budapestieket várunk!!!)

– Hosszú távú lehetõség
Várjuk jelentkezését:

allas@nbsepito.hu vagy 06 70 430 1503

MEGHÍVÓ
Az SRNÖ a pörköltfesztiválon mindenkit szeretettel vár

EGY TÁL EBÉDRE az Ifjúsági parkba
2019. június 1-jén, szombaton.

A gyerekeket apró ajándékkal lepjük meg
gyermeknap alkalmából.

SRNÖ
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