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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág

A Duna és a
szomszéd

A hulladékszállító, melynek máskor hí-
re–hamva nincs hétfõn, most a hét elsõ nap-
ján 7 óra körül zúgott be az utcába. Sose jött
még ilyen korán, úgyhogy nem raktam ki a
szelektívet. Mindegy, legyintettem, majd két
hét múlva kirakom. Ahogy én lemaradtam ró-
la, úgy bizonyára más is, aminek ékes bizo-
nyítékára leltem a telkünkön négy darab be-
dobott zsák formájában. Három fekete kisza-
kadt zacskóból levágott fû kandikál ki, a har-
madik fehér táposzsákban meg vegyes sze-
mét bûzölög, de nincs gusztusom kibontani
és felkutatni bizonyíték után, ami alapján föl-
jelenthetném a tettest a rendõrségen magán-
terület megsértéséért és illegális hulladék le-
rakásáért. Csak sejtem, hogy az egyik „ked-
ves” szomszéd lehetett, aki már egyszer a ke-
rítésem tövébe öntötte a lenyírt füvét. Ha így
köszöni meg azt a sok holmit, amit az éves
lomtalanításokkor jó szívvel odaadtam neki,
akkor a hálájából inkább nem kérek!

Rossztett helyébe jót ne várj! A Dunanett vin-
ne el a zsákjaiddal együtt!

Hargitai–Kiss Virág

LEZÁRULT ÓVODAILEZÁRULT ÓVODAI
FELÚJÍTÁSOKFELÚJÍTÁSOK

Írás a 3. oldalon.

ÚJ CSOPORTSZOBAÚJ CSOPORTSZOBA

Írás a 3. oldalon.
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Önkormányzati választás 2019
INDULÓ JELÖLTEK

SÁRBOGÁRD

Polgármesterjelöltek: Borbély Sándor
(DK), dr. Sükösd Tamás (Fidesz–KDNP)

Képviselõjelöltek

1. egyéni választókerület: Bágyi Zoltán
(Fidesz–KDNP), Borbély Sándor (DK),
Juhász János (független), Kocsis Gerda
(FÜBE)

2. evk.: Berkei Zsolt (Jobbik), Berzeviczy
István (DK), Ébl Zoltán (Fidesz–KDNP),
Kiss Csaba (FÜBE), Kovács Richárd (Mi
Hazánk)

3. evk.: Aranyos Attila József (Fidesz–
KDNP), Oláh Gizella (DK), Perjési Fe-
renc (FÜBE), Szabó Gyula (Mi Hazánk)

4. evk.: Czeinerné Takács Tünde (DK),
Gerlai Zsolt (Mi Hazánk), Musincki Do-
minika (Jobbik), Novák Kovács István
Zsolt (Fidesz–KDNP), Szemzõ Gábor
(FÜBE)

5. evk.: Demeter Balázs (Mi Hazánk),
Killer János (Jobbik), Nedoba Károly
(FÜBE), Paczona Lajosné (DK), Tóth Bé-
la (Fidesz–KDNP)

6. evk.: Erõs Ferenc (Fidesz–KDNP),
Etelvári Zoltán (FÜBE), Rába László
(Jobbik), Szilveszterné Nyuli Ilona (DK)

7. evk.: Berkei–Kiss Brigitta (Jobbik), De-
ák István (DK), Magyar Csaba (Mi Ha-
zánk), Major József (független), Rigó Im-
re (FÜBE), Sallai Attila (független), dr.
Sükösd Tamás (Fidesz–KDNP)

8. evk.: Érsek Enikõ (Fidesz–KDNP), Ha-
rangozó Ferenc (DK), dr. Prágerné Topp
Erika (független), Véghné Köõ Andrea
(FÜBE)

A környezõ települések jelöltjeinek majd’
mindegyike független; aki pártszínekben in-
dul, azt a neve mögött zárójelben feltüntettük.

ALAP

Polgármesterjelöltek: Bodai Dávid (kép-
viselõjelölt is), Méhes Lajosné, Salamon
Lajos (képviselõjelölt is), Szalai János Mi-
lán, Szemler Szabolcs Géza

Képviselõjelöltek: Baloghné Gyökér Szil-
via, Kiss Andrea, Körmendi István, Lend-
vai Csaba, Molnár László, Rompos Mi-
hály, Rompos Mihályné, Somogyi János-
né, Strasszer Bálint Antal, Suplicz Attila,
Takács Józsefné, Tóth István, Zugor–
Vincze Nikolett, Zuppon Andrea

ALSÓSZENTIVÁN

Polgármesterjelöltek: Husvéth Imre, Imre
Melinda Irén (képviselõjelölt is), Márta
Ferenc (képviselõjelölt is)

Képviselõjelöltek: Buruncz Eszter, Grác-
zer Krisztina, Kiss Attila, Lepsényi Mária
Irén, Nagy Orsolya

CECE

Polgármesterjelöltek: Fazekas Gábor, Se-
bestyén Éva (képviselõjelölt is)

Képviselõjelöltek: Albert István (Fidesz–
KDNP), Bali Péter, Csányi Kálmán, Deve-
csai László, Falusi Imre, Fülöpné Móré
Boglárka, Király László, Kiss Tamás, dr.
Leposa Zoltán, Márkus Milán, Surnyák–
Asbóth Veronika, Szabó László, Szakál
Norbert, Vajai–Kovács Viktória

HANTOS

Polgármesterjelöltek: Kovácsné Kardos
Valéria (képviselõjelölt is), Tóth János,
Varga László

Képviselõjelöltek: Bugyik Katalin, Fodor
János, Kapás Dániel, Kertész Szandra,
Kohl Balázs, Nagy Attila, Nagyné Gombos
Katalin, Tóth Erik

KÁLOZ

Polgármesterjelöltek: Komáromi Roland
(képviselõjelölt is), Simon Csaba, Tóth–
Kanalovics Dóra, Weisengruber Imre

Képviselõjelöltek: Cseke Ferencné, Cson-
tákné Cseszneki Ildikó, Fogasné Szekeres
Alexandra, Hufnágel József, Karácsony
András, dr. Somogyi Ádám, Soós István,
Szabó Gábor, Szajkó Lászlóné, Szeless
András, Szigeti Ferenc, Varga Zoltán

MEZÕSZILAS

Polgármesterjelöltek: Magyar József,
Nagy Sándorné, Nagy Tibor (képviselõje-
lölt is), Steidl János

Képviselõjelöltek: Borbás Renáta, Gyar-
mati Helga, Horváthné Gogán Jolán, Job-
ban Gábor, Juhász László, Kapeller Zol-
tán Oszkár, Kiss Sándor, Kõrösi István,
Paál Gyula, Pablényi Józsefné, Pethes Pál,
Pordán Attila, Pordán István, dr. Prikkel
Ferencné, Szabó Réka, Toldi Viktória,
Varga József, Vargáné Pincési Zsuzsanna

NAGYLÓK

Polgármesterjelölt: Tóth József
Képviselõjelöltek: Feil László, Heiczinger
László, Horgosi János, Molnár Csaba, Ta-
kács László, Takácsné Erdélyi Mária, Vi-
niczai Mária

SÁREGRES

Polgármesterjelöltek: Albertné Tiringer
Mária, Mocsár Eleonóra
Képviselõjelöltek: Farkas Istvánné, Her-
mann Mária, Kiss Ferenc, Kondor–Turi
Brigitta, Nagy Gáborné, Pordán László,
Tornócziné Bondor Csilla, Turi János

SÁRKERESZTÚR

Polgármesterjelöltek: Csutiné Turi Ibo-
lya, Gyügyei József, Ponnert Péter
Képviselõjelöltek: Balas Anita Mirella,
Barcza Tiborné, Gallai Ferenc, Horváth
Zsolt, Huszti Nándor, Kovács Györgyné,
Ludányi Gergely (Fidesz–KDNP), Mol-
nár–Nagy István, Nagy Lajos, Németh Ist-
ván, Polányi Klára, Rudniczai Rudolfné,
Somi Péter

SÁRSZENTÁGOTA

Polgármesterjelöltek: Baranyák István,
Sebestyén Zoltán, Sereg–Fodor Ilona
(képviselõjelölt is), Somi József (képvise-
lõjelölt is)
Képviselõjelöltek: Arany Réka, Balogh
Mária, Barabás János, Baranyai László,
Exner Andrea, Exner Tibor, Fazekas
Zsolt, Feketéné Exner Angéla, Fövenyi
József, Hufnágel Józsefné, Kiss József,
Kiss Krisztina, Láposiné Tóth Éva Mária,
Magyar Ferenc, Nagy Dávid, Nagy Gyõ-
zõné, Németh Pál, Novák István, Paudics
Mihály, Seper László (Mi Hazánk–MIÉP–
FKGP), Takács Béla, Tóth András, Zá-
dori Zoltán

VAJTA

Polgármesterjelöltek: Térmeg György,
Vinklár László (képviselõjelölt is)
Képviselõjelöltek: Benyó Zoltán, Berkei
László, Csajági Józsefné, Farkas Attila
Sándor, Handa Jánosné, Magyar Zoltán,
Molnár József, Pipellán István, Rupa Sán-
dor, Sipos Tamás, Sugárné Girincsi Mar-
git, Székely Barbara
Forrás: valasztas.hu
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LEZÁRULT ÓVODAI
FELÚJÍTÁSOK

Augusztus 31-éig, az új tanév kezdetére készült el a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Mikes közi
és sárszentmiklósi épületeinek részleges átalakítása, bõvítése. Szükséges korszerûsíté-
sek mellett a gyermekek növekvõ létszáma indokolta a beruházásokat. A befejezõdött
munkálatok hivatalos zárására szeptember 11-én, szerdán délután került sor az érin-
tett szakemberek, cég- és intézményvezetõk, dr. Sükösd Tamás polgármester, Varga Gá-
bor országgyûlési képviselõ és önkormányzati képviselõk részvételével.

A Mikes közben a régi konyha megosztá-
sával egy 25 fõs, 50 m

2

-es csoportszoba ke-
rült kialakításra, valamint a méretében ki-
sebb, de a melegítéshez, tálaláshoz elegen-
dõ konyhát igazították funkciójához a vá-
rosi közétkeztetést ellátó TS Gastro hat-
hatós együttmûködésével, tavaly nyáron.
Takács Zsolt, a TS Gastro Kft. ügyvezetõ-
je, tulajdonosa elmondta: – Nemcsak szol-
gáltató cég vagyunk, hanem fejlesztõ, be-

ruházó cég is. E beruházás bekerülési költ-
sége 19,6 millió Ft volt, amit saját kivitele-
zõi gárdával végeztünk. Emellett felújítot-
tuk az ápoló–gondozó otthon konyháját is.
Takács Zsolt örömét fejezte ki, hogy jó
kapcsolatot ápolnak mind az önkormány-
zattal, mind az intézményekkel, és a szü-
lõknek is lehetõségük van kérdéseiket, ké-
réseiket a TS Gastro elé tárni személyesen.
A sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda szin-
tén egy 20 fõs csoporttal bõvült, a volt ne-

velõi helyén. Ennek érdekében új helyet
kellett találni az épületben a fejlesztõszo-
bának, a nevelõinek és az irodának, de ezt
a tagóvoda vezetõje és munkatársai kreatí-
van megoldották. Igaz, a sószobának egy-
elõre nem jutott hely, de a polgármester
úgy nyilatkozott: a jövõbeni terveik között
szerepel hozzáépítés. Egyébként is kiapad-
hatatlan az elvégzendõ munkák sora az
óvodákban (éppúgy mint más intézmé-

nyekben), hiszen amit használnak, az idõ-
vel el is használódik. A legsürgetõbb
átalakításokat a miklósi óvoda konyháján
is végrehajtotta a TS Gastro Kft.
Míg a csoportszobák kialakítása önkor-
mányzati forrásból történt meg, a miklósi
óvoda régi hullámlemeztetejének cseréjét
Gerard tetõre pályázati támogatás tette le-
hetõvé, a Szegletkõ Kft. kivitelezésében.

Hargitai–Kiss Virág

A SÁRBOGÁRDI
JÁRÁSI HIVATAL

ELÉRHETÕSÉGEI ÉS
ÜGYFÉLFOGADÁSI

RENDJE:

Kormányablak Osztály
ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 2. földszint,
telefon: (25) 795-249, (25) 795-229,

fax: (25) 520-290,
e-mail:

kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 7.00–17.00, kedd 7.30–14.00,

szerda 7.30–16.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 7.00–12.30

Hatósági Osztály és Gyámügyi
Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet,
telefon: (25) 520-291, fax: (25) 520-290,
e-mail: hivatal.sarbogard@fejer.gov.hu

hatósági és szociális igazgatási
hatáskörök tekintetében

ügyfélfogadás

hétfõ 8.00–11.30, szerda 8.00–11.30 és
12.30–15.00,

péntek 8.00–11.30

gyámügyi hatáskörök tekintetében
ügyfélfogadás

hétfõ 7.30–11.30, szerda 7.30–11.30 és
12.30–16.00

Foglalkoztatási Osztály
ügyfélfogadása

Sárbogárd, Túry Miklós u. 3.,
telefon: (25) 508-175, (25) 407-317,

fax: (25) 508-175,
e-mail:

foglalkoztatas.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 8.00–14.00, szerda 8.00–14.00,

csütörtök 8.00–14.00, péntek 8.00–12.00

Földhivatali Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 17.,
telefon: (25) 508-615, (25) 508-020,

fax: (25) 518-021,
e-mail: foldhivatal.sarbogard@fejer.gov.hu,

hétfõ 8.00–15.30,
kedd 8.00–10.00,

szerda 8.00–15.30, csütörtökön nincs
ügyfélfogadás, péntek 8.00–12.00

Ügysegédek ügyfélfogadása

Alap – szerda 13.00–15.00, Dózsa Gy. u. 31.;
Alsószentiván – szerda 15.00–16.00, Béke u.
56/a.; Cece – kedd 8.00–12.00, csütörtök
12.30–16.00, Deák F. u. 13.; Hantos – hétfõ
8.00–9.00, Nagylóki u. 3.; Igar – péntek
10.00–11.00, Fõ u. 1.; Mezõszilas – péntek
7.30–10.00, Fõ u. 111.; Nagylók – hétfõ
9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1.; Sáregres – hétfõ
13.30–14.30, Kossuth u. 10.; Sárkeresztúr –
szerda 8.00–12.00, Fõ u. 34.; Sárszentágota –
csütörtök 8.00–10.00, Május 1. u. 1.; Vajta –
hétfõ 15.00–16.00, Szabadság tér 1.
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5. c5. c

9. a9. a

A 2019/2020-as tanév új gimis osztályai
5. c – osztályfõnök: Barabás Irén

Barsi Barnabás, Csuti Roland, Dániel Dóra Jázmin, Dávid Evelin Réka, Derner Erik, Dombóvári–Tóth Annamária, Dömõk Zsófia,
Dörögdy Dóra, Gabula Laura Lilla, Horváth Flóra Sára, Huber Eleonóra Anna, Huszár Kata Luca, Juhász Petra, Kiss Máté, Kovács
Nikolett, Lajtos Levente, Lorbert Aliz Petra, Lukácsi Lili, Mezei Júlia, Nagy Kristóf, Ollmann Armandó, Oszlánczi Anna, Simon Ta-
más, Sudár Arnold Acél, Szabó Molli, Szakács Máté Roland, Törzsök Panka, Varga Bálint, Varga Bálint, Varga Dorka Réka, Varga
Violett, Zádori Tamara, Zobák Viktória

9. a – osztályfõnök: Lovászné Tóbel Katalin

Balassa Márk, Balogh Viktor, Csõgör László Pál, Deák Soma, Farkas Mónika, Hegedüs Pál, Horváth Mira, Jaskó Tamás Róbert, Kiss
Csaba András, Kokas Réka, Kovács Luca, Kõmûves Gergõ, Nagy Zoltán, Pálfi Viktória, Pánti Ádám János, Pordán Alexandra, Pósch
Laura, Rostás Jázmin, Sáfrány Alen Zoltán, Sándor Flóra, Sebestyén Dominika Julianna, Somogyvári Edvárd Roland, Szabó Olivér,
Szabó Vivien, Szepesi Balázs, Tasi Eszter, Tóth Emese, Tóth Zsuzsanna
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Nyelvi táborban a gimisek

A Pannon Egyetem EFOP-3.2.14-17-
2017-00003 Nyelvtanulással a boldogulá-
sért projektje másodszor nyújtott lehetõ-
séget a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimná-
zium tanulói számára térítésmentes angol
és német nyelvû táborozásra az egyetem
veszprémi kampuszán július elsõ hetében.
A 120 fõs tábor bázisát adva 56 tanuló és 4
pedagógus utazott Sárbogárdról. A pro-
jekt fõ célja az emelt szintû idegen nyelvi
érettségikre való felkészülés segítése, ami
ettõl a tanévtõl kezdve feltétel a felsõokta-
tási intézménybe jutáshoz. Élményeirõl
Németh Vanda 10. a osztályos tanuló így
számol be:
„A veszprémi táborban minden diákot elõ-
zetes felmérés alapján, a tudása szerint
osztottak csoportba, így hasonló szó-
kinccsel rendelkezve könnyebben oldhat-
tuk meg a különbözõ típusú, érdekes fel-
adatokat. Minden délelõtt tanárjelöltek
oktattak minket. A számunkra szervezett
programok alapján kaptunk feladatokat,
így sok plakátot készítettünk projektmun-
ka keretében, például a Veszprémi Állat-

kertrõl, illetve Veszprém híres építménye-
irõl, amelyeket a célnyelven mutattunk be
egymásnak. Délutánonként elõadásokra
jártunk, amelyeket osztrák, afrikai és ame-
rikai elõadók – például az ohiói Nagy Ta-
vak Konzorcium képviselõi – tartottak.
Bemutatták nekünk szülõföldjüket angol
és német nyelven, de mi is bátran kérdez-
hettünk. Ezek az órák nagyban segítettek a
szavak helyes kiejtésében és használatá-

ban. A táborban ezeken kívül számos bará-
tot szereztünk, és felejthetetlen, új élmé-
nyekkel gazdagodtunk. Alig várjuk a kö-
vetkezõt!”
Jövõ nyáron a 9–12. évfolyam tanulói újra
gyarapíthatják tudásukat a tábor keretein
belül, de az egyetem addig is több nyelvi
kurzust szervez a gimnáziumban.

PSG
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Hadgyakorlat 90 évvel ezelõtt
A Magyar Távirati Iroda jelenti: A m. kir. honvédség jóllehet már
nyolc év mult el azóta, hogy a trianoni békeszerzõdés guzsba kö-
tötte, az idén jutott csak abba a helyzetbe, hogy nagyobbszabásu
hadgyakorlatot tarthatott. Eddig sem az állományviszonyok, sem
pedig a honvédség kiképzési lehetõsége nem engedte meg azt,
hogy a rendes évi zárógyakorlatokat megerõsitett ezrednél na-
gyobb kötelékben tartsák meg. Ugyanakkor, amikor a környezõ
államok hadgyakorlataikon a legmodernebbõl felszerelt serege-
ket állitják egymással szembe, Magyarországnak meg kell eléged-
nie azzal, hogy kis honvédsége egy lépéssel továbbhaladva ezévi
zárógyakorlatait megerõsitett hadosztálykötelékben tarthatta
meg. Ezen a gyakorlaton részt vettek a honvédségnek mindazok a
fegyvernemei, amelyeket a trianoni szerzõdés engedélyezett.
A hadgyakorlatok vezetõsége Czeczén, Fejérmegyében volt. In-
nen irányitotta vitéz Kárpáthy Kamillo altábornagy, mint gyakor-
latvezetõ vezérkari fõnökével, vitéz Nagy Vilmos ezredessel a két
félnek mozdulatait. Itt futottak össze a csapatokhoz beosztott
döntnökök és tudósitók jelentései. E jelentések és hírek alapján
történt a nagykiterjedésü harcterületen lefolyó események harc-
szerû irányítása, ugy hogy azokból necsak a csapatok, hanem a kü-
lönféle parancsnokságok és törzsek is a lehetõ legtöbb tanulságot
vonhassák le.
A hadgyakorlatnak fokozott jelentõséget és diszt kölcsönzött az,
hogy vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzó-
ja, a gyakorlatok két utolsó napján, szeptember 17-én és 18-án
szintén megjelent. A kormányt gróf Csáky Károly honvédelmi mi-
niszter képviselte, aki államtitkárai, vitéz Gömbös Gyula és
Álgya-Papp Sándor altábornagy kiséretében Elõszálláson volt el-
szállásolva. A honvédség fõparancsnokának vitéz bulcsi Jánky
Kocsárd lovassági tábornoknak és törzsének szállása Vajtán volt.
A zárógyakorlatok tartama alatt a gyakorlatvezetõség mellett tar-
tózkodott dr. Rákóczy Imre miniszteri osztálytanácsos, a sajtó-
fönök helyettese is.
A hadgyakorlat feltevése szerint a kék /északi/ félnek fõerõi a Du-
na–Tisza közén, Harta és Csongrád vonalában egyenlõ erejü el-
lenséggel harcolnak. A megakadt támadást a fõerõk szeptember
18-án akarják folytatni. Arra a hirre, hogy a piros /déli/ erõk betör-
tek Baranyába is, a kék fõvezérség a megerõsitett 2. hadosztályt
Székesfehérváron át Seregélyes, Perkáta, Sárkeresztur környé-
kére, egy kisebb csoportot pedig Polgárdi környékére szállittat és
azzal a feladattal bizza meg ezeknek az erõknek parancsnokát, vi-
téz Shvoy István altábornagyot, hogy a Modly tábornok vezette 2.
hadosztállyal és a Dunaföldvárnál a Duna nyugati partjára átkelõ
1. lovasdandárral, valamint Marschalko ezredesnek Polgárdinál
lévõ erõivel nyomuljon elõre dél felé. Az egész kék erõnek azt a
feladatot adták, hogy nyomuljon elõre Kisszékely, Bölcske ma-
gasságáig és azután onnan kövesse a fõerõk támadását, mihelyt az
megindul. A kék fél ereje 13 zászlóalj, 11 üteg, 14 lovasszázad volt.
A korszerü hadseregekben ugyszólván nélkülözhetetlen légi erõ,
avagy nehéz tüzérség természetesen nem állottak a vezetõség
rendelkezésére, miután azzal a honvédség a békeszerzõdés tilal-
ma következtében nincs felszerelve.
A déli félnek a Duna–Tisza közén megakadt támadását a piros fõ-
vezérség a feltevés szerint szeptember 20-án akarja folytatni, miu-
tán biztos hírek érkeztek arról, hogy az ellenség támadása nemso-
kára megindul, a piros fõvezérség vitéz Kubinyi altábornagy pa-
rancsnoksága alatt egy csoportot dél felõl Baranyába bevonulta-
tott. E csoport ereje körülbelül egyezõ volt a kék fél erejével, csu-
pán annyi különbség volt közöttük, hogy a pirosaknak nem volt lo-
vas seregtestjük, hanem e helyett kerékpáros osztagok felett ren-
delkeztek.
A piros csoport a megindulási helyzetben szeptember 16-án dél-
ben Szekszárd–Bonyhád–Bátaszék területét, a már emlitett
gyorsmozgásu csoporttal pedig – Pécsen át elõnyomulva – Tolnát
érte el. A Duna keleti partján Kalocsánál vitéz Shvoy Kálmán tá-
bornok három zászlóaljjal, egy lovasszázaddal és egy üteggel szin-
tén Kubinyi altábornagynak volt alárendelve.

A kék fél parancsnoka meg akarván akadályozni azt, hogy az el-
lenség a Dunán át erõket toljon át a nyugati partra, a lovasdandár-
nak egy részét Dunaföldvárról Paksra, a Székesfehérvártól délke-
letre gyülekezõ 2. hadosztályt továbbá Marschalko ezredes cso-
portját viszont – szeptember 16-ára virradó éjjel folyamán – Sár-
bogárd–Dég vonaláig rendelte elõre.
A piros fél szeptember 15-én délután csak a kerékpáros csoportot
inditotta el Paks felé és a felderitést kezdte meg. Ezeknek az in-
tézkedéseknek következtében Paks környékén a kék lovasság és a
piros kerékpárosok között szeptember 15-én délután harcok ke-
letkeztek. Ezeknek során a Paks körüli magaslatok és a város is
többször cserélt gazdát. Ezeket a lovasság a kerékpárosok heves
és ismételt támadásaival szemben mindaddig megvédelmezte,
amíg a Dunán átkelt vitéz Shvoy tábornok a harcokba bele nem
avatkozott. Ekkor a lovasság kénytelen volt Dunaföldvár felé kis-
sé visszahúzódni.
Mialatt Paks környékén a harcok folytak, a kék fél éjjeli menetet
hajtott végre. Igy még a hajnali szürkületig Dél-Sárbogárd vona-
láig jutott elõre. A csapatok egyrésze teherautószállitással került
Simontornyára, ami igen elõnyösnek bizonyult, mert a csapatok
egészen friss állapotban érkeztek ide, mig a gyalogmenetelõ többi
csapatrészek megérezték a 25-30 km-es menetet, amit különösen
a nagy por tett nehézzé.
Szeptember 16-án az északi zöm szállásaiba vonulva pihente ki az
éjjeli menet fáradalmait, addig a piros zöm is megindult reggel 6
órakor s általában Kölesd–Nagytengelic–Kajdacs területére vo-
nult a 4. hadosztállyal. Ezen a napon a felderitõosztagok harcától
eltekintve csupán Paks körül voltak még jelentõsebb harcok. Itt a
Dunaföldvárról elõnyomult lovassági zöm és vitéz Shvoy Kálmán
tábornok csoportja között indult meg a küzdelem a Paks környéki
magaslatok birtokbavételéért, amelyeket a déli fél az elõnyomu-
lási terület biztosítása miatt akart elfoglalni. A lovasságnak vi-
szont itt kellett megakadályoznia a Pakstól délre a Dunán átkelt
erõk elõnyomulását észak felé. E harcokban a tulerõ elõl a lovas-
ság hátrálni volt kénytelen mindaddig, amig egy autókon szállitott
gyalogzászlóaljjal meg nem erõsitették. A harcok itt mintasze-
rüen és a korszerü harcászati elveknek megfelelõen folytak le,
mindkét fél magatartása példás volt.
Déltájban mindkét fél kimerültsége egyelõre véget vetett a har-
coknak. Mialatt a piros zöm a délutáni órákig menetelt, a kék fél
pihent. Amidõn azonban az esthomály a megfigyelést lehetetlen-
né tette, megelevenedtek a kék fél állásai és a fürge gyalogság és
tüzérség ujra megindult.
Szeptember 17-én reggel Shvoy altábornagy csapatainak zöme
már Czecze és Alap község területet érte el. Mialatt biztositó csa-
patainak azt a parancsot adta, hogy Vajta–Németkér–Hardig-
hegy vonalában álljanak meg, a zömmel egész napon át pihenni
akart. Ezt azonban már nem tudta végrehajtani, mert a piros fõ-
erõk Nagytengelic–Kajdacs területérõl délután 3 órakor megin-
dultak észak felé.
A helyzet bizonytalansága következtében mindkét fél csak a
felderitõ és biztositó részeket küldte elõre, a többinek alkalmazá-
sát még egyelõre az ellenségrõl szerzendõ hirektõl tette függõvé.
Ennek következtében a biztositó részek között harc fejlõdött ki,
amelynek hatása alatt az északi fél a Simontornyánál álló Marsc-
halko ezredes csoportjának 2. zászlóalját és egy ütegét Czeczére
vonta a zömhöz. Igy, a határ és Rózsahegy birtokáért meginditott
harcban a kormányzó jelenlétében négy kék zászlóalj küzdött két
piros zászlóalj ellen, amennyiben az utolsó pillanatban sikerült a
piros félnek egy délrõl elõnyomuló zászlóaljjal az elõrevetett
zászlóaljat megerõsiteni. A harc délután 3 órától a sötétség beáll-
táig tartott és a két piros zászlóaljnak Bikács–Kistápé vonalába
való visszavonulásával végzõdött.
A most már némileg tisztázódott helyzetben a kékek parancsnoka
délután 6 órakor elrendelte, hogy a jobbszárnyon tömöritett zöm
Bikács felé folytassa támadását, azután pedig Paks felé tartson.
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Kubinyi altábornagy viszont Németkérnél vont össze hét zászlóal-
jat azzal a szándékkal, hogy az ellenség vonalát Hard felé áttöri.
Az északa nyugodtan telt el, csupán kisebb biztositó es felderitõ
csapatrészek harcoltak. Erõt kellett gyüjteni a szeptember 18-án
várható döntõ támadáshoz. Mindkét fél reggel 6 órára rendelte el
a támadás megkezdését. Miután határozott támadófeladatot ad-
tak az egyes csoportoknak, szeptember 18-án reggel 6 órától
kezdve Vajta–Németkér–Hardihegy vonalában komoly harc fej-
lõdött ki. A küzdelem elején a piros fél elõnyben volt, miután a
kék fél a fõtámadás helyén – ahol összesen hét zászlóalj támadott
és vele szemben csak lovasság és egy gyalogzászlóalj állott – kény-
telen volt erõit kissé visszavonni. A kék 2. hadosztályparancsnok-
ság erre minden rendelkezésére álló erõt összefogva, négy zászló-
aljjal a határ és Rózsahegy irányában elõnyomuló piros erõket ol-
dalba támadta. Miután a támadást 12 géppuska és 5 tüzérüteg tá-
mogatta, a piros fél valószinüleg kénytelen lett volna visszavonul-
ni, a lefuvás jele azonban e pillanatban a küzdelemnek véget ve-
tett.
Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója
szeptember l7-én, kedden délben érkezett meg szükebb kisé-
retével Vajtára. Közvetlenül az érkezés után a kormányzó külön-
vonatán gróf Csáky Károly honvédelmi miniszter, vitéz Gömbös
Gyula és Álgya-Papp Sándor altábornagy honvédelmi államtit-
károk jelentkezését, majd József kir. herceg tábornagy látogatá-
sát fogadta, ennek megtörténtével pedig a honvédség fõparancs-
nokának és Kárpáthy Kamillo altábornagynak, a hadgyakorlatok
vezetõjének jelentéseit hallgatta meg.
A honvédség fõparancsnoka a hadgyakorlat menetérõl való tájé-
koztatás céljából a kormányzó állandó kiséretébe lépett.
A jelentések meghallgatása után a kormányzó kiséretével azon-
nal a hadgyakorlatok megtekintésére indult és részben autón,
részben lóháton a szembenálló erõk mindegyikének csapatait s
állásait megszemlélte. Este 8 óra tájban pedig visszatért Vajtára,
gróf Zichy Aladár kastélyába, ahol diné volt. Az éjszakát a kor-
mányzó különvonatán töltötte. Szerdán, szeptember 18-án, haj-
nalban a fõerõk találkozásának szinhelyére indult a kormányzó s
innen tekintette meg a hadgyakorlatok befejezését. Hosszabb
ideig a Hardihegyen lévõ háromszögelési pontnál tartózkodott,
majd 8 óra tájban kiséretével átment a Rózsahegy-magaslatra,
ahol a terep a legalkalmasabbnak mutatkozott a döntõ ütközet le-
folyásának megtekintésére.
A gyakorlat vezetõsége szintén ezen a magaslaton foglalt helyet.
Itt gyültek egybe az akkreditált katonai attasék is, G. B. Oxilia
olasz alezredes, Juan Beigbeder spanyol alezredes, Louis André
Juart francia alezredes, Cornelia Dragulina román ezredes, Jan
Herrman csehszlovák õrnagy, Velizar Antic jugoszláv ezredes,
W. B. Morgan angol õrnagy, ugyszintén néhány lengyel, olasz és
német tiszt is. Polgári személyek az idei hadgyakorlatokra nem
voltak hivatalosak. Távolabb, de ugyanezen a magaslaton jelöltek
ki helyet a környékbõl összesereglett nézõknek is.
A hadgyakorlatok lefújása délelõtt 1/2 11 órakor történt meg. Mi-
alatt a csapatok diszelvonuláshoz gyülekeztek, a kormányzó Jó-
zsef királyi herceggel, törzskarával, a katonai attasékkal és a gya-
korlatvezetõség tagjaival a közelben lévõ fenyves tisztására vo-
nult, ahol tizórait szolgáltak fel.
Déli 12 órakor megkezdõdött a csapatok diszelvonulása a kor-
mányzó elõtt, aki fehér lován ült és ugy fogadta a magyar indulók
hangjai mellett elvonuló gyalogcsapatok, majd a tüzérség tiszte-
letadását.
A diszelvonulás után a tábornoki kar, a törzstisztek és a zászlóalj-
parancsnokok bevonásával tiszti megbeszélés volt, amelynek so-
rán Kárpáthy Kamillo altábornagy, a hadgyakorlatok vezetõje, is-
mertette a hadgyakorlat lefolyását, részletesen kiterjeszkedett az
egyes mozzanatokra és levonta azok tanulságait. A honvédség fõ-
parancsnokának hozzászólása után a kormányzó elismerését fe-
jezte ki a csapatok teljesitménye felett.
A tisztimegbeszélés után még a vágtában elvonuló lovasság tiszte-
letadását fogadta a kormányzó, majd autóján visszatért különvo-
natára s délután 2 órakor elutazott.
Forrás: Magyar Távirati Iroda, 1929. szeptember 18., 29–32. kiadás
(library.hungaricana.hu)

ELMÉLKEDÉS A
MAGYAR FUTBALLRÓL

ELÕTTE, HÉTFÕ DÉLELÕTT

Tehát a ma este sorra kerülõ magyar–szlovák mérkõzés elõtt va-
gyunk. Azt hiszem, a magyar férfiak nagy része némi feszültséggel
gondol erre a meccsre. Miért, mi közük hozzá? Na, ez érdekes. Ti-
tokzatos módon nálunk majd száz éve a nemzeti közérdeklõdés
középpontjában van a futball. A kocsmában sör mellett, hajnali
munkásvonatokon alighanem a fõtéma volt, többet beszéltek ró-
la, mint a világháborúról, természeti csapásokról, bûntényekrõl.
Amikor az 50-es években a magyar csapat volt a legjobb a világon,
édes szavak helyett a szerelmesek is a kilencven éven át veretlen
angolok legyõzésérõl lelkendeztek. Az országot mély nyomorba
taszította Rákosiék politikája, de nem ez ellen tüntetett a tömeg,
hanem a világbajnoki futballdöntõ elvesztése miatt vonult utcára
a nép. Ki a leghíresebb magyar világszerte napjainkig? Nem pél-
dául a Rubik-kocka kiötlõje vagy a tucatnyi Nobel-díjasok vala-
melyike, hanem Puskás Ferenc, a csodacsatár. Ez már így van. Az
embert meglegyinti valami szégyenkezéssel vegyes gyanú: nem
túlságosan gyermeteg lelkû a nép, hogy voltaképpen egy játékkal,
egy labda lábbal való továbbításának problematikájával többet
foglalkozik, mint például az évi búzaterméssel, amely végül is a
kenyerét jelenti? Nem lehet változtatni. Ha a magyar válogatott
gyõz valahol, megugrik a nemzeti jövedelem esedékes százaléka,
viszont ha veszítenek a fiúk, romlik a nemzetgazdaság egyenlege,
emelkedik a válások száma, az iskolákban több az elégtelen fele-
let. Manapság kevésbé érvényesül ez a tendencia, a nép megszok-
ta, hogy a magyar futball jelenleg rossz, vereség esetén kissé bús-
lakodunk, de hamar napirendre térünk az ügy felett.
Most itt van ez az esti mérkõzés. Sok ember nem bánná, ha nem
volna itt, elmaradna a meccs, hátha szégyenletes csõd lesz. De van
esély a gyõzelemre is, persze. Mintha mostanában ügyesebben
gurigáznának a fiúk. De a szlovákok is ám! Mindegy, lesz, ami
lesz!

UTÁNA

Hát igen! Kettõ-egy oda. Magyarország fölött beborult az ég.
Néztük hõsiesen a küzdelmet mind a ketten. Az elsõ szlovák gól-
nál némi keveredés után az egyik csatárjuk elé odapattant a labda,
persze, hogy bevágta. Ezt egy marhalegelõi bajnokság játékosa is
bevágta volna. Szegény kapusunknak semmi esélye nem volt. De
azt ne mondja senki, hogy annak a rohadt labdának pont egy szlo-
vák lábra kellett pattannia, és nem például egy magyaréra. Sze-
rencséjük volt, nekünk meg pechünk. Na, de ilyen a futball. Oly-
kor nem a tudás számít, hanem a szerencse. Itt azonban nem ez
volt a helyzet. A szlovákok a horvátoktól kaptak egy négyest, most
összeszedték magukat, semmivel sem voltak rosszabbak, mint a
magyarok, legyünk tárgyilagosak! Mindegy, hülye, aki bánkódik.
Csak játék!

L. A.
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Újra itt van, újra itt van, újra itt van a lánycsapat!
Az elsõ fellépés Csákváron

Csákvár N–Sárbogárd N 11-1 (1-0)

Csákvár: Balogh Barbara – Balogh Orsolya, Dörögdy Nóra, Haj-
dár Klaudia Bernadett, Vadas Klaudia, Fekete Leila, Tóth Niko-
letta, Salák Fruzsina, Oláh Izabella Hermina
Cserék: Imrefi Mónika
Sárbogárd: Sebestyén Dominika Julianna – Szakács Tamara,
Kiss Alexandra, Tóth Bernadetta, Aranyos Nelli, Horváth Erzsé-
bet, Zádori Lilla, Tóth Virág Leila, Aranyos Lilla
Cserék: Deák Réka Fanni
A második fordulóban került sor az elsõ fellépésére a 45 év után
újra megalakult Sárbogárd SE nõi futballcsapatának. Pajor Lász-
ló szakmai igazgató biztató szavakkal indította el a lányokat a
Csákvár otthonában lejátszott mérkõzésre. Megilletõdötten és
óvatosan kezdtek a csapatok. A hazaiak kerültek fölénybe és a 6.
percben megszerezték a vezetést. Sebestyén Dominika Julianna
kapujától 15 m-re szabadrúgást végeztek el a hazaiak. A lövést si-
került hárítani, a kiütött labda visszakerült középre és Oláh Iza-
bella Hermina közelrõl a hálóba passzolt, 1-0. A gól után a kissé
megilletõdötten játszó vendégek felvették a ritmust és kontratá-
madásokkal kísérleteztek. Több alkalommal sikerült a hazai ka-
put veszélyeztetni, de a gól elmaradt. A szünetben a védekezésre
és a szélen vezetett támadásokra hívta fel a figyelmet Südi László
edzõ. A szorosan záró védelmet a Csákvár nem tudta feltörni és a
kapuban remekül védõ kapus hárította a hazaiak rohamait. To-
vábbra is a kontrákra építve sikerült zavarba hozni a hazaiak vé-
delmét. Deák Réka Fanni, Aranyos Nelli és Tóth Virág Leila ke-
rült helyzetbe. Az egyenlítés megszerzéséért a vendégek nagy
erõket mozgósítva támadást támadás után vezettek és a mezõny-
ben fölényt harcoltak ki. A 47. percben sikerült kiegyenlíteni a
Sárbogárdnak. Bal oldalon vezetett támadás; Deák Réka Fanni
és Tóth Virág Leila összjátéka után a középre beadott labdát Ara-
nyos Nelli ügyes mozdulattal juttatta a kapuba, 1-1. Az egyenlítés
után a hazaiak mezõnyfölényben játszottak, az önfeláldozó véde-
kezés, az összpontosítás meghozta gyümölcsét, és értékes döntet-
lennel sikerült hazatérni.
Jók: A hazaiak és a vendégek

Idegenben ismét csak egy pont

Sárosd Kronos Sport–Sárbogárd 2-2 (2-0)

Sárosd Kronos Sport: Rigó – Susa, Handl, Vida, Kargl, Rott-
mann, Meszlényi, Kosaras, Szekeres, Kovács, Szabó
Cserék: Arany, Kû, Truszek, Balogh, Dobsa, Árkus
Sárbogárd: Matócza – Laták, Kindl, Horváth, Gulyás–Kovács,
Rodenbücher Tibor, Bezerédi, Majláth, Gráczer G., Paget, Grác-
zer B.
Cserék: Buzás, Luczek, Gyuricza, Demeter, Laták, Kovács, Farkas
A hét közben történt sárosdi edzõváltás után számítani lehetett
egy harcos, küzdõ és gyõzelmet akaró hazai csapatra. A Sárosd
kezdett jobban és veszélyesebben. Az elsõ negyedóra végére a
vendégek átvették a játékirányítását, és a fölény igazolása, hogy
Bezerédi Á. 23 m-rõl kapura küldött lövése a bal oldali kapufáról
vágódott a mezõnybe. Néhány perc elteltével ismét Bezerédi Á.
került helyzetbe. Gulyás–Kovács G. beadását fejjel küldte kapu-
ra, Rigó Á., a hazaiak kapusa bravúrral hárított. Ezután kijött a
szorításból a hazai csapat és a 30. percben megszerezte a vezetést.
Kovács S. D. felezõvonaltól a tizenhatosra ívelt labdáját a hátrafe-
lé mozgó Kindl Z. a kapuból kilépõ Matócza D. felett a hálóba fe-
jelte, 1-0 (öngól). A bekapott gól után rohamozott a Sárbogárd, és
a tûzijáték a sárosdi kapu elõtt sem járt eredménnyel. A védõknek
és a kapusnak közös erõvel sikerült megakadályozni a vendégek
egyenlítési kísérletét. A lélegzetvételnyi szünetben a hazaiak
megszerezték második góljukat. A 39. percben jobb oldali akciót
vezetve Kovács S. a megkapott átadást kapura küldte. Matóca D.
a lövést kiütötte, és az érkezõ Szekeres M. az elé került labdát a

kapu jobb oldalába lõtte, 2-0. A 44. percben Horváth Zs. lépett ki
a védõk között, és közelrõl leadott lövését Rigó Á. lábbal szöglet-
re hárította. A csapatok a hazaiak két szerencsés körülmények
között szerzett találatával mentek szünetre. A második játékrész-
ben a Sárbogárd fölénye tovább fokozódott és az 50. percben szé-
pítettek. Rodenbücher T. a bal oldalon megkapott labdával be-
tört a büntetõterületen belülre és a védõ szabálytalanul akadá-
lyozta. A megítélt büntetõt Majláth H. a kapu jobb oldalába lõtte,
2-1. A hazaiak az eredményt igyekeztek megtartani és szervezett
védekezéssel akadályozták a vendégek gólszerzési kísérleteit. A
80. percben a bal oldalról középre adott labdát Bezerédi Á. 17
m-rõl, fordulásból lõtte a léc alá, 2-2, ezzel kialakítva a mérkõzés
végeredményét. A kislángi döntetlen után Sárosdon is ajándék-
pontot kapott a hazai csapat. Az idegenbeli szereplés továbbra is
csalódást okoz a csapatot elkísérõ szép számú sárbogárdi szurko-
lóknak.
Pajor László szakmai igazgató a mérkõzésrõl: – Az elsõ félidõben
játszottunk jobban, mégis komoly hátrányba kerültünk. A máso-
dikban nagy erõket mozgósítottunk, és igazságos eredmény szüle-
tett. Gratulálok a csapatnak a pontszerzéshez!
Jók: Rigó Á., Kovács S. D., illetve Bezerédi Á., Gulyás–Kovács G.

Nagyobb lángja a Kislángnak volt

Kisláng-Telmex U19–Sárbogárd U19 2-0 (1-0)

Kisláng–Telmex: Szolga – Kassai D., Kassai J. L., Vigházi, Hor-
váth Z., Tury–Nagy, Molnár Attila, Erdei, Varga, Jakab, Palko-
vics
Cserék: Szántai, Burkus, Horváth P., Papp, Kecskés, Kovács
Sárbogárd: Bruzsa B. – Vagyóczki, Gábris, Sükösd, Morvai, Mol-
nár, Husvéth, Kisari, Suhajda, Horváth, Õri
Cserék: Lengyel, Biró, Tóth, Bruzsa T., Suplicz
Az elõzõ szezonban mindkétszer sárbogárdi gyõzelemmel végzõ-
dött a mérkõzés. Az elõzetes latolgatás és az eddigi teljesítmény
bizakodó hangulatával várták a vendégek a kislángi fellépést. A
megfiatalításon átesett Sárbogárd a 24. percig tudta tartani az
eredményt. Erdei B. talált a hálóba, ezzel megszerezte csapatá-
nak a vezetést, 1-0. A félidõ végéig a hazaiak fölényben játszottak,
de újabb gólt nem sikerült szerezniük. Szünet után is a Kisláng já-
téka dominált. A 48. percben Gábris R. a kiállítás sorsára jutott,
és a megfogyatkozott vendégek szórványos ellentámadásokat ve-
zetve küzdöttek az egyenlítés megszerzéséért. A 62. percben Hor-
váth Z. góljával kétgólosra növelték elõnyüket, 2-0. A védekezés-
re összpontosító vendégek a mérkõzés végéig tartották az ered-
ményt, és a hazaiak sikere megérdemelt.
Pajor László edzõ a mérkõzésrõl: – Nehéz mérkõzés volt. Ezen a na-
pon a hazai csapat megérdemelten szerezte meg a három pontot.
Fiatal játékosainknak jó tapasztalatszerzés volt.

Biztosra utaztak a hazaiak

Sárbogárd II.–Nagykarácsony 5-3 (4-2)

Sárbogárd II.: Farkas – Tulok, Vagyóczki, Gráczer G., Buzás, Fa-
uszt, Horváth, Rodenbücher, Vámosi, Gráczer B., Luczek
Cserék: Kovács, Pap, Tóth, Õri, Sebestyén, Rigó
Nagykarácsony: Turi – Mohácsi, Kovács D. D., Jeney, Tábi, Si-
mon, Halasi, Varga, Boros, Kovács R., Felföldi
Cserék: Brogyányi, Wadolowski, Szabó, Szûcs
Vezetõ edzõ: Mergl István
Felturbózott csapat a hazaiaknál, sárbogárdi kötõdésû játékosok
a vendégeknél és meglepetés a 2. percben. Az elsõ nagykarácso-
nyi támadás góllal végzõdött. A középre emelt labdát a kapujából
kimozduló hazai hálóõr elvétette és Kovács R. a hálóba gurított,
0-1. A 6. percben egyenlítettek a sárbogárdiak. A jobb oldali át-
adással Buzás A. befordult és belõtt labdáját Gráczer Bence kö-
zelrõl a hálóba kotorta, 1-1. Felváltva birtokolták a labdát a csa-
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patok, és a 22. percben a vendégek szabadrúgást végeztek el Far-
kas Z. kapujától 23 m-re. A letett labdát Kovács D. D. a sorfal
mellett ellõtte és a kapus nem tudott hárítani, 1-2. A 35. percben
ismét a jobb oldal jeleskedett, a megkapott átadást Rodenbücher
T. középre küldte, és Gráczer Bence 14 m-rõl kilõtte a jobb alsó
sarkot, 2-2. A vendégek védelmére ezekben a percekben nagy
nyomás hárult, és a 39. percben újabb gól a hazaiak részérõl. Hor-
váth Zs. 14 m-rõl a bal alsó sarokba lõtt, 3-2. A félidõ lefújása elõtt
kétgólosra növelte elõnyét a Sárbogárd II. csapata. A 45. percben
Horváth Zs. középen vezette fel a labdát. Jó ütemû átadását
Rodenbücher T. védhetetlenül bombázta a bal felsõ sarokba, 4-2.
A pihenõ után a hazaiak fölénye tovább erõsödött, ami a sorra ki-
hagyott helyzetekben is megmutatkozott. Turi E. kapus bravúrjai
és a hazai támadók ügyetlenkedései miatt a 76. percben sikerült a
vendégek kapujába találni. Rodenbücher T. a bal oldalon becse-
lezte magát a büntetõterületen belülre, a védõ szabálytalanul
akadályozta és a játékvezetõ a 11-es pontra mutatott. Az ítélet-
végrehajtó Vagyóczki P. magabiztosan lõtte a kapu bal oldalába a
büntetõt, 5-2. A magabiztos vezetés tudatában is tovább tartott a
hazaiak kapu elõtti bizonytalansága, és a 88. percben a Nagykará-
csony az újabb találatával kozmetikázott az eredményen. Boros
B. Z. magasan megemelt labdája a kapus bizonytalanságának
köszönhetõen a jobb alsó sarokba hullott, 5-3.
A kapusteljesítmények nagyban hozzájárultak a kialakult ered-
ményhez. A vendégek elszántsága dicséretes. A hazaiak idõnként
érezhetõ és látható sikertelen nagyvonalú megoldásain bosszan-
kodott a nagyérdemû.
Jók: Buzás A., Tulok G., illetve Turi E.

Péntek délutáni randevú

Szabadegyháza U14–Sárbogárd U14 1-4 (1-2)

Szabadegyháza: Bolla – Fábián, Bernáth, Kotulák, Bihácsi, Papa-
tyi, Horváth, Kovács, Karácsony Kornél
Cserék: Karbacz, Karácsony, Kristóf
Sárbogárd: Horváth – Baráth, Tóth, Lakatos, Szabó, Takács, Ge-
reny, Hollósi, Zvezdovics
Cserék: Simon, Mezõ, Szücs, Csõgör, Fenyvesi
Gyors gólváltás mindjárt a mérkõzés elején, megadva az alaphan-
got az elkövetkezõ 60 percre. A 2. perc meghozta a vezetést a Sár-
bogárdnak. Zvezdovics G. B. jobbról elvégzett szögletrúgását
Hollósi G. 5 m-rõl a léc alá fejelte, 0-1. Még tartott a gólöröm,
amikor a hazaiak találatával egyenlõ lett a mérkõzés állása. Haza-
adás után a vendégek kapusa a kapu közelében tartózkodó Bihács
M.-hez passzolt, aki 10 m-rõl a bal alsó sarokba lõtt, 1-1. A vendé-
gek fokozatosan átvették a játékirányítását és a 24. percben ismét
vezetéshez jutottak. Gereny M. indításával Baráth B. a jobb olda-
lon elhúzott a védõ mellett. Beadását Szabó D. Z. átvette, és egy
szép csel után 12 m-rõl ballal a hálóba lõtt, 1-2. A második félidõ
elsõ percében már zörgött a hazaiak hálója. Baráth B. a bal olda-
lon megkapott labdával elviharzott a szélen és 8 m-rõl a jobb alsó
sarokba helyezett, 1-3. A magabiztos vezetés után a figyelem, az
összpontosítás kissé alábbhagyott és a kimaradt gólszerzési lehe-
tõségek száma nõtt. Az 57. percben kialakult a mérkõzés végered-
ménye. Lakatos B. jobbról belõtt szögletét Szabó D. Z. közelrõl
helyezte a hálóba, 1-4.
Kovács Attila edzõ a mérkõzésrõl: – Helyzeteink alapján nagyobb
gyõzelem is benne volt a mérkõzésben. A csapat helyenként jól
játszott, de van hova fejlõdni. Gratulálok a srácoknak! Köszönet a
szülõknek a szurkolásért!

Gólszüret szeptember elején

Sárbogárd U16–LMSK Cobra Sport U16 16-0 (5-0)

Sárbogárd: Bruzsa – Hollósi, Tóth L., Deák, Sáfrány, Tóth P.,
Szabó O., Suplicz, Csõgör, Már Zétény, Boda
Cserék: Szabó M. D., Lakatos, Keszei
LMSK Cobra Sport: Farsang – Jónás, Bognár, Pap, Mészár,
Szente, Gerván, Tóth Martin, Tóth Máté, Bakó, Teichel
Cserék: Peresztegi, Vajda, Tóth B. K., Süle

A hazai csapat a 6. percben megszerzett vezetés után közel fél óra
gólszünet után gólszüretet tartott és tetszés szerint lõtte a gólo-
kat. A Lepsény csapata kevés ellenállást kifejtve „beleszaladt” a
nagyarányú vereségbe. Dicséret a hazaiaknak, hogy végig gólra
törõ játékkal örvendeztették meg a szurkolókat.
A mérkõzés gólszerzõi: Hollósi B. (6. p), Boda A. 2 (32. p, 44. p),
Tóth L. 2 (42. p, 63. p), Már Z. 2 (45. p, 70. p), Brúzsa B. 2 (47. p,
81. p), Suplicz B. 2 (49. p, 62. p), Szabó O. 2 (50. p, 73. p), Tóth P. 2
(54. p, 59. p), Lakatos B. (81. p)

Szombat délutáni tánc

Sárbogárd Öregfiúk–Kisapostag Duna Öregfiúk 10-0 (5-0)

Sárbogárd: Sipõcz – Nedoba, Lakatos, Kiss, Csendes, Killer, Ke-
lemen, Horváth, Deák, Fülöp, Tórizs
Cserék: Meister, Palotás, Kassai, Csizmadia, Szabó
Kisapostag Duna: Dezsõ – Sipos, Takács, Pivarnyik, Hegedüs,
Takács, Fazekas, Csontos, Horváth, Gál, Zellei
Cserék: Farkas, Fehér
Az elsõ húsz perc gólnélkülisége után beindult a gólgyártás a ha-
zaiak részérõl. Tórizs A. négyszer talált a kapuba (26. p, 32. p, 46.
p, 51. p), Szabó A. (21. p, 60. p, 61. p) triplázott, Csendes I. (34. p),
Kelemen B. (30. p) és Deák G. (48. p) egyszer-egyszer volt ered-
ményes és így alakult ki a magabiztos, nagy gólarányú hazai gyõ-
zelem. Végig vezetve, esélyt sem adva a Kisapostag csapatának a
gólszerzésre.

A hétvége sportmûsora

2019. szeptember 14. (szombat)

10 óra: Sárbogárd U19–Videoton Baráti Kör U19 (megyei I. o.,
U19, Sárbogárd)
16 óra: Sárbogárd–Fõnix-Baracska (megyei I. o., Sárszentmiklós)
16 óra: Baracs Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk (Öregfiúk, Déli
csoport, Baracs)

2019. szeptember 15. (vasárnap)

10 óra: MIE–Sárbogárd U16 (U16, Déli csoport, Székesfehérvár,
Ikarus)
10 óra: Dunaújváros PASE N–Sárbogárd N (Nõi felnõtt, Dunaúj-
város, Vidámpark)
16 óra: Adony–Sárbogárd II. (Megyei II. o., Adony)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

A SÁRBOGÁRD SE NÕI CSAPATA

Elsõ sor (balról jobbra): Sebestyén Dominika Julianna, Aranyos
Lilla
Középsõ sor (balról jobbra): Kiss Alexandra, Tóth Virág Leila,
Horváth Erzsébet
Álló sor (balról jobbra): Aranyos Nelli, Deák Réka Fanni, Tóth
Bernadetta, Farkas Dóra, Szakács Tamara, Südi lászló edzõ



10 SPORT 2019. szeptember 12. Bogárd és Vidéke

ARCKÉPCSARNOK
Visszaemlékezések a helyi labdarúgásban szerepet vállaló sportvezetõkkel,
edzõkkel, játékosokkal sportpályafutásról, a pályán és a pályán kívül eltöltött
évekrõl.
A napokban 80. életévét betöltött idõs Nagy Lászlóval otthonában találkoz-
tam, és beszélgettünk a fociról, a sportban eltöltött évtizedekrõl.

1939. szeptember 4-én született Rétszila-
son, és a háború után az iskolai éveket
Sárszentmiklóson kezdte meg. Az utca po-
rában rúgták a saját készítésû rongylabdát
a kisebb és nagyobb srácokkal. 16-17 éve-
sen leigazolt a Sárszentmiklós csapatához.
Elsõ emlékként a Szarvaspuszta elleni
mérkõzések baráti hangulata került szóba
és az akkori játékostársak. Dancs Ferenc,
Koncz Ferenc, Mikuli Béla, Dudar István,
Brúzsa Miklós, Porkoláb István, Szántó
Miklós, akiknek az emléke megidézõdik.
A csapatban a jobb oldali középpályás sze-
repkörében játszott pályafutása során.
1954-ben az ipari suli mellett is folytatta a
sportolást 1959-es bevonulásáig. Családjá-
tól, barátaitól távol a nyugati határnál, Rö-
nökön teljesített szolgálatot, és ezen évek
alatt a labdarúgást sem tudta folytatni.
1962-ben, a leszerelést követõen (határ-
õröknek 3 év volt a katonaidõ) ismét a sár-
szentmiklósi csapathoz tért vissza. 1965-
ben szögre került a csuka, a munka elszólí-
totta a pályáról és szurkolóként látogatta a
mérkõzéseket. A labdarúgással a közvet-
len kapcsolata az 1991-ben fiával közösen
megalapított Szegletkõ ’91 Kft. építési vál-
lalkozáson keresztül nyújtott támogatás-
sal, a csapat mellé állva nagyszerû eredmé-
nyeket sikerült elérni. A csapat évrõl évre a

megyei bajnokság meghatározó együttese
volt. A cél az infrastruktúra fejlesztése, az
öltözõ és a klubhelyiség megépítése volt. A
pályán elért eredmények között a megyei
bajnokságban a III. osztályból sikerült fel-
jebb lépni és a II. osztály megnyerése után
stabilan megkapaszkodott a csapat a me-
gyei I. osztályban. A Magyar Kupában em-
lékezetes mérkõzés volt a 2006-ban – a me-
gyei fordulókon túljutva – az NB II-ben
játszó Sopron elleni mérkõzés, amit mini-
mális egygólos vereséggel fejezett be az
együttes és kiesett a további küzdelmek-
bõl. Az elnöki teendõket a 90-es évek ele-
jén vette át. Elnöksége alatt épült–szépült
a sportpálya és környezete. Mûfüves pá-
lyák építésével bõvült a sárszentmiklósi
sporttelep. Ezek az évek az utánpótlás fel-
építését is magukban foglalták, és a támo-
gatáson felül a fiatalok nevelését is fõ fel-
adatának tekintette. A sportban végzett si-
keres munka eredményeit több elismerés
is bizonyítja. 2004-ben Sárbogárd Város
Önkormányzata Az Év Sportmecénása ki-
tüntetésben részesítette. A Sárszentmik-
lós SE utánpótlásában, a felnõttlabdarú-
gásban, a város sportéletében kifejtett te-
vékenysége után 2010-tõl a Sárbogárd
Díszpolgára kitüntetõ cím tulajdonosa. A
Fejér Megyei Labdarúgó Szövetség Fejér

megye labdarúgásáért arany fokozatú em-
lékéremmel jutalmazta munkáját. 2015-
ben az elnöki teendõk stafétabotját átadta
fiának, és az egyesület elnökségének tisz-
teletbeli elnökeként segíti a Sárbogárd SE
labdarúgóinak fejlõdését, az egyesülethez
tartózó létesítmények környezetének
szebbé tételét. A kilencvenhat cserje és fa
elültetését még továbbiak követik a pályák
környezetének zöldebbé tételéhez. Ez-
úton szeretné megköszönni a sportolók-
nak, a szülõknek és a kilátogató szurkolók-
nak, hogy óvják és védik a pályák környe-
zetét. Ma is rendszeres látogatója a sport-
eseményeknek, és figyelemmel kíséri, ész-
revételeivel segíti az egyesületben végzett
munkát.
Boldog születésnapot, jó egészséget kíván-
tam Laci bácsinak, és megköszöntem a be-
szélgetést.

Szántó Gáspár

Út Európa élvonalába
OTP–MOL Bozsik-program

A Sárbogárd SE szeptember 7-én rendezte meg az U11-es és az
U13-as korosztályok részére az õszi program elsõ fordulóját a
sárszentmiklósi és a sárbogárdi sportpályán. Az esõs idõ sem riasz-
totta el a csapatokat, és kitûnõ hangulatban, sportszerû mérkõzé-
seket játszottak az ifjú labdarúgó-palánták.
A Sárbogárd SE, az Aba–Sárvíz FC, a Cece PSE és a Sárosd NKSC
mindkét korosztályban, míg a Mezõfalva MSE és a Sárszentágota
SC az U11-es korosztályban vett részt a tornán.
A csapatvezetõk értékelése alapján a tornán kiemelkedõ, jó telje-
sítményt nyújtottak:

U11 U13

Sárbogárd SE Nemes Benedek Mezõ Brendon

Aba–Sárvíz FC Trencsányi András Dzsúlió Sauerwald Flórián

Cece PSE Farkas János Kevin Bognár Gábor

Sárosd NKSC Horváth Márk Juhász László

Mezõfalva MSE Kéri Benedek István

Sárszentágota SCKoren Tibor

A torna lebonyolításában segítõ lányok, fiúk és edzõk segítségét
megköszönve ifj. Pajor László így köszönt el a csapatoktól: „Két
hét múlva veletek ugyanitt!”

Szántó Gáspár
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Újabb parktipró

Lakossági jelzés alapján kaptunk lencsevégre egy újabb gépjármûvet, mely az Ady Endre
úti lakótelep Túry Miklós utca felõli oldalán a két házsor közti füves részen parkol rend-
szeresen, a behajtást tiltó tábla ellenére. Onnan körülbelül 100-150 méterre, a cukrászda
elõtti területen, az út két oldalán üres parkolóhelyek sora áll.
Érthetõ, ha félti az illetõ a jármûvet és rá akar látni, de nagy valószínûséggel nem ül esté-
tõl reggelig az ablak elõtt, hogy õrizze annak biztonságát, tehát nemcsak szabálytalan, de
értelmetlen is ez a megoldás. Ha nagyobb biztonságban szeretné tudni a kocsit, akkor ga-
rázsban, vagy zárt területen érdemes azt elhelyezni.
Mivel céges autóról van szó, kollégájuk meggondolatlanságát jeleztük az érintett szol-
gáltatónak, akik felhívták munkatársuk figyelmét a szabályos parkolás betartására és a
kiépített parkoló használatára.

Hargitai–Kiss Virág

KÉK
HÍREK

Egy kislóki férfi ittasan
okozott balesetet

Egy 36 éves kislóki férfi haladt autójával
2019. szeptember 5-én késõ este Sárbo-
gárdról, amikor a 6305-ös fõúton egy ka-
nyarban kisodródott és az út mellett talál-
ható kerítésoszlopnak ütközött. A baleset
következtében a sofõr és utasa könnyeb-
ben sérült. Az autót vezetõ férfi a vezetés
elõtt alkoholt fogyasztott, ezért a rend-
õrök vele szemben büntetõeljárást kezde-
ményeztek ittas jármûvezetés vétsége mi-
att.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Újra „beindultak” a csalók!
A napokban ismét több bejelentés érkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV),
miszerint adathalászok kíséreltek megszerezni ügyfélkapus bejelentkezési és bank-
kártyaadatokat. A csalók nem fáradnak, újra és újra próbálkoznak. Senki ne dõljön
be!
A NAV informatikai fejlesztései révén
már nagyrészt elektronikusan kommuni-
kál ügyfeleivel. Az adathalászok ezt hasz-
nálják ki, és megpróbálnak bizalmas in-
formációkat szerezni. A NAV nevében
írt adó-visszatérítés lehetõségére felhívó
elektronikus levelek, SMS-ek hibás nyel-
vi fordulatokat, tegezõ megszólítást, ér-
telmezhetetlen szövegrészleteket tartal-
maznak.
A csaló e-mailek és SMS-ek általában egy
linket is tartalmaznak, ami a gyanútlan
ügyfelet egy felugró ûrlapra, vagy hon-
lapra vezeti. Az ûrlapon a csalók általá-
ban a bankkártyák hátlapján található
háromjegyû számot, az úgynevezett
CVV/CVC-kódot, vagy az ügyfélkapus
bejelentkezési adatokat kérik. Ha valaki
megadja a bankkártyaadatait, számolnia
kell azzal, hogy illetéktelenek pénzt
emelhetnek le a számlájáról.
Az ügyfélkapus adatokat mindenki csak a
megfelelõ oldalon (www.nav.gov.hu,
www.magyarorszag.hu) adja meg, ugyan-
is a csalók sokszor olyan oldalakat szer-
kesztenek, amelyek arculati elemeiben is

rendkívül jól utánozzák a valós bejelent-
kezési felületeket, azonban a webcím
ebben az esetben árulkodó lehet.

A NAV soha semmilyen körülmények
között nem kér bankkártyaadatokat! A
NAV értesítési gyakorlata merõben eltér
a megtévesztõ módszertõl, a hivatal
ugyanis Ügyfélkapun keresztül, illetve
postán, adószámla-kivonaton értesíti az
ügyfeleket a túlfizetésként megjelenõ té-
telekrõl, és hivatalos honlapja a
www.nav.gov.hu címen található.

A túlfizetést csak a 1917-es nyomtat-
vánnyal lehet visszaigényelni, „linkre
kattintással” nem. A gyanús üzenetekkel
kapcsolatos további információkért,
hasznos tanácsokért látogasson el a
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemze-
ti Kibervédelmi Intézetének (NBSZ
NKI) honlapjára.

https://govcert.hu/figyelmeztetesek/taje
koztatas/ado-visszateritesre-hivatkozik-
a-nav-nevevelvisszaelo-uj-adathalasz-ka
mpany/

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁRAMSZÜNET
Tájékoztatjuk, hogy

2019. szeptember 16-án
8 óra és 13 óra között SÁRBOGÁRD

területén áramszünet lesz.
A meghirdetett áramszünet oka: üzem-
zavar megelõzése (gallyazás).
Érintett utcák, szakaszok: Damjanich
utca, Szélsõ utca, Ó utca, Nap utca, Kis
utca, Kisfaludy utca.

2019. szeptember 16-án
11 óra és 16 óra között

SÁRBOGÁRD–SÁRSZENTMIKLÓS
területén áramszünet lesz.

A meghirdetett áramszünet oka: üzem-
zavar megelõzése (gallyazás).
Érintett utcák, szakaszok: Széchenyi ut-
ca, Szabadság utca, Csaba utca, Béke
utca, Nyárfa utca, Park utca, Arany J.
utca, Homoksor 1., 2–18., Köztársaság
utca 167–225., 204–270., Vörösmarty
utca 15–17., 12/a–30., Vasút utca 1–25.,
2–24., malom.
Aggregátor-használati igényét, kérjük,
az áramszünet elõtt 5 munkanappal je-
lentse be ügyfélszolgálatunkon. Ha a
munkálatokat a jelzett idõpont elõtt be-
fejezzük, a szolgáltatást elõzetes értesí-
tés nélkül visszakapcsoljuk. Kérjük,
hogy a tervezett áramszünet idõszaká-
ban az elektromos berendezéseket kap-
csolja ki. A tervezett üzemszünetekrõl
sms-, vagy e-mail-es tájékoztatást is
kérhet az eon.hu/ugyintezes oldalon.
E-mail: aramhalozat@eon.hu
Tel.: 06 80 20 50 20

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.



12 KÖZÉRDEKÛ 2019. szeptember 12. Bogárd és Vidéke

SÁRBOGÁRDI CUKORBETEGEK
KLUBJA

A klubfoglalkozások célja: segíteni a cukorbeteg életét a lehe-
tõ legjobb életminõség kialakításában; információ nyújtása a
betegségrõl, kezelésrõl, szövõdményekrõl; pszichés támogatás
nyújtása a betegségtudattal való megküzdésben; egészségügyi
szakemberrel történõ kommunikáció hatékonyságának a javí-
tása; tapasztalatcsere lehetõségének biztosítása.

KLUBFOGLALKOZÁS TÉMÁJA:
A MAGAS VÉRNYOMÁS ÉS A CUKORBETEGSÉG

KAPCSOLATA;  DIÉTA

Elõadó: dr. Oroszlány László és dr. Mányoki Lídia

Idõpont: 2019. szeptember 18. 17.00–18.30,

helyszíne: Sárbogárd, mûvelõdési ház,
Sárbogárd, Hõsök tere 3. Telefon: 06 25 460 161

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
A klubfoglalkozáson való részvétel ingyenes.

Szárazabb, naposabb, meleg õszi idõ
Csütörtökön a napos idõt délen zavarhatja több felhõ. Helyenként kisebb zápor, esetleg zivatar a délnyugati tájakon alakulhat ki.
Nyugaton, északnyugaton élénk lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet. Hajnalra 8-16 fokig hûl a levegõ, délután 24-29
fokot mérhetünk.
Pénteken túlnyomóan napos, száraz, meleg õszi idõ ígérkezik. Az északnyugati szél néhol megélénkül. A minimumok 9-15, a maxi-
mumok 24-29 fok között alakulnak.
Hétvégén elõreláthatólag egy hidegfront hozhat néhány fokos lehûlést. Szombaton helyenként az északi tájakon és néhol az Alföld-
ön alakulhat ki kisebb zápor. Az északias szél feltámad, néhol erõs lehet. 20-26 fok között alakul a csúcshõmérséklet, délen lesz me-
legebb. Vasárnap száraz idõ valószínû 19-24 fokos csúcshõmérséklettel.
Forrás: idokep.hu

ÉNEKESEK
KERESTETNEK!

Énekelni tudó és szeretõ tagokat várunk a fél évszázados múlt-
tal rendelkezõ sárbogárdi Huszics Vendel Kórus soraiba, fõ-
képp a férfiszólamokba, de lányok, hölgyek is jöhetnek! Költö-
zés, egészségügyi, munkahelyi, családi okok miatt kissé megfo-
gyatkoztunk, ezért nagyon örülnénk, ha újabb tagok csatlakoz-
nának hozzánk, erõsítenének minket. A jó társaság és az él-
ményteli fellépések garantáltak!

Próbáink minden hétfõn és csütörtökön 19 órától 20.30-ig tar-
tanak a mûvelõdési központ kamaratermében.
Kérdés, érdeklõdés esetén hozzám is bizalommal fordulhat-
nak a szerkesztõség elérhetõségein.

Hargitai–Kiss Virág

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 rende-
lés; szerda: 8-15-ig felnõttfogászati rendelés; péntek: 8-14-ig
felnõttfogászati rendelés. Telefon: 06 25 461 997

2-3. számú körzet

El-Dent 96 Kft., Sárbogárd, Ady E. út 222.
Fogorvosok: dr. Furják Mónika, dr. Marosvölgyi–Szõke Luca.
Rendelési idõ: hétfõ 8–14, kedd 8–18, szerda 8–14, csütörtök
12–18, péntek 8–13. Telefon: 06 25 463 466

Fontos tudnivalók

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

Rendelési idõn kívül

Sürgõs esetben fogászati magánügyeletekhez (pl. Székesfe-
hérvár), vagy a budapesti fogászati központi ügyelethez lehet
fordulni.

ORVOSI ÜGYELET
MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:

HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénte-
ken 12.00 órától másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00
órától másnap 7.00 óráig.

HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104
Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30
órától 17.00 óráig az alábbi telefonszámon hívható háziorvosok:

Hétfõ, dr. Somogyvári Katalin, 06 (20) 555 3369;

Kedd, dr. Csanádi József, 06 (30) 540 3598;

Szerda, dr. Somogyvári Katalin, 06 (20) 555 3369;

Szerda, dr. Nemes Mária 06 (20) 328 5806;

Csütörtök, dr. Práger Péter Andor, 06 (70) 775 0079.
Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig a Sárbogárd
város területén mûködõ HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT
SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

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

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

MOLNÁR
ORSOLYA

KÖNYVBEMUTATÓJA

a Madarász József
Városi Könyvtárban

szeptember 13-án,
pénteken, 17 órakor.

A szerzõt és könyvét
Hargitai–Kiss Virág

mutatja be.

Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
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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. Kedden 7-12 órá-
ig, csütörtökön 13-18 óráig, terhestanácsadás: 12-13 óráig. Rendel dr.
Nemes Mária (helyettesítõ háziorvos).

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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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK
a Hírház facebook-oldalán is!

VESZÉLYES FÁK KIVÁGÁSA,
GALLYDARÁLÁS
06 20 437 4869

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

GÉPKOCSIVEZETÕT KERESEK
BELFÖLDI MUNKÁRA.

06 70 4530 509

5 hektár FÖLD EGYBEN ELADÓ
SÁRSZENTMIKLÓSON

06 70 940 1639

TERMÕFÖLD ELADÓ:
9 ha, mezõgazdasági mûvelésre alkalmas,

Sárbogárd–Sárszentmiklós közvetlen határában.
Telefon: 06 70 338 5075

BOROSHORDÓ ELADÓ
50, illetve 100 literes. 06 30 259 2507

Férfi és nõi TAKARÍTÓKAT keresünk.
06 30 2177 955

ELADÓ SZÕLÕ (110 Ft/kg) 06 30 2177 955

Takarítónõt keresek FÕÁLLÁSBA
Cece és környékérõl.

Hívjanak az alábbi telefonszámon:
+36 70 774 0051

IRODAI MUNKATÁRSAT KERESÜNK
angol nyelvtudással,

B-kategóriás jogosítvánnyal
Sárbogárd és közvetlen környékérõl.

Fényképes önéletrajzokat az alábbi
e-mail-címre várjuk: gtrfelni@gmail.com,

+36 70 774 0051

Pusztaszabolcs–Felsõcikolai sertéstelepre

3 FÕ ÁLLATGONDOZÓT
KERESÜNK.

Munkaidõ: 6-14 óráig

Bérezés: nettó 900 Ft/óra

Bejárás: támogatjuk 15 Ft/km

Érdeklõdni: 06 (30) 492 2393

Az Alba Ablak – Solar Kft. sárbogárdi telephelyére

munkatársakat keres az alábbi pozícióba:

ASZTALOS

BETANÍTOTT MUNKÁS

SEGÉDMUNKÁS
Jelentkezni lehet személyesen: 7000 Sárbogárd, Árpád u. 114.,

telefonon: 06 (30) 315 8510,

e-mailben: erzsi.czeinerne@jullich.com

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446

Tûzifa konyhakészen korrekt mennyiségben, valós minõségben kap-
ható! 06 (30) 9497 934

Albérletet keresek 06 30 311 1921

Tisztelt Vásárlóink!
2019. szeptember 1-jétõl a Sárszentmiklós, Köztársaság út 185. szám alatti
húsboltunk véglegesen bezárt.

Köszönjük minden eddigi vásárlónknak, aki megtisztelt bennünket és ná-
lunk vásárolt.

Továbbra is várjuk Önöket FÖMO-Hús termékeink széles választékával és
kedves kiszolgálással a legközelebbi boltunkban:

Sárbogárd, Ady Endre út 158/a (a TARR Kft. mellett)

Nyitva tartás: hétfõ: zárva,
kedd: 8-16, szerdától péntekig: 7-16,

szombaton: 7-12, vasárnap: zárva
Látogasson el weboldalunkra: www.fomohus.hu

Megértésüket köszönjük és várjuk Önöket tisztelettel!

FÖMO-Hús Kft. vezetõsége

JÓGA
2019. szeptember 18-ától

újra jógaórák

a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központ
kamaratermében folyamatos
becsatlakozási lehetõséggel.

Program: lazító-, erõnléti és tartásjavító,
koncentrációs, valamint légzõgyakorlatok.

A foglalkozások szerdánként 18 órától kezdõdnek.

A foglalkozásokat Téglás Anita
minõsített jógaoktató és jógaterapeuta vezeti.

Szükséges felszerelés: szivacs, vagy polifoam,
takaró, párna, kényelmes öltözet.

A jógaórák díja: 1.000 Ft/alkalom

Bérlet váltható: 9.000 Ft/10 alkalom, érvényessége 12 hét
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A Simontornya KK sikertörténete, avagy
két év után az NB I-ben

A történet azzal kezdõdött, hogy újra „összeállt” a
Varga Gábor–Zámbó Tibor edzõpáros, akik an-
nak idején a Cece, késõbb a Cece–Simontornya
KK felnõtt nõi csapatát NB I B-be juttatták, s négy
évig bent is tartották.
A munka toborzással kezdõdött, mert a szilasi
gyerekek létszáma kevés volt az MKSZ elõírásai-
hoz. Sajnos kevés gyerek jelentkezett, annak elle-
nére, hogy 8 iskolába mentek el az edzõk, s szemé-
lyesen hívták a tanulókat az egyesületbe. Az ered-
mény gyászos volt, mert alig jelentkeztek gyere-
kek. Most valószínû, hogy az eredményeket látva
bánják az akkori döntésüket, de már késõ, a
2005/2006-os korosztályba nincs felvétel, vagy
csak alkalmassági vizsga után.
A Simontornya KK igazolt játékosai az alábbi te-
lepülésekrõl járnak az egyesületbe: Cece 2 fõ, Du-
naújváros 2 fõ, Mezõszilas 5 fõ, Sárbogárd 1 fõ,
Simontornya 5 fõ (ebbõl 4 fõ Mezõszilasra jár is-
kolába), Tamási 1 fõ.
Az eredmények már tavaly jelentkeztek. Az
MKSZ által rendezett gyermekbajnokságban
mind a 2005-ös és a 2006-os születésû gyerekek
korosztályában is megnyerte a csoportját a csapat.
Az igazi áttörést a nemzetközi és hazai tornákon való részvétel je-
lentette. Ahol elindult a csapat – a Cell Cup kivételével –, gyõzött.
Kiemelkedõ eredmények ezek, hisz többször NB I-es egyesületek
csapatait is megelõzte a Simontornya KK.

Bizonyságul itt vannak a tornák, s az eredményük:
Karácsony Kupa, Szombathely, 2018. 12. 22., döntõ: Tamási
KC–Simontornya KK 24-25, 1. hely;
Student Comfort Kupa, Szombathely, 2019. 01. 12-13., 1. hely;
Interball Nemzetközi Fiú Kézilabda Torna, Tarján, 2019. 01.
05-06., 1. hely;
XXXIV. Audi ETO Balázs Kupa, Gyõr, 2019. 01. 17–20., döntõ:
Simontornyai KK –Fiatal Kézilabdások SE 25-11, 1. hely;
Intersport Youth Handball Festival, Kaposvár, 2019. 07. 04–10.,
döntõ: Mátészalkai MTK–Simontornyai KK 16-32, 1. hely;
2. EliteSport Nemzetközi Tavaszi Kézilabda Torna, Balatonfü-
red, Alsóörs, 2019. 04. 19–22., döntõ: Simontornyai KK–Éles KI-
SE 15-9, 1. hely;
VII. Pünkösdi Utánpótlás Kézilabda Torna, Kecel, 2019. 06.
07–10., döntõ: Gyöngyösi KK–Simontornyai KK 14-21, 1. hely;
III. KESI Kupa, Kecskemét, 2019. 06. 21–23., döntõ: Kecskeméti
Junior SN–Simontornyai KK 18-27, 1. hely;
XXIII. Cell-Cup, Veszprém, 2019. 08. 11–17., 2. hely
A fenti tornákon kívül még megnyerte a csapat a Budapesti Kézi-
labda Fesztivált, s egy négycsapatos pécsi tornát.
Jelenleg gõzerõvel az NB I-re készül a csapat. Simontornyán is
lesz forduló, ahova nagy szeretettel hívjuk és várjuk a kézilabdát
szeretõ sportbarátokat.

SIKK

(A képrõl a sárbogárdi
Bögyös Botond hiányzik.)


