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Nõnapi köszöntõ borbarát módra

Németországból érkezett részemre, mint
szerkesztõnek egy érdekes nõnapi üdvözlet. Hadd idézzek belõle:
„Mi sem lehet jobb alkalom a nõmozgalom figyelemre méltó fejlõdésének megünneplésére,
mint a nemzetközi nõnap. De arról sem feledkezhetünk meg, hogy még sok a tennivaló.
Egy egyszerû út, hogy véget vessünk mind az
emberek, mind a többi élõlény kiszipolyozásának, ha vegán ételeket választunk.
Mivel az igazi feminista álláspont – fajtól függetlenül – minden nõi élõlény elnyomása ellen
tiltakozik, azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a tejipar rutinszerûen leigáz, kizsákmányol és mesterségesen megtermékenyít
nõstény állatokat, és elveszi tõlük a kicsinyeiket, hogy megölje õket.”
Szóval, kedves nõi fajtársak, ha eddig nem
tudták volna, egyenrangúak vagyunk a tyúkokkal, libákkal és tehenekkel. Ha ezt egy
hím közli velünk, akkor sértés, nõstények
között viszont elismerés. A testvériség és
szolidaritás jegyében nem fogyaszthatjuk
egymás húsát, tojását és tejét. No, mármost,
az világos, hogy a tojásoknak jogukban áll
megzápulni. De mi van az anyavállalatok
iparszerû tejtermelésével, melyeket rutinszerûen kizsákmányolnak az utódszervezetek életben maradásuk érdekében?
Javaslom fölvenni sorainkba az egyivarú
többlaki növényeket! És szerény véleményem szerint a répának is joga van megrohadni a földben!
Hargitai–Kiss Virág

Összefogás az iskolásokért
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Gombház, sej, ha leszakad…
Szombaton kint voltam a suszterhegyi szõlõnkben. Egy kiszáradt barackfát kellett
kivennem meg a diófa beteg ágait levágni.
Lelazult a motoros fûrész lánca, de mivel
nem vittem szerszámot, átballagtam az
egyik közeli pincéhez, jó barátokhoz.
Akadt szerencsére náluk megfelelõ eszköz, a lánc újra feszes lett, de közben azért
megkóstoltuk a hegy levét. Tüzes volt a bor
és illatos, mint a szerelmetes menyecske
rokolyája. Példálóztunk is vele eleget, míg
egyik hordótól a másikig jutottunk, s a jó
borok segedelmével beleláttunk a férfi- és
nõi lélek legnagyobb mélységeibe, oda,
ahová a pincében pislákoló gyertya lángja
már nem képes bevilágítani.
Mert a bor világosságot gyújt a szívekben
és beszél hozzánk, ha figyelünk rá, hogy
mit mond.
– Akkor igazán jó a bor, ha míg a szõlõvel
és a belõle készülõ nektárral foglalatoskodik a gazda, nem arra tekint, hogy ki mit
mond, hanem a szõlõre és a szívére – bölcselkedtem. – Ha meg akar felelni külsõ elvárásoknak, például a borbírálóknak, akkor bizony nem lesz igazi az a bor. Valami
mindig hiányozni fog belõle. Nem lesz az
igazán a gazda kedvére való, s nem lesz belõle asszonybolondító ital se. Sokkal inkább a gazda bolondul meg, mikor szembesül azzal, hogy hiába volt a nagy igyekezet, nem díjazták a borát, s ha díjazták is,
minek, mert neki se esik igazán jól az a ne-

dû, ami nem õszinte. Mást hazudik, mint
ami igazán van. S ha fordítjuk a szót a borról a férfi és az asszony közötti kapcsolatra,
bizony, nem esik már olyan igazán jól a szerelem se az egyiknek, se a másiknak, ha
megjátszás van benne, ha nem önmagunkat adjuk a kapcsolatban.
Kimondtuk a borok kóstolgatása közben
azt a nagy bölcsességet is, hogy ha futsz a
nõ után, az elfut elõled. Ha kapaszkodnál

A kép illusztráció

Szerelmi bánatra fagyálló
Mentõhelikopterre figyeltünk fel többen Sárbogárd felett március 6-án, vasárnap délután. Késõbb tudtuk meg lakossági információk alapján, hogy a Suszterhegybe ment,
ahol baleset történt. Hivatalosan meg nem erõsített értesüléseink szerint egy fiatalember szerelmi bánatában fagyállót ivott és rosszul lett, hozzá hívtak mentõt, de mivel
gépjármûvel nem lehetett megközelíteni a helyszínt, ezért érkezett mentõhelikopter.
Gyõrfi Pál, az Országos Mentõszolgálat kommunikációs és PR-igazgatójától a következõ tájékoztatást kaptuk az ügyben:
„A konkrét betegellátásról részletes információkat sajnos nem adhatok, hiszen azzal
személyiségi jogot, betegjogot sértenék. Annyit tudok csak megerõsíteni, hogy a mentõk egy férfit szállítottak helyszíni ellátás után életveszélyes állapotban kórházba.”
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság szóvivõje, Kiss Z. Edward arról tájékoztatott,
hogy mivel az idegenkezûséget kizárták, ezért a rendõrség közigazgatási hatósági eljárást indított az ügyben.
Hargitai–Kiss Virág

belé, mert nem állsz biztosan a saját két lábadon, és szerelmet követelsz ahelyett,
hogy te adnál, nem tud rád férfiként tekinteni. Ha nem tiszteled, õ se tisztel. Így van
ez a szõlõvel is. Biztosan álljon a lábán az a
férfi, aki igazán jó bort szeretne látni a hordóban, s szerelmetes asszonyt az ágyában.
S bizony a szõlõnél, miként a szerelmeskedésnél se a mennyiség számít. Legyen inkább kevesebb a bor, de az igazán jó legyen. Ne a szesz bódítson benne, ne a külsõ
ragyogás szédítsen, hanem a szív gyönyöre,
amikor megillatozod, az elsõ kortyot a
szádba veszed, s utána még sokáig ott
cseng benned ezer íz, ezer illat, s mesél neked gyönyörû napokról, harmatos hajnalokról, méhek dongásáról, bodzáról, kakukkfûrõl, áfonyáról, a te szeretõ gondoskodásodról. És amit a szél sugdos a füledbe
errõl a borról, a szíved tölti el boldogsággal.
– Így sugdosd te is asszonyod fülébe a szerelmes férfiszót, amitõl ellágyul, szíve
megtelik boldogsággal, s magába fogad,
ahogy te a bort! – mondtam még én, az
öreg, sokat tapasztalt szõlõsgazda a fiúknak, s ürítve a poharat indultam a dolgomra. Még segítettek berakni az összekuglizott fát, aztán hazafelé irányítottuk a szekerünk rúdját.
Este késõn riadtan cseng a telefonom. Egy
jó ismerõs kétségbeesve, kapkodó szavakkal újságolja, hogy nagy baj történt a Suszterhegyben. Egy fiatalember szerelmi bánatában fagyállót ivott. A szomszédok találtak rá. Riasztották a mentõket, de a rohamkocsi a sártól oda nem tudott kimenni,
így hát helikopter szállt le a réten, hogy
kórházba vigyék az eszméletlen fiút.
Még szerencse, hogy pálinkát ivott a méregre, így a késõbbi hírek szerint meg tudták menteni.
Szerelmi bánat. Hiába futott egy gyönyörû
lány után – mondják.
Mélyen megdöbbentett az eset. Ott voltam
a hegyben, amikor erre készült. Ha tudom,
hogy mire szánja el magát, mondhattam
volna neki, nem érdemes… sõt el is énekeltem volna vele a nótát: „Gombház, sej,
ha leszakad, egy helyébe ezer is akad”.
Hargitai Lajos
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Drog, parkolás,
cica helyett verés
Kiss Zoltán Edward, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság szóvivõje szerkesztõségünknek adott havi tájékoztatójában négy közérdeklõdésre számot
tartó hírrõl számolt be. Köztük további fejleményekrõl a sárkeresztúri
drogügyben, amit egy hónappal ezelõtt tettünk közzé, és amiben sárbogárdi
szereplõk is képbe kerültek.
– A sárkeresztúri bûncselekmény elkövetõje jelenleg házi õrizetben van. Kollégáim
26 olyan személyt tártak fel a nyomozást
során, akik kapcsolatban álltak az elkövetõvel, vásároltak tõle pszichotróp anyagokat. Akinél szükség volt erre, annál házkutatást is tartottak.
– Sárbogárdiak voltak azok között, akiket
földerítettek?
– Igen.
– Van egy másik ügy, ami ugyancsak tovább göngyölõdik: a Friss pékség elõtti
parkolás. Említetted legutóbbi tájékoztatódban, hogy szigorúbban fogják figyelni a rend õrei az ottani parkolási szokásokat. Értek el már eredményt?
– A kollégáim folyamatosan tájékoztatnak
errõl az anomáliáról. Érdemben még nem
sikerült a közlekedési kultúrát javítani a
pékség elõtt. Kollégáim a továbbiakban is
figyelmeztetik a szabálytalankodókat,
amíg a türelmi idõ tart. Ez a türelmi idõ
elõbb-utóbb azonban el fog fogyni. Ne-

künk az a feladatunk, hogy a jogszabályokat, törvényeket betartassuk, és a szabálysértõkkel szemben eljárjunk. A fokozatosság elvét betartva próbálják a rend õrei
kvázi állampolgárbarát módon ezt egy figyelmeztetéssel megoldani, de ha ezek az
intézkedések nem járnak eredménnyel,
olyan eszközökhöz folyamodnak, amit a
törvény engedélyez, gondolok itt a helyszíni bírságra, szabálysértési feljelentésre,
aminek anyagi következményei lesznek
azokra az emberekre nézve, akik szabályt
sértenek.
– Nemcsak itt van probléma a parkolással,
hanem a Mészöly Géza Általános Iskolánál is.
– Igen, ott az iskolaidõt megelõzõen és annak végén vannak komoly problémák.
Nem nagyon vannak parkolóhelyek, és a
szabálytalanul parkoló emberek, jármûvek akadályozzák a forgalmat. Közlekedésrendészeti kollégáim azt mondták,
hogy erre is jobban oda fognak figyelni a
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jövõben, komolyabb rendõri jelenléttel
próbálják meg segíteni azokat, akik szabályosan közlekednének ott, de a szabálytalanul parkolók megakadályozzák ebben
õket.
– Ott is hasonló intézkedés várható, mint
a pékségnél?
– Igen, minden intézkedésnél a fokozatosság elve alapján járnak el kollégáim. Célunk a balesetek megelõzése és a közlekedési problémák megoldása.
– Van még egy hír, ami egy cicával kapcsolatos.
– Március 5-érõl 6-ára virradó éjszaka Sárbogárdon az Ifjúság utcában egy fiatalember kereste a macskáját. Mindenféle ok,
elõzmény, megszólítás nélkül megállt mellette egy világos színû, G Opel Astra, és a
férfit bántalmazták, aki komoly sérüléseket szenvedett. Ezt követõen az elkövetõk
beültek az autóba és elhajtottak. Kérnénk a
lakosság segítségét, hogy ha valaki információval tud szolgálni a bûncselekménnyel kapcsolatban, az keresse a Sárbogárdi Rendõrkapitányságot telefonon, vagy személyesen. Örömmel vennénk bármiféle jelzést
az elkövetõk kilétét illetõen.
Hargitai–Kiss Virág

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Learatott nád égett Sárkeresztúr határában
Késõ este érkezett a tûzjelzés, hogy Sárkeresztúr határában nádas ég. A március 6-án történt tûzesethez a sárbogárdi hivatásos tûzoltók kaptak riasztást.
A terepviszonyok miatt a káreset helyszínét csak gyalog
lehetett megközelíteni, ahol összesen 30 darab nádkazal
égett, amelyek nagyságrendileg 3000 darab kévét tartalmaztak. A lángra kapott és a még ép kazlak közötti területen a tüzet eloltották, az égõ nádkévéket pedig a tûzoltók jelenlétében elégették. Az eset következtében személyi sérülés nem történt.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

POLGÁRÕRVONAL
Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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A fényképész arcképe
Dr. Krenczné Zocskár Zsuzsanna fényképészetet
nyitott Sárbogárd központjában, az OTP-vel szemben. Hiányt pótol vállalkozásával, mert éveken át
nem volt fényképészet a városban. Mûvészi vénával
megáldott család sarjaként ékszerek, lámpák, képek sora került ki a keze alól, gazdag személyisége
kifejezéseként, útkeresése állomásaiként.
– Nagy utat tettél meg, amíg megtaláltad önmagad. Tanári pályáról
indultál.
– És még lehet, hogy koránt sincs vége, mert azt gondolom, hogy
az ember élete egy útkeresés. Nagyon irigylem azokat, akik már
gyermekkorukban tudják, mik szeretnének lenni, annak tanulnak, és egész életüket boldogan leélik úgy, hogy egy dolgot csinálnak. Velem az a „baj”, hogy sok minden érdekel, sok mindent szeretnék csinálni. Rájöttem: nem járható út, hogy mindig mindenbe
belevágok, újrakezdek és újrakezdek, nem tudok elmélyedni
egy-egy dologban. Úgy döntöttem, hogy a fotózásra több energiát
fordítok.
A tanári pálya mindig visszahív. Hol elmegyek, hol visszajövök. A
gyerekekkel való munka csodálatos dolog.

érdekességet próbáltál ki. Nem élted meg egyfajta kudarcként, hogy folyamatosan keresed azt az utat, amiben meg tudnál állapodni?
– De. Férjem, Balázs mondta: nem jó, hogy állandóan szétaprózom magam és mindig újba vágok bele. Ettõl függetlenül mindegyikben támogatott. Azért választottam a fényképészet szimbólumaként az ablakon látható képet, mert nemcsak szép, színes,
szecessziós és a szívemhez közel áll ez a korszak, hanem mert Alfonz Mucha, aki készítette, pont ilyen típusú ember volt, mint én,
ezért a példaképem is egy kicsit. Pici korától kezdve rajzolt mindent, mindennel, zenébe fogott bele, szabadkõmûves volt, az alkotás minden területén kipróbálta magát. Azt gondolom, hogy ez
egy járható út.
– Elfogadtad ezt az oldaladat, hogy te ilyen vagy, egy örök „vándor”,
örök kutató?
– Igen. De hát ez benne az érdekes, nem? Amikor január közepén
elkezdtem a fényképészetet, jött a „mi van, ha”: mi van, ha nem
érdekel senkit ez az egész, nem jönnek, nem tetszik a kép, amit elkészítek. Észrevettem, hogy ha a másoknak való megfelelés és ez
a sok „ha” megakadályoz abban, hogy olyan dolgot csináljak, amihez van kedvem, akkor megette a fene. Nem lehet így élni, azt
gondolom. Adtam magamnak egy bizonyos idõt, és azt gondolom,
most már kezd úgy alakulni a vállalkozás, hogy ez jó irány lesz.
Nem tapasztalok senki részérõl rosszindulatot. Sokan biztatnak,
és ez jólesik.

A fotózást 4 évvel ezelõtt tanultam, hogy végzettséget szerezzek,
mert fényképészetet másképp nem lehet nyitni. De már régóta
fényképezek. Otthon gyermekkoromban különleges alkalom
volt, amikor telefényképeztünk egy csomó tekercset, aztán irány a
fürdõszoba, le a redõny. Az egész család bezsúfolódott a kád mellé, odatettünk két rajztáblát, az egyiken volt a hívó, a másikon a
tálcák. Mindig nagyokat nevettünk, magunkra, egymásra hívtunk
felvételeket. Apu egy tükörreflexes fényképezõgéppel és jó objektívekkel dolgozott. Engem is hagyott, hogy kipróbáljam. Amikor volt a gimiben rajzszakkör, oda is hozta apu a fényképezõgépet és a gyerekekkel kipróbáltatta, elõ is hívtunk. Amikor biológia
szakon mentünk terepgyakorlatokra, akkor is mindig vittem magammal gépet.
– Nemcsak biológia, hanem rajz szakon is végeztél.
– Igen, és mellette a mozgókép és médiakultúra szakirányt választottam. Ott filmeket is csináltunk. A fényképezés nekem jobban
tetszik, mert van egy különleges varázsa.
– Ismerlek már mióta, de nem tudtam, hogy ilyen régre nyúlik vissza
nálad ez a szenvedély. Úgy ismertelek, hogy ékszereket, Tiffany lámpákat készítesz, belekóstoltál kicsit a kozmetikumkészítésbe – sok-sok

– Milyen megkereséseid voltak eddig, milyen munkákat vállaltál el, illetve milyeneket vársz még?
– A legnagyobb igény a családi fényképekre van. Megbeszélünk
egy idõpontot, és adok egy kis idõt, hogy felengedjenek, hogy
olyan mosoly legyen a képen, amit õk is szívesen látnak majd.
Gyerekekkel dolgoztam, tablófényképezést csináltam, állásinterjúra, statisztaszerepre készítettem képeket. Be lehet külön is jelentkezni, de lehet nyitvatartási idõben is jönni, és lehet egy képet
is kérni, nem csak csomagot.
– Láttam sok hozzávalót, amikbõl lehet válogatni.
– Igen, meg szoktuk beszélni, hogy mi az elképzelés. Kiborítjuk a
kellékeket, mindenki kiválasztja, ami neki tetszik, és ahhoz választunk egy hátteret.
– Mi van az ékszerkészítéssel és többi hobbival?
– Nem hagytam abba, csak most kevesebb idõm van rá. A szappanfõzést a barátnõmmel csináljuk, amikor õ is ráér. A családban
mindenki a mi szappanunkat használja.
Hargitai–Kiss Virág
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Összefogás az iskolásokért
Nagy összefogásról tett tanúságot Cece község apraja–nagyja
szombaton. Az est bevétele az iskolát gyarapította.
Nagylelkû szülõk, rengeteg érdeklõdõ, családtagok töltötték meg
zsúfolásig a mûvelõdési házat, mely picinek bizonyult ennyi jelenlévõ számára. Éppen ezért is rekordmennyiségû szendvics és sütemény készült az eseményre.

dern technika ördögével, valamint egy gyönyörû fátyoltáncot is
lejtettek a színpadon. A sáregresiek Nagy Csipet Csapata egy paraszti világban játszódó színdarabot mutatott be, ahogy három lányának keres férjeket egy édesanya. Az est folyamán a szülõi közösség hiphoppal, a vajtai Pálinkalinka csoport fantasztikus oroszos tánccal örvendeztette meg a közönséget.
Az est folyamán az iskola szülõi
munkaközösségének tagjait láthattuk. Rendkívüli mûsorszámokat
hoztak össze a kétórásra sikeredett
estre. Tapsolhattunk a szülõk által
készített iskolai komédiás jelenetnek, egy házaspár hétköznapi életének problémáiról szóló kabarénak,
megmosolyoghattuk, hogy két falusi ember hogyan küzd meg a mo-

Az iskola pedagógusai kórussá álltak össze, és átírt, vicces dalokkal rukkoltak elõ. Az elõadás közben képekbõl készített diavetítést láthattunk az iskolai életrõl. Vastapssal jutalmazták a produkciót az összegyûltek.
Végezetül a szülõk – ajándékként felkészítõiknek – egy nagy szeretettel készített videofelvételt vetítettek le, amiben a próbák
alatt készült képeket, mozgófilmeket vágták össze egy kisfilmmé.
Mágocsi Adrienn

Nõnapi köszöntõ
A sárbogárdi borbarátok a rétszilasi klubban köszöntötték a kör nõi tagjait és a meghívott feleségeket. A fiúk meglepetésmûsorral készültek. Szilveszter János elnök köszöntõje után alkalmi „Sakál vokál” együttesként dalcsokorral, majd ezt
követõen virággal köszöntötték az asszonytársakat.
Játékkal tették még hangulatosabbá az estet. A
vállalkozó asszonyok versenyeztek, hogy ki tudja
gyorsabban hébérrel áttölteni a bort az egyik kancsóból a másikba.
Gili János erre az alkalomra birkapörköltet fõzött
vacsorára. A finom étek után a férfiak a Rozgonyi
Band zenéjére táncoltatták meg az asszonyokat.
Hargitai Lajos
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TÁJÉKOZTATÓ

CSOK
4. rész
A gyermekekrõl
A családi otthonteremtési kedvezmény a rendeletben meghatározott feltételek szerint az igénylõvel közös háztartásban élõ és
vele együtt beköltözõ gyermeke után és az igénylõ által vállalt
gyermek után igényelhetõ. A támogatás megállapítása során
együttesen kell figyelembe venni a meglévõ gyermeket, a 24. hetet
betöltött magzatot, valamint a vállalt gyermekeket.
A családi otthonteremtési kedvezmény igényelhetõ összegét
megalapozó gyermekszám meghatározásához a családi otthonteremtési kedvezményt igénylõ
a) egyedülálló esetén az igénylõvel közös háztartásban élõ, vele
együtt költözõ gyermeket vagy gyermekeket;
b) házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élõ,
velük együtt költözõ közös, valamint a házastársak nem közös
gyermekeit együttesen;
c) fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban
élõ, velük együtt költözõ közös, a házastársak nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.
Gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb három, egygyermekes fiatal házaspár legfeljebb kettõ, kétgyermekes fiatal házaspár egy
gyermek születését vállalhatja a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben.
A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére elõírt egy
gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása esetén 8 év. A
vállalás örökbefogadással is lehetséges, ekkor két évvel meghosszabbítható a vállalás ideje. A gyermekvállalás teljesítésére
vonatkozó határidõ a várandósság végéig meghosszabbodik, ha a
fiatal házaspár a várandósság tényét orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidõ lejártáig a hitelintézetnek igazolja.

Ellenõrzés
A családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylõ
teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a hitelintézet, a kormányhivatal és az állami
adóhatóság a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági
esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerûségét, felhasználásának szabályszerûségét a helyszínen ellenõrizze, és annak eredményérõl a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan
jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, a kormányhivatalt hivatalból
értesítse.

Jelzálog
A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételével épített/vásárolt lakásra meghatározott idõtartamra az állam javára
jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre. Erre az idõszakra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie. A szükséges lakásbiztosítás jellemzõit a támogatási szerzõdés tartalmazza. A jelzálogjog lejártát követõen, ha a támogatott személy a rendeletben
és a támogatási szerzõdésben foglalt kötelezettségeinek eleget
tett, a kormányhivatal intézkedik az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt.

Fontos!
Családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerzõdés abban az esetben köthetõ, ha az eladó az igénylõnek nem közeli hozzátartozója, vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az
igénylõ nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.
A hitelintézet a támogatott személytõl a családi otthonteremtési
kedvezményre való jogosultság elbírálásért a családi otthonteremtési kedvezmény összege 1,5 %-ának megfelelõ, de legfeljebb
30 ezer forint, az értékbecslés és a helyszíni szemle díját nem tartalmazó bírálati díjat kérhet. Amennyiben a támogatott személy
a hitelintézettõl lakáscélú kölcsönt is igényelt, a családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság elbírálásért és folyósításáért a hitelintézet díjat, vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel.
A támogatás utófinanszírozott, részletekben hívható le számlák,
dokumentumok ellenében. Lakás vásárlása esetén egy összegben
utalják a támogatási szerzõdés megkötését követõen.
Lakás vásárlása érdekében igénybe vett támogatás esetén a lakás
vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot. A lakás vételára
legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.
A családi otthonteremtési kedvezmény használt lakás vásárlásához abban az esetben igényelhetõ, ha a lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére
alkalmas. E követelményt a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elbírálása során helyszíni szemle
keretében, szemrevételezéssel vizsgálja.

Lakásbõvítésének minõsül:
a) a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történõ növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az
építmény térfogatnövelésével nem járó tetõtér-beépítést is;
b) emelet-ráépítéssel, vagy tetõtér-beépítéssel létrehozott lakás
akkor, ha az emelet-ráépítés vagy tetõtér-beépítés révén nem jön
létre két új, önálló albetétként nyilvántartott lakás.
A meglévõ épület, épületrész, vagy építmény átalakítása nem minõsül a lakás bõvítésének. Kitér a Magyar Közlönyben szereplõ
rendelet azokra az esetekre is, ha például az egyik házastárs elhalálozik, vagy megszûnik a támogatott személy tartózkodási engedélye, vagy elválik a házaspár.

Meglévõ lakástulajdon
Feltétel, hogy az igénylõ – lakáscsere esetén a csereszerzõdés tárgyát képezõ lakás, valamint lakás bõvítése esetén a bõvíteni kívánt
lakás kivételével – más lakásban legfeljebb 50 százalékos tulajdoni hányaddal rendelkezik, ide nem értve azt, ha lakástulajdona – a
tulajdoni hányad mértékétõl függetlenül – szerzõdésen vagy jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történõ megterhelésére
a rendelet hatálybalépését megelõzõen, vagy lakástulajdona jogszabályon alapuló haszonélvezeti joggal történõ megterhelésére
e rendelet hatálybalépésekor, vagy azt követõen került sor.
Forrás: MAGYAR KÖZLÖNY 16. szám, 2016. február 10., szerda,
16/2016. (II. 10.) korm. rendelet az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról; 17/2016. (II. 10.) korm.
rendelet a használt lakás vásárlásához, bõvítéséhez igényelhetõ családi otthonteremtési kedvezményrõl
VÉGE
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Tájékoztató
Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás
az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a
járásszékhely települési önkormányzatok kötelezõ feladataként
megvalósítandó család- és gyermekjóléti központot 2016. január
1-jétõl a fenntartásában mûködõ Sárbogárdi Egyesített Szociális
Intézmény Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000
Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló
szakmai, szervezeti intézményegységként történõ integrálásával
biztosítja.

Az intézmény adatai, szervezeti egységei
Az intézmény a feladatait önálló szakmai egységek mûködtetésével látja el:
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. fszt.)
Tel./fax: 06 (25) 508 970
Család- és Gyermekjóléti Központ (7000 Sárbogárd, József Attila
u. 14. I. emelet)
Tel.: 06 (25) 508 971
Az intézmény elektronikus levélcíme: csaladsegitosb@vnet.hu
A KÖZPONT feladata az alábbiak biztosítása
a Gyvt 39. §-a értelmében:
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történõ nevelésének elõsegítése érdekében
– a gyermeki jogokról és a gyermek fejlõdését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése;
– a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a
mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelõzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése;
– a válsághelyzetben lévõ várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a szociális szolgáltatásokhoz és
gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti
otthonában igénybe vehetõ ellátáshoz történõ hozzájutásának
szervezése;
– szabadidõs programok szervezése;
– hivatalos ügyek intézésének segítése;

2016. március hónapban
az alábbi idõpontokban kerül sor
a térítési díjak beszedésére
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
Március 10. (csütörtök) 7.45–16.30
Március 17. (csütörtök) 7.45–11.30
Sárszentmiklósi Általános Iskola:
Március 16. (szerda) 7.45–11.30
Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:
Március 21. (hétfõ) 7.45–11.30
Szent István Általános Iskola:
Március 11. (péntek) 7.45–9.30
Március 22. (kedd) 9.00–10.00
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
Március 11. (péntek) 10.00–11.30
Március 22. (kedd) 7.45–8.30
Pótbefizetés:
2016. március 23-án, szerdán a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 13. számú irodájában 8.00–15.00 óráig.

– szociális és egyéb információs adatokat gyûjt az ellátást igénybe
vevõ megfelelõ tájékoztatása érdekében;
– pszichológiai, jogi és egyéb tanácsadást szervez;
– segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához;
– család- és gyermekjóléti központ a járás területén mûködõ család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak szakmai támogatása
érdekében;
– havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a szolgálatok számára és szükség szerint konzultációt biztosít, és
– tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról,
az azt érintõ változásokról, illetve a járás területén elérhetõ, más
személy, illetve szervezet által nyújtott, közvetíthetõ szolgáltatásokról, ellátásokról.
A SZOLGÁLAT feladata az alábbiak biztosítása
a Gyvt 39. §-a értelmében:
A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történõ nevelésének elõsegítése érdekében
– a gyermeki jogokról és a gyermek fejlõdését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése;
– a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a
mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelõzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése;
– a válsághelyzetben lévõ várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a szociális szolgáltatásokhoz és
gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti
otthonában igénybe vehetõ ellátáshoz történõ hozzájutásának
szervezése;
– szabadidõs programok szervezése;
– hivatalos ügyek intézésének segítése;
– szociális és egyéb információs adatokat gyûjt az ellátást igénybe
vevõ megfelelõ tájékoztatása érdekében;
– segítséget nyújt az egyének, a családok kapcsolatkészségének javításához;
– havi rendszerességgel esetmegbeszélést tart a jelzõrendszer számára és esetkonferenciát szervez.
Dr. Sükösd Tamás elnök

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

EGY HAGYOMÁNYÕRZÕ SÉTÁRA
március 15-e alkalmából.
Gyülekezés: az ünnep napján 9 órakor
a Hõsök terén, majd autóval a Huszár-temetõbe
megyünk, ahol 9.30 órakor megemlékezés lesz
a kopjafáknál, utána autóval vissza a Hõsök terére,
s innen indul a séta a következõ útvonalon:
Petõfi-emléktábla –
Boross Mihályemlékoszlop –
Huszár-kúria –
Tompa Mihályemléktábla –
Úri utca –
Hõsök tere
Csatlakozzon
hozzánk!
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Az alispán
Aki hûséges olvasója a lapnak, megfigyelhette, hogy néhány éve
nemzeti ünnepünk kapcsán olyan emberek emlékét idézzük fel,
akik hosszabb-rövidebb ideig itt éltek településünkön, vagy valamilyen szállal kapcsolódtak hozzá. Idén a 100 éve elhunyt Huszár
Ágostonra emlékezünk.
A róla szóló írások mindig kiemelik, hogy Ferenc József aranysarkantyús vitéze volt. Így akár az aulikus, a császári udvarhoz hû embert láthattuk meg benne. A szabadságharc alatt vállalt szerepérõl sokáig nem volt értesülése a helytörténetnek.
Emléke mára már elhalványult, pedig a két világháború között róla nevezték el az utcát, ahol kúriája állt. Sajnos keveset tudunk róla, pontosabb képet az alapos levéltári kutatások adhatnának személyérõl. Azt az egynéhány dolgot azonban, ami a rendelkezésünkre áll, hadd foglaljuk össze néhány sorban.
Az osztrák birodalom fõvárosában, Bécsben született 1830. augusztus 30-án. Szüleirõl tudjuk, hogy apja, Huszár József
(1793–1854) pályáját nemestestõrként kezdte, azután cs. és kir.
fõhadnagy, végül az udvari kancellári tanácsosa lett. Posztjáról
1848-ban vonult nyugállományba. Több vármegye táblabírája és a
dániai Danebrog- és a pármai Szt. György-rendek lovagja is volt.
Édesanyja, Frankl Antónia (1797–1870) szintén elõkelõ családból származott: nemes Franki Mátyás és báró Flöttnig Borbála leánya volt.
Huszár Ágoston gyermekkoráról tudjuk, hogy apja magántanítókat fogadott mellé Pap Kovács Gábor (késõbbi dunántúli református püspök) és Móricz János kenesei lelkész személyében.
„Mint magántanulót, atyja minden évben személyesen kísérte le
pápai fõiskolánkba vizsgázni, s kinek néhai Tarczy professzor jó
barátja lévén, ajánlta a fiatal Pap Gábort nevelõnek az akkor szintén
jogi tanulmányokra lépõ, vele csaknem egykorú Ágost fia mellé.” –
írta egy újságcikkben Huszár Dezsõ. Ugyanebben az írásban értesülünk a 18 éves ifjú már említett 48-as ténykedésérõl:
„A bécsi forradalomkor nagyanyám, nagynéném és Atyánk társaságában, azoknak Bécsben maradt inasa ruhájában és ismerõs bérkocsis által csempésztetett át a megszállók vonalán, azokkal együtt
került Budára, hol õ azután honvédnek állt, jó atyánk pedig Mészáros Lázár hadügyminiszter titkára lett.”
A szabadságharc bukása után költözött Bogárdra. Az 1850-es
években, mint tekintélyes és tanult közbirtokos, bizalmi tagként
részt vállalt a községet igazgató testületben. Többek között az õ
hatáskörébe tartozott a katonai beszállásolások ügye is. 1860-ban
ott találjuk a nevét a megyei bizottmányba küldött 25 bogárdi birtokos között. Ugyanebben az évben a sármelléki járásban tiszteletbeli szolgabíróvá választották. A következõ esztendõben táblabíró, majd ínségügyi fõfelügyelõ lett a vármegyénél. 1867. június
8-án, Ferenc József koronázásakor, amikor a díszes menet a nevezetes ceremónia után a Mátyás-templomból átvonult a Helyõrségi templomba, 28 arra érdemes férfi – köztük Huszár Ágoston –
várta az uralkodót, hogy aranysarkantyús vitézzé avassa. Ahogy a
korabeli leírásban olvashatjuk:
„Király Õ felsége, a helyõrségi templomba érvén, a szentélyben elhelyezett trónra lépett, a jogart és az almát a vánkosokra elhelyezte, s a
m. kir. fõudvarmester-helyettes, a m. kir. fökamarás, és egy, e végre
kirendelt fõrendi tag segélyével Szent István kardját felövezvén és
kivonván: zsadányi és török-szentmiklósi Almásy Vincze földbirtokost, báró Apor Géza cs. kir. kamarást, gróf Bánffy Györgyöt, gróf
Eszterházy Andort, Frideczky Timót képviselõt, Huszár Ágoston
földbirtokost, … (s itt folytatódik a felsorolás) ... lovaggá ütötte,
megérintvén valamennyinek jobb vállát Szent István kardjával, a
mint az országbiró és a király személye körül lévõ magyar miniszter
által, a megállapított sorrendben elõszólitva, egymás után a trón középsõ lépcsõjére a király elé térdeltek.
Bevégzõdvén a lovaggá ütés szertartása, rövid idõzés után király õ felsége kilépett a templomból...”
Ez a kitüntetés az Anjou-korból eredt, s a magyar királyok koronázásakor adták. A hivatalos közlés szerint e cím hordozói saját

renddel, jelvénnyel, szabályokkal és jogokkal nem rendelkeztek.
Megszerzését saját vagy családi érdemek fölsorolásával kérvényezhették. Tulajdonképpen a király megbecsülését jelentette.
Közéleti szerepében 1881-ben történik újabb változás: szolgabíró
lett a székesfehérvári járásban. Mivel a vármegyei hivatalnoki kar
vezetõi megkövetelték, hogy a törvényhatósági önkormányzatban nemesi származású tisztségviselõk viseljenek funkciót, ezért
Huszár Ágostonnak is a vármegyei levéltárhoz kellett evégett folyamodnia. Ezt 1885 szeptemberében kérvényezte és kapta meg
rá a választ az akkori alispántól, aki igazolta, hogy már 1750-tõl
tud a kérvényezõ felmutatni nemest az õsei között, és a vármegyében 1821-ben nyert a család nemesi származása bizonyítást.
Lovagi címe mellé 1885-ben megkapta a Ferenc József-rend I. keresztjét, 1897-ben a III. osztályú vaskoronarendet.
1894. október 1-jén alispánná választották Meszlény Benedek velencei nagybirtokos ellenében. Nyolc éven keresztül viselte e tisztet, s ekkor a fehérvári vármegye házában lakott, a mindenkori alispán számára kialakított lakásban. Öregkorára ismét az itteni kúria lakója lett.
Családi állapotáról tudjuk, hogy felesége a pettendi születésû,
nádasdi Sárközy Vilma (1841–1916) – Sárközy Kázmér alnádor és
telegdi Csanády Johanna leánya – volt, kivel 1834. március 14-én
esküdött meg Isten színe elõtt. Három fiuk közül az elsõ, Dezsõ
(1864–1944) – egykori fõszolgabíró és országgyûlési képviselõ –
nem ismeretlen a sárbogárdiak elõtt. A másodszülött Aladár
(1868–1944) apjához és bátyjához méltó, jelentõs pályát futott be.
A marcali járásbírói hivataltól jutott el a kúriai bírói székig és
(mint Somogy vármegye küldöttje) a felsõházi tagságig.
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A harmadikként született Ödön (1869–
1895) fiatalon, mindössze 26 évesen halt
meg Sárbogárdon. A nyugalmazott alispán
élete alkonyán, visszavonulása után is
kénytelen volt közszerepet vállalni. 1915ben megalakult a helyi Vöröskereszt Egyesület, melynek elnökévé õt választották.
Az egyesület több ezer katonának adott a
kiosztott étel- és italadagok által felfrissülést a nyomasztó háborús idõkben.
„Huszár Ágoston megfáradt életét 1916.
július 30-án tette le a Mindenható kezébe.
Végelgyengülésben halt meg 86 évesen. Temetése augusztus elsején volt Úrházy Lajos
(a régi bogárdi lelkész fia) lovasberényi lelkész és a frissen idekerült Kiss Dániel szolgálatával. Sok világi tiszte nem engedte, hogy
nagy posztot vállaljon egyházában úgy, mint
késõbb fiai, akik egyházmegyei fõgondnokok
lettek. Õ abban a rangban fáradozott lelki
családjáért, mintegy ágensként, amelybe
emeltetett. Ezért is olvashatjuk e szép sorokat
búcsúztatóként az egyházmegyei jegyzõkönyv lapjain: „Huszár Ágoston mindenektõl annyira tisztelt nevét van-e köztünk, aki
ne ismerné, aki ne tudná, mily kiváló tettekkel írta be nevét e vármegye történetének
könyvébe, s mily talpig derék fia volt hazájának, egyházának? S bizonyára nem kis
érdeme az is, hogy hozzá mindenben hasonló két jeles fiút nevelt s hagyott maga után
legszebb örökség gyanánt mind egyházunknak, mind a hazának. És feljegyzésre méltó
érdeme az is – sajnos –, hogy ma már ez is érdemszámba megy, hogy alig múlt el egyetlen
fõbb ünnepünk, hogy sárbogárdi kúriájából
családjával együtt el ne ment volna az Isten
házába, hogy keresztyéni alázatossággal oda
ne járuljon az Úrnak szent asztalához. S a jó
Isten, kiben annyira hitt, meg is áldotta õt 86
évre terjedt patriarchális életkorral. Körülvette az õ kegyelme, valamint a köztisztelet és
szeretet nyilvánvaló jeleivel, s így nyugodtan
hajthatta le fejét a f. évi július hó 30-án az
örök nyugalomra, abban a tudatban, hogy
megadatik neki az örök életnek koronája
is…
Legyen áldott e hív sáfár emlékezete is közöttünk.”
Felhasznált irodalom: Sárbogárdi Református Egyház születési és halotti anyakönyvei, Kovácsné Komáromi Edit: Huszár Dezsõ közéleti munkássága és utóélete (1918-tól napjainkig) – 2005, Sárbogárd
város története 1989, a Vértesaljai Református Egyházmegye közgyûlésének jegyzõkönyve 1916
http://library.hungaricana.hu/hu/view/ME
GY_FEJE_C030_albaregia30/?query=SZO%3D
%28husz%C3%A1r%20%C3%A1gosto
n%29&pg=10
Fõrendiházi irományok, 1865, I. kötet
1–166. sz.

EMLÉKEZÉS

Búcsúzunk
1984 óta volt elsõ és egyben utolsó
munkahelye Freschli Józsefné kolléganõnknek a Sárbogárdi Zengõ Óvoda. Szeretett közénk járni, óvodánk
volt a második otthona. Óvodapedagógusként sok-sok kisgyermeket nevelt, gondozott féltõ szeretettel. Köszönjük, Julcsi, odaadó munkádat és
segítõkészségedet, mindent, amit közösségünknek adtál! Betegségedben
tanúsított gyógyulni akarásod – mely
példaértékû elõttünk – bizakodással
töltött el bennünket, hogy visszajössz
közénk. Sajnos azonban nem így történt, ez a gyilkos kór elragadott ebbõl
a világból, és te átléptél „egy másik kapun”.
Szabó Lõrinc Ima a gyermekekért címû versének részletével búcsúzunk el
tõled, biztos vagyok benne, ha elköszönnél a gyerekektõl és tõlünk, te is
ezt mondanád:
„Fák, csillagok, állatok és kövek
szeressétek a gyermekeimet.
Ha messze voltak tõlem, azalatt
eddig is rátok bíztam sorsukat.
Énhozzám mindig csak jók voltatok,
szeressétek õket, ha meghalok.
Tél, tavasz, nyár, õsz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.
Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.
Csókold helyettem, szél, az arcukat,
fû, kõ, légy párna a fejük alatt.
Kínáld õket gyümölccsel, almafa,
tanítsd õket csillagos éjszaka.
Tanítsd, melengesd te is, drága nap,
csempészd zsebükbe titkos aranyad.
S ti mind, élõ és holt anyagok,
tanítsátok õket, felhõk, sasok,
Vad villámok, jó hangyák, kis csigák,
vigyázz reájuk, hatalmas világ.”

Magyar Nemzetségi zsebkönyv (Budapest,
1905)

Kedves Julcsi!
Nyugodj békében, emléked megõrizzük, gondolatban mindig velünk maradsz!

Dunántúli Protestáns Lap – 42. évfolyam –
1931

A Sárbogárdi Zengõ Óvoda dolgozói
nevében: Huszárné Kovács Márta

(-b, -n)
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Kedves Julcsi!

Sajnos, Te már nem olvashatod ezt a
levelet, de hidd el, én sem akartam írni
Neked, jobb lenne, ha még fölhívhatnálak, de nem tudlak, már nem lehet!
Szeretnék Tõled elbúcsúzni, de inkább elköszönni. Köszönöm Neked
azt a nyolc évet, amit együtt dolgoztunk végig a Sárbogárdi Zengõ Óvoda
Napraforgó csoportjában. A közös
munka annyira összekovácsolt bennünket, hogy gyakran szabadidõnkben is együtt voltunk. Folytattuk este
is a munkát, vagy jógázással, színházlátogatással, beszélgetéssel töltöttük
idõnket.
A mindennapi munkám során mindig
érzem hiányodat, hisz az összeszokott
csapatunkban már-már egymás gondolatát is tudtuk. Sikerült olyan összhangban végezni feladatainkat, hogy
azt nagyon nehéz lesz pótolni.
Sajnálatos módon a gyógyulásodat folyamatosan nem várt események hátráltatták. Végül tiszteletre méltó türelemmel viselt betegséged után elragadott tõlünk a halál.
Köszönöm Neked azt az együtt töltött
évek alatti sok-sok vidám percet, amit
átélhettünk Veled, az óvodásainkkal.
Szívbõl osztozom családod mély gyászában. Nyugodj békében, Julcsi óvó
néni!
„Elfáradtál az élet tengerén
Pihenj csendben a föld lágy ölén”
Grósz Tünde óvodapedagógus
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ISKOLA

2016. március 10. Bogárd és Vidéke

Miklósi hírcsokor
Népdalverseny megyei döntõ
Február 26-án az adonyi Közösségi–Kulturális Központ és
Könyvtár szolgált helyszínül a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verseny megyei döntõjének. Az
egész napos eseményt 6 területi elõválogató elõzte meg decembertõl februárig, ahonnan összesen 86 mûsorszám jutott tovább.
A szakmai zsûri tagjai: Maczkó Mária népdalénekes, a népmûvészet mestere, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanára, Juhász Zsófia népzenész, a Fejér Megyei Mûvelõdési Központ igazgatója, Németh István népzenekutató, népzenegyûjtõ, a Zenetudományi Intézet munkatársa, Varró János Megyei Príma Díjas
népzenész, a Hermann László Zenemûvészeti Szakközépiskola,
és AMI népzene-pedagógusa, Zsikó Zoltán népdalénekes, a Felszállott a páva korábbi döntõse.
Iskolánk 4 produkcióval vehetett részt a döntõben. Az eredményeink, melyeknek az erõs mezõnyben különösen örültünk:
Krausz Kasszandra, szólóének (galgamácsai farsangi énekek),
ezüst minõsítés;
Körtike énekhármas – Ellenbruck Krisztina, Huszár Anna, Kék
István (Tolna megyei népdalcsokor), ezüst minõsítés;
Kendermorzsa énekegyüttes – Csendes Ramóna, Dala Márk,
Fenyvesi Bálint, Horváth Kincsõ, Korpos Balázs, Reiter Tamara,
Somogyvári Gréta, Soós Máté (galgamácsai gyermekdalok), kiemelt arany minõsítés;
Csaloglányok énekegyüttes – Csanádi Cintia, Ellenbruck Krisztina, Ellenbruck Zsanett, Horváth Vanessza, Huszár Anna, Magyar Zsuzsa, Paczona Panna, Rick Alma, Szabó Dina, Tatár Petra
(körösfõi népdalcsokor), kiemelt arany minõsítés.
Horváth Ferencné felkészítõ tanár

János vitéz
Február 27-én a Sárszentmiklósi Általános Iskola felsõ tagozatos
tanulói közül 42 diák – tanáraik kíséretében – ellátogatott a székesfehérvári Vörösmarty Színházba. Itt Petõfi János vitézének
megzenésített változatát nézhettük meg Matuz János rendezésében. Az elõadás tanulságos és szórakoztató volt számunkra. A színészek fiatal koruk ellenére is beleélték magukat ebbe a szerelmes történetbe, így jobban át tudták adni a közönségnek a színdarab mondanivalóját. A kalandokat, a csatákat és Kukorica Jancsi
János vitézzé válását követhettük nyomon. A színházi látogatásunkat Kovács Cristian tanár úr szervezte. Köszönjük ezt a napot!
Mádi Dorina, Tóth Evelin 6. b

Angol nyelvi verseny
A sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumban került sor az angol
nyelvi versenyre. A mi iskolánkból két csapat is bejutott a szóbeli
fordulóra, melyet egy írásbeli forduló elõzött meg. A verseny elõtt
egy héttel tudtuk meg, hogy az elsõ feladatban egy jelenetet kell
elõadnunk a Harry Potterbõl, vagy a Tom Sawyer kalandjai címû
könyvbõl. A többi feladattal a helyszínen ismerkedtünk meg. Volt
képrejtvény, közmondásokat tartalmazó feladvány, és állításokból kellett kitalálnunk ismert személyeket. Az eredményhirdetésen kicsit izgultunk, ahol kiderült, hogy az iskolánk két csapata
vitte el az elsõ két helyezést. A versenyre Parnicsán Alice tanárnõ
készített fel bennünket.
Tatai Boglárka 7. b, Zelman Fanni 8. b

Múzeumpedagógiai foglalkozás
A negyedik évfolyam tanulóinak négy alkalomra szóló bérlete van
Székesfehérvárra múzeumpedagógiai foglalkozásokra. Az elsõ
alkalomra március 1-jén került sor, ahol két csoportban vettek

részt a diákok az órákon. A foglalkozások címe: Ecset és fény,
avagy a pillanat varázsa.
Az elsõ csoport a Városi Képtárban a Szolnoki mûvésztelep képeihez ment. Ott Novák Edith néni fogadott bennünket. Elmesélte,
hogy jött létre a képtár. Egy képzeletbeli „varázsfonal” segítségével jártuk be a képtárat. A megállóhelyeken érdekes feladatok
vártak bennünket. Egy falfreskón állatokat kerestünk, színes
szemüvegben vizsgáltuk a képeket. Egy lapra rajzoltunk krétával,
majd befestettük ecsettel az ábrákat.
A másik csoport a Hetedhét Játékmúzeumba ment. A terem és az
emeleti helyiség is tele volt porcelánbabákkal. Pici babaszobák
voltak berendezve régi tárgyakkal, játékokkal úgy, ahogy régen
használták. Olyan volt, mint egy idõutazás. Csoportokban körbejártuk a termet, és leírtuk, hogy milyen szabadidõs tevékenységeket láttunk. Majd beszámoltunk egymásnak.
Késõbb régi játékokat kaptunk és hozzá egy kis ismertetõt. A csapatokból a szószólók saját szavaikkal bemutatták a többieknek a
játékokat, amit persze ki is próbálhattunk.
Már Zétény, Vámosi Nikol Boglárka 4. a, Palatinus Rozália tanító

„Így tedd rá!”
Számtalan program (pl. Ringató foglalkozások), elõadás, koncert, könyv, de leginkább a hétköznapok igazolják ékesen a népi
ének, a gyermekjátékok személyiségfejlõdésre gyakorolt pozitív
hatását. Az „Így tedd rá!” népi játék és néptánc-módszertani képzések országjáró programjának március elsõ hétvégéjén a Sárszentmiklósi Általános Iskola adott helyet. Nagyon köszönjük,
hogy intézményünk számos pedagógusa mellé a környezõ iskolák
tanítói, óvónõi, fejlesztõ pedagógusai és tanárai közül többen
csatlakoztak, hiszen a létszámfeltételek miatt csak ilyen összefogással tudtuk a programot Sárbogárdra, az iskolánkba hozni.

Bogárd és Vidéke 2016. március 10.
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Egy jó ügyért, legyen az képzési lehetõség, mint most, mi is mindig
szívesen vállaljuk az együttmûködést. Ezen az egynapos továbbképzésen a fõszerepet a néptánc, a mozgás, a dalok, mondókák és
különbözõ körjátékok kapták meg. Kolozsváriné Oldal Henrietta
segített nekünk abban, hogy mindezt hogyan tudjuk sikeresen beépíteni mindennapi oktató–nevelõ munkánkba. Betekintést
nyerhettünk abba, hogy miként tehetõ a korszerû oktatás részévé
a játék és a tánc. Az élmény mellé rengeteg gyakorlati jellegû ismeretet kaptunk, melyeket akár már a következõ napokban fel
tud bármelyik területen dolgozó pedagógus használni az osztályában, csoportjában. A szakmai nap után további képzéseken van
lehetõsége a pedagógusoknak részt venni, melyeket mindenki
nagy érdeklõdéssel vár, hiszen egy tartalmas, hasznos és átfogó
ismeretet nyújtó módszerrel ismerkedhettünk meg.
(http://igyteddra.hu)
Mezõ Adrienn tanító

Nyílt nap
Március 5-én nyílt napot tartottunk a Sárszentmiklósi Általános
Iskolában, ahol a szülõk és az érdeklõdõk rövidített órák keretein
belül nyertek betekintést az iskola életébe, a diákok munkájába.
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Cecei sulibörze
Óvoda–iskola átmenet
a Cecei Általános Iskolában
Hamarosan elérkezik az általános iskolai beiratkozások ideje,
amit Cecén egy több éve megvalósuló óvoda–iskola átmenet
programmal igyekeznek „megtámogatni”.
Elsõ állomásaként az iskola vezetõi és a leendõ elsõ osztályos nevelõk ellátogattak a beiskolázási körzet három óvodájába: Cecére, Vajtára és Sáregresre, hogy szülõi tájékoztatókat tartsanak
a leendõ elsõ osztályosok szüleinek a várható szeptemberi lehetõségekrõl. A szülõk feltehették a kérdéseiket, észrevételeket tehettek és elmondhatták ezeken az alkalmakon, hogy milyen speciális egészségügyi, vagy tanulási problémákra kell, hogy felkészüljenek a leendõ nevelõk.

A nap során az 5. és 6. évfolyam tantárgyai közül került néhány
bemutatásra. Az 5. évfolyamos diákok angol-, magyar nyelv-, történelem- és informatikaórán vettek részt. Ezeken az órákon nagy
hangsúlyt fektettünk a mindennapok során is alkalmazott módszerek és munkaformák megismertetésére. Az órákat az interaktív táblák használatával tettük színesebbé.
A 6. évfolyamos diákokkal a kevésbé ismert tanórákat mutattuk
be, mint például a táblajátékot, a tanulás tanulását és a drámaórát. Ezeken az órákon a diákok kooperációja, kreativitása, a logika fejlesztése és az összetartozás érzésének erõsítése került
elõtérbe.
A délelõtt további részét a diákok, szülõk és tanárok együtt töltötték és különféle táblajátékokat játszottak.
Nagy örömünkre szolgált, hogy ilyen sok szülõ ellátogatott hozzánk, akik érdeklõdéssel fogadták munkánkat. Reméljük, hogy a
jövõben is ilyen nyitottan fogadják majd iskolánk programjait.

Az óvodás gyermekek a program második részeként 2016. március 17-én, csütörtökön, délután az óvó nénikkel együtt ellátogatnak az iskolába, hogy megismerjék az iskola épületét, a tornatermet, az udvari játékokat, találkozhatnak a régi társakkal, a leendõ
nevelõkkel stb.

Sörös Renáta, Soóky Evelin tanárok

ISKOLATÁROGATÓ
2016. március 23.

Sok szeretettel várjuk leendõ elsõseinket,
szüleiket és minden érdeklõdõt.
Az iskolatárogatón tájékoztatást kaphatnak:
* iskolánk mûködésérõl,
* a korszerû oktatási módszerekrõl,
* az egész napos oktatásról,
* a tanórán kívüli foglalkozásokról,
* megismerkedhetnek nevelõtestületünk tagjaival.

Helyszín: Sárszentmiklósi Általános Iskola.
Idõpont: 2016. március. 23. (szerda) 14.00 óra.

Az óvoda–iskola program beiratkozást megelõzõ utolsó alkalma
a 2016. április 5-én, kedden, 15 órától megszervezésre kerülõ iskolanyitogató foglalkozás lesz, melynek keretében a szülõket és
az óvodásokat együtt várják. A leendõ elsõ osztályosok egy játékos foglalkozáson vesznek, míg a szülõk egy interaktív elõadás keretében még többet megtudhatnak a Cecei Általános Iskoláról, a
lehetõségekrõl és körbesétálhatnak az intézmény termeiben.
Az óvoda–iskola átmenet program keretében megvalósuló programok a remények szerint hasznos információkat, benyomásokat
nyújthatnak a szülõk számára, hogy gyermeküknek általános iskolát válasszanak.
Cecei iskola
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Barangolás az Isonzó mentén
Varga Csaba, akinek szenvedélye a fényképezés és az utazás, diavetítéseivel már
lassan tíz éve ajándékozza meg sárbogárdi
közönségét. Ez alkalommal Isonzó látképét mutatta be március 7-én, hétfõn öt órai
kezdettel a Madarász József Városi
Könyvtár falai közt. A vetítés érdekességeként nemcsak saját fotóiból, de archív,
ezen belül részben családi képekbõl is válogatott elõadásához.
Az esemény kezdetén Varga Csaba maga
vezette fel a diashowt egy rövid felolvasással, melyben beszélt Isonzóról, az ott zajlott csatáról, a csata nehézségeirõl, melyeket késõbb képek segítségével ábrázolt.

igyekezett vetítésével és bevezetõjével
mindezt átadni közönségének. Jól tükrözi
alapos munkáját a rengeteg archív felvétel,
melyet bemutatott.
A csata helyszínén egy olaszok által emelt
emlékmûvön ez olvasható: „Ezeken az ormokon olaszok és magyarok harcoltak
egymással. És testvérekké lettek a halálban!”
Hozzátette: habár nem történész s nem is
hadtörténész, így nem tudja elõadni ezen
csata és csatatért fontosságát, valamint az
itt szerzett veszteséget részletesen, de

A diashowt elõször október 27-én, a Vörösmarty Mihály Könyvtárban Székesfehérváron mutatta be egy fotókiállítás keretei közt. Sárbogárdon, a könyvtárban saját
képeit lehetett a diashow végén megtekinteni. Ügyesen alkalmazott technikái, fotós
tudása révén készült képei egyaránt mutatnak be embereket és természeti látványosságokat.
Hargitai Gergely

Érdekességek az 1848-as szabadságharcról
Március 15-e az egyik legfontosabb nemzeti ünnepünk. A 48-as
forradalom meghatározó eseményei ott vannak az ország lakóinak kollektív tudatában, de vannak bizonyos érdekességek, amelyekrõl jóval kevesebben hallottak. Ezekbõl válogattunk most
össze néhányat.

Mi történt valójában a Nemzeti Múzeum lépcsõjén?
Az biztosan tudható, hogy Petõfi a forradalom során több helyen
elszavalta Nemzeti dal címû versét, de a közhiedelemmel ellentétben a Nemzeti Múzeum lépcsõjén biztosan nem. A lépcsõn valószínûleg csak lelkesítõ beszédet tartott. A tévedés feltehetõen
onnan ered, hogy az azonnal megzenésített vers kottáját a Pesti
Divatlap áprilisban kiadta, s a fedlap metszetén Petõfi a Nemzeti
Múzeum lépcsõjén volt ábrázolva.

Milyen volt a Nemzeti dal elsõ verziója?
Petõfi a verset két nappal a forradalom kitörése elõtt, március
13-án írta. A kezdõsor állítólag akkor még így hangzott: „Rajta
magyar, hí a haza!” Szikra Ferenc joghallgató a legenda szerint elolvasta a verset, majd azt mondta Petõfinek, hogy elõbb talpra
kell állítaniuk a magyart, és csak utána következhet a „rajta”. Petõfi megfogadta a tanácsot, és átírta a sort.

Mi történt a Landerer és Heckenast nyomdánál?
A nyomda lefoglalásának eseményei sem teljesen úgy alakultak,
ahogyan azt a történelemkönyvekbõl megismerhettük. A történet kicsit ellentmondásos. Landerernek egyedül kellett kezelni a
helyzetet, hiszen Heckenast aznap nem volt bent a munkahelyén.
Amikor Petõfi felszólította a Nemzeti dal és a 12 pont kinyomtatására, Landerer hiányolta a cenzor engedélyét, és megtagadta a
nyomtatást. És itt jön a csavar! Landerer ezt követõen állítólag súgott valamit Petõfinek: „Foglaljanak le egy nyomdagépet!” Ezt

Petõfi meg is tette, s Landerer engedett az „erõszaknak”. Állítólag még arra is megkérte az ifjakat, hogy zárják be egy szobába, s
állítsanak õrt az ajtaja elé. Landerer végül is teljesítette a márciusi
ifjak követelését, a forradalom további idõszakában pedig már
egyértelmûbbé vált, melyik oldalon áll, hiszen mindenben támogatta a forradalmárokat, amiben csak tudta.

Mi lett a Pilvax kávéház neve a szabadságharc után?
A kávéház a szabadságharcot követõen a forradalmi utóélet színhelye lett, nevét pedig augusztusig a „Szabadság Csarnokra” feliratú, ovális, zöld alapú névtáblán fehér-piros betûkkel jelezték.
Itt is nyílt egy toborzóiroda a hadsereg számára.
Leszkovszki Máté

Bogárd és Vidéke 2016. március 10.

KULTÚRA / A MI VILÁGUNK

Téboly
A küzdõtér az emberi agy

13

TISZTELT
SZERKESZTÕSÉG!
Nem tudom, feltûnt-e Önöknek, hogy a múlt heti cikkem lényegesen rövidebb lett a szokottnál. Én is csak akkor vettem észre, amikor kézbe vehettem a kész lappéldányt. Képzeljék el, csak a megírt cikk fele kapott nyomdafestéket! A másik fele eltûnt az ûrben.
A technika ördöge belepiszkított, belegonoszkodott a munkánkba. Én szépen megírtam a teljes szöveget, de titokzatos módon
csak a fele jutott el a szerkesztõségbe. Ilyen még nem volt! Adva
van, ugye, egy számítógép, amely évek óta bámulatra méltó pontossággal teljesíti a megszabott feladatot. Olyan nincs, hogy tévedjen. A legmegbízhatóbb barát, a technika tényleges csodája.
Behozza a világot, ha megbízom. Ha hirtelen tudni akarom az
amerikai elnök kutyájának a nevét, II. Ramszesz fáraó sírjának
pontos helyét vagy az uránium atommagjának a szerkezetét, egy
perc alatt ide tálalja nekem az asztalra. És kérem, ez a csodamasina nem volt képes egy ilyen egyszerû feladat teljesítésére, hogy
egy szövegemet teljes terjedelmében eljuttassa a címzetthez. Az
olvasó kapott egy csonkot, amelynek se füle, se farka, így csonkán
egyszerûen értelmetlen.

Már megint egy könyvélményem, ami telibe talált. Döbbenten
hallgatom a hajnali rádióhírekben, hogy úgy alkudozik a török
miniszterelnök az Európai Unióval, mint egy bazári kofa. És
Merkel meg az az illumináltan államfõket pofozgató Juncker továbbra is a befogadásról papol, miközben csupán az európai jóléti
segélyekre ácsingózó tízezrek tolonganak Macedónia határán, és
azt remélik, Angi, a német istenük majd kinyitja nekik a nagy szárnyas kapuját.
Nem látják? Mi történt ezekkel? Be
vannak talán drogozva? – tolulnak
föl bennem a kérdések, míg döbbenten nézem a televízióban a képeket,
ahogy a sárban, hóban, fagyban tipródnak a szerencsétlen, bebolondított, embercsempészek által kisemmizett emberek. Óhatatlanul mindenféle összeesküvés-elméletek rajzanak az agyamban. S közben olvasom Michael Grant Téboly címû fantáziaregényét. Egy szót se vesztegetnék erre a bestsellerre, ha nem
látnám, hogy szinte betûre ugyanez
zajlik körülöttünk a világban.
Arról van szó e könyvben, hogy már
oda jutott az emberiség, hogy nanoszinten képes beavatkozni az agyi folyamatokba, képesek befolyásolni az egyének, csoportok, nemzetek viselkedését, képesek
átprogramozni az agyi mûködést. A szupergazdagok egyike, egy
torz ikerpár lilagõzös békevágyában elhatározza, hogy átprogramozza Németország, Japán, az Egyesült Államok, Anglia és más
államok elnökeinek az agyát, hogy ezzel befolyásolják az õ kényük-kedvük szerint a világ történéseit. Látszólag ugyan valóban
nemes a céljuk, a világbéke, de az ár ezért az emberek szabad akarata.
De hát nem ez folyik már itt körülöttünk?
Itt van ez a szörnyû lehallgatási botrány. Mint tudjuk, kiderült,
hogy a titkosszolgálatok Németország vezetõjének, Angela
Merkelnek még a hálószobatitkait is lehallgatták. Meg a nemzetközi médiumok világáról is vannak furcsa híreink. Tudjuk, ezek is
néhány szupergazdag ember kezében vannak. Vagy ott van az
internet, amit megint ki tudja, hogy ki ellenõriz vagy befolyásol a
„szabadság és a béke” jegyében. Tény az, hogy képesek voltak e
titkos hatalmak könnyedén „narancsos” forradalmak sorát kirobbantani a Közel-Keleten, Ukrajnában és másutt is. No, és az is
gyanús, hogy nálunk se semmiért volt olyan sima a rendszerváltás,
és az eredménye se lett véletlenül olyan, amilyent mi képzeltünk
el magunknak.
Szóval, hogy is van ez? Valóban lehetséges az, hogy netán áthuzalozták a német elnöknek és az illuminált, uniós Junckernek az
agyát? Vagy egyszerûen csak a régi, jól bevált, hagyományos módszert alkalmazták, vagyis megzsarolták valamivel, s kívülrõl madzagon rángatják õket, mint a marionettbábukat?
Szóval ez a könyv alaposan megkavarta a valóságérzékelésemet.
Azért nem bánom, hogy elolvastam, mert tudjuk, hogy amit az
emberi képzelet képes megalkotni, azt elõbb vagy utóbb a valóságban is képes megtenni… hacsak…
Igen, ez a „hacsak”, vagyis a sokszor lesajnált, semmibe vett emberi tényezõ gyakran közbe szokott jönni, s keresztbe tesz minden
hagymázos, lila hatalmi mániának.
Vagyis kit érdekel, hogy jelenleg az emberiség 1 százaléka uralja a
világ vagyonának felét!
Ez lesz a vesztük!!!

Arra kérném a Tisztelt Szerkesztõséget, közölje most a cikkecske
második felét, hogy az elsõ fele értelmet nyerjen, és bizonyságot
kapjon az, hogy még nem bolondultam meg. Teremtsük meg a
folytatásos újságcikk mûfaját!
Az eleje ugye az ex librisrõl szólt, hogy mi az az ex libris. Nos, a
bogárdi polgárok számára az adja a dolog érdekességét, hogy városunk szülöttje, Vasné Tóth Kornélia egy gyönyörû könyvet alkotott a modern magyar ex librisekrõl. A kötet 360 oldala ezernyi
ilyen kis ábrájából egy világ tárul az olvasó elé. Arcok, sok-sok arc,
nagy emberek, költõk portréja, városok, tájak, emberi testek, állatok, tényleg egy világ. A nézõ rádöbben, hogy az ex libris valami
nagy dolog, bár apró képekbõl áll. A rajzmûvészet magas foka, a
tömörség, lelemény, tudás, mûvészi intuíció kavalkádja nyüzsög
elénk, a kultúra, az emberi szellem tartományait járjuk be a
könyvet lapozva.
A kötet alkotója a negyven év körüli, volt sárbogárdi gimnazisták
számára egyszerûen „a Tóth Nelli”, aki arról vált híressé, hogy a
gimnázium történetében elõször (és sajnos alighanem utoljára)
elsõ díjat nyert az országos tanulmányi versenyben, mégpedig magyar nyelvtanból. Országos elsõ! Nem semmi. Kornélia évtizedekig tanárkodott, majd az Országos Széchenyi Könyvtár kutatója
lett. A könyvét is a könyvtár épületében mutatták be, a budai várban, népes hallgatóság elõtt. A nézõk között számos sárbogárdi
arcot is felfedeztem, de öreg tudósoktól ifjú hölgyekig sokan
hallgatták a bemutatót. A bogárdiak mellét bizonyára büszkeség
feszítette.
Remélem, azoknak, akik a cikk elsõ felét olvasták, most világosság gyúlhatott az agyában.

Hargitai Lajos

L. A.
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Az idõk gonoszak
Az idõ ellenünk dolgozik. A Biblia így mondja ezt: „az idõk gonoszak” (Ef 5,16). Nem tudunk jól élni az idõvel, ezért ellenünk fordul,
romlásunkat munkálja. Amikor boldogok vagyunk, gyorsan múlik az idõ, szinte felpördül az óra járása. Amikor boldogtalanok vagyunk, akkor bezzeg nem siet, ráér az idõ. Egyetlen óra alatt annyit lehet szenvedni, mintha egész napig tartana az az egy óra. A testi
fájdalom, a belsõ kín, a magányosság egy-egy napja egy-egy örökkévalóság. És az idõ „vasfoga” könyörtelenül megemészt körülöttünk
mindent, és végül mindent, minket is felfal. Leplezzük le most a gonosz idõ néhány cselvetését.
1. Elhiteti velünk, hogy „sose halunk meg”. Nem csupán részeg fiatalok dalolják ezt, hanem be nem vallottan sok öreg is ilyen önámítóan, felelõtlenül él.
2. Elhiheti velünk, hogy még sok idõnk van. Tehát, „ej, ráérünk
arra még”.
3. Becsaphat minket a gonosz idõ a másik irányból is: „most már
késõ, többé nincs rá idõ”. Nem lehet már jóvátenni, amit elmulasztottunk. Ebben az a csalárdság, hogy van benne igazság. Végzetesen el lehet szalasztani bizonyos lehetõségeket. De rossz az
idõérzékünk: több mulasztást lehetne még mindig jóvátenni, mint
amennyirõl már eleve lemondtunk.
4. Gonosz lehet az idõ úgy is, hogy „cseppfolyóssá” válik: kifolyik
az idõ a kezünkbõl. Nem tudjuk beosztani, irányítani az idõnket.
Céltalan hajónkat iránytalanul sodorja az idõ szele.
5. Szívesen játsszuk a „semmire nincs idõm” címû játékot. Jó
mentség ez a rendetlen élet igazolására. Mindenre van idõnk úgy
is, hogy „hivatalosan” minden nap huszonnégy óra hosszat tart.
Minden nap egyforma. És ez nem igaz.
A Bibliából meg kellene tanulnunk a kettõs idõszámítást. Vannak
szürke hétköznapok. Görögül ez a chronosz. Ezt mérjük az
óránkkal. De vannak jeles napok is, amikor sûrített az idõ, amikor
messzire ható döntések születnek. Görögül ez a kairosz, a különleges alkalom. Ez több mint az egyszerû idõ, mint ahogy a
„mennyei látomás” több mint az egyszerû látás. A jeles napok
nem feltétlenül piros betûs ünnepnapok. Sokszor alig észrevehetõ, csöndes alkalmak ezek, amikor válaszút elé kerülünk és el kell
döntenünk, hogy a széles útra lépünk, vagy a keskeny úton fogunk
járni, a magunk esze után igazodunk, vagy Jézust akarjuk követni
mindhalálig. A kairoszt nem órával mérjük, hanem a felelõs döntések sorozatával. Ezen a ponton figyelmeztet az Ige: „Áron is
megvegyétek az alkalmakat (kairosz!), mert az idõk gonoszak.”
Valamit valamiért! Valamit félre kell tenni azért, hogy más valamit középre tehessünk. Vagy a lustaságunkat dédelgetjük, vagy
pedig elindulunk a szolgálat útjára. Vagy tartjuk a haragot és abba
belepusztul testünk-lelkünk, vagy élünk az alkalommal, amíg van,
és a megbékélés útjára lépünk.

Érdemes csendkúrával, idõáldozattal, a test akaratának megfékezésével megvásárolni a kairoszt, a soha vissza nem térõ alkalmakat. Az új imádságot: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat,
hogy bölcs szívhez jussunk” (Zsolt 90). Aki fölismeri az idõ sokféle csalárdságát, de ugyanakkor fölismeri azt is, hogy nagy kegyelmébõl Isten idõdarabokra tördelve ajándékoz meg minket az
örökkévalósággal, annak számára többé nem lesz gonosz ellenség
az idõ, hanem jó baráttá lesz, olyan ajándékká lesz, ami segít a célba jutáshoz. Ne feledjük: az örökkévalóságban (nem belõle kifelé,
hanem benne!) születik az idõ, és amikor lezajlik az idõben az,
ami arra a kairoszra rendeltetett, vissza-, beletorkollik az idõ az
örökkévalóságba.
Forrás: Farkas József: Több az élet

Dancz József halálának
10. évfordulójára

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

„Fájdalmunkat nem enyhítik a múló évek,
mosoly mögött is vannak fájó könnyek.
Gondolatban velünk vagy,
bármerre is járunk.
Tudjuk, hogy nem jössz, és mégis várunk.”

Kiss Józsefné
Életem címû,

Lánya és unokái

KÉPESLAPOK
a régi és új Sárbogárdról!
Kaphatók szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

a Helytörténeti Füzetek
sorozatunk újabb kötetét
bemutató beszélgetésre.
Vendégünk
dr. Lukács László professzor úr
és a könyv szerkesztõje,
Hargitai Lajos.
Mindenkit szeretettel várunk!

2016. március 21-én (hétfõn)
18 órakor a könyvtárban
(Hõsök tere 16.)!
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Zabpelyhes lencsefasírt
Hozzávalók: 25 dkg zabpehely, 10 dkg lencse, 4 gerezd fokhagyma, 1 közepes fej vöröshagyma, 2 ek mustár, majoránna, bors,
só ízlés szerint, 1 ek szezámmag, 2 ek
zsemlemorzsa.

A lencsét elõzõ este megtisztítjuk, beáztatjuk. Másnap sós vízben megfõzzük. A zabpelyhet leforrázzuk, állni hagyjuk, amíg
megszívja magát. Hozzákeverjük a felaprított hagymákat, a lencsét, a fûszereket, a
mustárt és a szezámmagot. Vizes kézzel kisebb fasírtokat formázunk. A fasírtokat
megszórjuk zsemlemorzsával. Minimális
olajban, vagy kókuszzsírban kisütjük õket.
Melegen tálaljuk.

Karaj savanyú káposztával sütve,
tepsiben
Hozzávalók: 80 dkg sertésrövidkaraj (8
szelet), 50 dkg savanyú káposzta, 25 dkg
bacon, 25 dkg csípõs kolbász (félszáraz),
60 dkg burgonya, 2 közepes db alma, 2 db
paradicsompaprika, 4 közepes fej vöröshagyma, 0,5 dl napraforgóolaj, só ízlés
szerint.

Az almát, a krumplit, a hagymát, a paprikát duci gerezdekre vágjuk, a kolbászt karikázzuk, a szalonnát nagyon vékonyra
szeljük. A tepsi közepét kirakjuk a szalonnával. Ráfektetjük a hússzeleteket, arra a
káposzta felét. Kirakjuk a kolbászkarikákkal, rátesszük a káposzta másik felét és beborítjuk szalonnacsíkokkal. Köré rakjuk a
krumpli-, hagyma-, paprika- és almagerezdeket, megsózzuk és olajjal locsoljuk. Forró sütõbe téve, közepes állásnál lassan sütjük, hogy jól összeérjenek az ízek, azaz lassan piruljon.

Bounty kifli
Hozzávalók a tésztához: 1 dkg friss
élesztõ, 1 dl tej, 1 ek méz, 1 dl joghurt, 1 ek
szõlõmagolaj, 25 dkg tönkölybúzaliszt, 1
kk só, 4,5 dkg hideg vaj (a tészta rétege-

zéséhez); a töltelékhez: 4 ek kókuszreszelék, 10 ml habtejszín, 1 ek porcukor, 12
dkg étcsokoládé; a tetejére: 1 ek tejföl.
A meglangyosított tejben elkeverjük a mézet, az élesztõt felfuttatjuk rajta. Ehhez adjuk a joghurtot, olajat, lisztet, sót, és tésztát
dagasztunk belõle. Egy órát kelesztjük. A
megkelt tésztát négy részre osztjuk, kis cipókat formálunk belõle, kinyújtjuk kb. 25
cm átmérõjû körré. Az elsõ lapra ráreszeljük a vaj 1/3-át, majd lefedjük a következõ

kinyújtott lappal, és így tovább. Az utolsó
lap tetejére nem kerül vaj. A kókuszreszeléket a cukorral és tejszínnel összekeverjük (ennyi tejszíntõl pont összeáll). A rétegezett tésztát négy cikkre vágjuk el. Szélesebb részére teszünk 1 kanálnyi kókuszos
tölteléket, arra négy csokilencsét, és feltekerjük a kiflit. A tetejét kevés tejföllel
megkenjük. 180 fokos sütõben negyed óra
alatt megsütjük.

Whoopie
Hozzávalók a tésztához: 113 g olvasztott
vaj, 210 g kristálycukor, 1 kk vaníliakivonat, 300 g natúr joghurt, vagy kefír, 1 tojás, 200 g liszt, 46 g kakaópor, 1 kk sütõpor
(vagy szódabikarbóna); a krémhez: 170 g
olvasztott vaj, 280 g porcukor, 160 g krémsajt (mascarpone), 2 kk reszelt citromhéj
(elhagyható), 4 ek citromlé.

Elõmelegítjük a sütõt 180 fokra. Elõkészítünk néhány tepsit, amit sütõpapírral kibélelünk. A vajat megolvasztjuk, elkeverjük a
cukorral, a tojással, a joghurttal és a vaníliakivonattal. Hozzáadjuk a száraz hozzávalókat (liszt, kakaópor, sütõpor), alaposan összekeverjük mixerrel. Habzsákba
töltjük a masszát (vagy teáskanállal adagoljuk a tepsibe), és kb. 2-3 cm átmérõjû
köröket nyomunk a sütõpapírra. 10-12
percig sütjük, majd hûlni hagyjuk. A krém
hozzávalóit alaposan elkeverjük, majd a
kihûlt sütiket összeragasztjuk vele. Nagyon kiadós sütemény.

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O
05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián.
Március 11., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Vallások együttélése egykor és most: Szécsi József
elõadása (ism. 23p), Szélrózsa-elõtalálkozó 2016
(77p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú Farkas Margaréta hiphop-tánctanárral (16p), Alapítványi bál a Mészölyben (ism. 32p), III. Hagyományõrzõ bál Sárbogárdon (ism. 31p) 23.00 és
0.00 Lapszemle
Március 12., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 Lapszemle 14.00 Interjú Farkas Margaréta
hiphop-tánctanárral (16p), Alapítványi bál a Mészölyben (ism. 32p), III. Hagyományõrzõ bál Sárbogárdon (ism. 31p) 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú a Pedagógiai Szakszolgálat logopédusaival
(25p), Pálfy Margit önálló estje (45p), Fiatal tehetségek: Tóth Sándor (ism. 15p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 13., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Farkas Margaréta hiphop-tánctanárral (16p), Alapítványi bál a Mészölyben (ism. 32p), III. Hagyományõrzõ bál Sárbogárdon (ism. 31p) 14.00 Interjú a Pedagógiai Szakszolgálat logopédusaival
(25p), Pálfy Margit önálló estje (45p), Fiatal tehetségek: Tóth Sándor (ism. 15p) 18.00 Heti híradó
19.00 Hitélet: Vallások együttélése egykor és
most: Szentpétery Péter, Rostoványi Zsolt és Varga Szabolcs elõadása (ism. 129p) 23.00 és 0.00
Heti híradó
Március 14., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Vallások együttélése egykor és most: Szentpétery
Péter, Rostoványi Zsolt és Varga Szabolcs elõadása (ism. 129p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Zenés felolvasás a Mészölyben (ism. 38p), Borbarátok nõnapja (26p), Alsószentiváni iskolabál
(108p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 15., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Beszélgetés Hegedûsné Erdõdi Judittal (ism. 57p), Interjú Zocskár
Zsuzsa fényképésszel (18p), Cecei iskolabál (95p)
23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 16., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Zenés felolvasás a Mészölyben (ism. 38p), Borbarátok nõnapi bálja (26p), Alsószentiváni iskolabál (108p)
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 17., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Vallások
együttélése egykor és most: Szentpétery Péter,
Rostoványi Zsolt és Varga Szabolcs elõadása
(ism. 129p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó
megtekinthetõ
internetes
oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft.
– 06 (40) 811 911.
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MIKLÓSI FOCIBÖRZE
Gyõzelem a listavezetõ
otthonában
Iváncsa–Sárszentmiklós 0-1 (0-0)
Iváncsa: Vörös T. – Egejuru G. U., Berényi B., Márk D., Pribék P., Sinka R., Fodor
G., Szauter I., Bartha T. Aradi Cs., Jankovics Zs.
Csere: Nagy A., Mondovics D., Facskó J. T.,
Balogh L., Szilágyi D.
Edzõ: Miskovicz Bálint.
Sárszentmiklós: Lieszkovszky Z. – Gráczer G., Kõkuti T., Gráczer B., Hegedûs
Gy., Kecskeméti K., Benke V., Lajtos Á.,
Badi B., Horváth Á., Bezerédi Á.
Csere: Bíró B., Nagy Á., Deák M., Tóth Zs.
Edzõ: Sárai György.
Tapogatódzó játék mindkét oldalon a két
16-os között. Küzdelmes mezõnyjáték jellemezte a félidõt, helyzetek nélkül.
Nem változott a játék képe a szünet után
sem. A 64. percben egy felszabadító rúgást
követõen Horváth Á. a védõjét átjátszotta.
A kapuból kimozduló Vörös T. mellett a
hosszú sarokba lõtt, 0-1. A gól után idõnként elszabadultak az indulatok, és a 80.
percben Kecskeméti K. a kiállítás sorsára
jutott.
Jók: Bartha T., Fodor, illetve Kõkuti T.,
Gráczer B., Horváth Á.

Az élen a helyzet változott
Iváncsa U19–Sárszentmiklós U19
0-3 (0-0)
Iváncsa U19: Gábor Á. – Baka G., Dsuszd
A., Marosán B. L., Csoknyai I., Serfõzõ M.,
Péczeli P., Nédó G., Baka B. B., Cziklin R.,
Fukász Á. O.
Csere: Balogh B. L., Farkas S., Deutsch M.,
Vizi O.
Edzõ: Serfõzõ István.
Sárszentmiklós U19: Simon Cs. – Pajor T.,
Németh K., Szabó B., Horváth I., Nagy K.,
Gráczer B., Molnár M., Sükösd G., Demeter D., Szakács S.
Csere: Húsvéth T., Petõ A., Vagyóczki P.,
Csizmadia B.
Edzõ: Pajor László.

Bajnoki címre aspiráló Iváncsa ellen fegyelmezett játékkal, magabiztos gyõzelem
született. Kiegyenlített elsõ félidõ után, a
második játékrészben a Sárszentmiklós fölénye gólokban is megmutatkozott. A 61.
percben Szakács S. beadására Molnár M.
érkezett, és a kapust kicselezve a hálóba
gurított, 0-1. Nem kellett sokat várni a
megnyugtató elõnyre. A 70. percben a védõrõl lepattanó labdát 18 m-rõl Gráczer B.
a kapuba lõtte, 0-2. Hab a tortán a 88. perc
eredménye. Molnár M. 13 m-rõl talált a
kapuba, 0-3.
Pajor László: Hatpontos mérkõzésen az
eddig veretlen Iváncsa otthonában szép
gyõzelmet aratott a csapat. Jó az egész csapat!

A lejtõn nincs megállás?
Sárszentmiklós II.–Nagykarácsony
0-2 (0-0)
Sárszentmiklós II.: Brúzsa S. P. – Somogyi
L., Hegedûs J., Fülöp T., Csikós G., Bartók
Z., Mádi L., Rigó L., Dombi Z., Krajcsovics P., Márkovics D.
Csere: Iványi R., Rácz P., Simon Cs.
Edzõ: Pajor László.
Nagykarácsony: Farkas P. – Harasztia Z.,
Nyúl A., Béres L., Nyári A., Brogyányi M.,
Mohácsi N., Simon Z., Felföldi Zs., Balogh
Á., Wadalowszki D.
Csere: Fekete T., Szabó M.
Edzõ: Mergl István.
Tovább folytatódik a hazai csapat zuhanórepülése. Mindkét csapat nehezen lendült
játékba, és az elsõ félidõben nem kerültek
veszélybe a kapuk. Egy-egy lehetõség adódott a csatárok elõtt, amit sikerült elpuskázni.
A második játékrészben folyamatosabb játék alakult ki, de a kapusoknak így sem volt
sok dolguk. A 75. percben Krajcsovics P.
25 m-rõl leadott lövése a felsõ kapufán
csattant. Támadott a hazai csapat, a kontrákra építõ vendégek viszont a 81. percben
büntetõhöz jutottak. A kilépõ Fekete T.-t
Fülöp T. szabálytalanul szerelte a büntetõterületen belül. A megítélt büntetõt a sértett a kapu jobb oldalába lõtte, 0-1.

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt a Sáregres–Rétimajorban

2016. március 12-én 10 órától rendezendõ

VI. SÁRBOGÁRDI KOLBÁSZTÖLTÕ
FESZTIVÁLRA.

Bogárd és Vidéke 2016. március 10.
Simon Zs. 87. percben szerzett gólja kegyelemdöfést jelentett a hazaiaknak. Jobb
oldali támadás végén Fekete T. bepasszolt
labdáját 5 m-rõl a kapus mellett a jobb alsó
sarokba gurította, 0-2.
Jók: Nyúl A., Simon Zs.
A Viszló Trans megyei I. osztály állása:
1. Velence FQL System16
2. Iváncsa
15
3. Mór
12
4. Gárdony–Agárdi
Gyógyfürdõ
10
5. Martonvásár
10
6. Sárszentmiklós
9
7. Ercsi
9
8. Tordas
6
9. Mezõfalva
6
10. Puskás FC Kft. III. 6
11. Lajoskomárom
5
12. Szár
4
13. Sárosd
4
14. Pusztavám
3
15. Polgárdi Vertikál
2
16. Bicske
2
Bicskétõl levonva -1 pont.

0
0
3

1
2
2

63-14
71-12
58-13

48
45
39

3
2
3
1
4
2
1
2
4
3
2
2
2

4
5
5
7
7
9
10
10
9
10
12
13
13

47-27
38-25
42-12
52-34
33-46
33-3
31-59
31-41
22-39
25-44
20-53
13-56
19-91

33
32
30
28
22
20
19
17
16
15
11
8
7

A Viszló Trans U19 megyei I. osztály
állása:
1. Sárszentmiklós
13
2. Iváncsa
13
3. Mezõfalva
12
4. Felcsút
10
5. Ercsi
10
6. Szár
9
7. Lajoskomárom
8
8. Martonvásár
7
9. Mór
6
10. Polgárdi Vertikál
6
11. Velence FQL System4
12. Tordas
3
13. Bicske
3
14. Pusztavám
2
15. Sárosd
2
Bicskétõl levonva -1 pont.

1
1
0
1
0
2
4
0
1
1
2
1
1
3
2

2 85-17
1 74-14
4
7424
5 63-33
5 73-35
4 56-30
4 43-30
8 36-45
9 53-41
9 53-42
10 20-35
12 31-80
12 27-123
11 35-85
12 23-112

40
40
36
31
30
29
28
21
19
19
14
10
9
9
8

Az Agárdi Termál megyei II. osztály
állása:
1. Aba–Sárvíz
15 1
2. Baracs
15 1
3. Kisláng
13 1
4. Enying
10 2
5. Pusztaszabolcs
9 4
6. Nagylók
9 2
7. Szabadegyháza
9 1
8. Besnyõ
8 0
9. Sárszentmiklós II. 7 0
10. Nagykarácsony
7 0
11. Adony
5 3
12. Káloz
5 1
13. Soponya
8 0
14. Seregélyes
4 1
15. Rácalmás
3 1
16. Kulcs
0 0
Soponyától -11 pont levonva.

1 82-13
1 60-19
3 55-21
5 61-41
4 52-22
6 59-41
7 55-40
9 31-43
10 30-33
10 24-35
9 31-40
11 27-29
9 46-58
12 29-64
13 21-57
17 14-121

46
46
40
32
31
29
28
24
21
21
18
16
13
13
10
0

A hétvége sportmûsora:
2016. március 12., szombat, 10.30 óra: Sárszentmiklós U19–Szár U19.
2016. március 13., vasárnap, 15.00 óra:
Sárszentmiklós–Szár, 15.00 óra: Pusztaszabolcs–Sárszentmiklós II. (Pusztaszabolcson).
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár

Bogárd és Vidéke 2016. március 10.
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Nagyarányú, magabiztos siker Tapolca felett
VAX KE Sárbogárd–Tapolca VSE 42-29 (24-14)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 14. forduló:
Vezette: Besszer V.–Puszta P.
Nézõszám: 70 fõ.
Sárbogárd: Sohár – Goldberger 10, ifj. Bodoki 4, Várady–Szabó
4, Rehák 6, Horváth 4, Tutuc 3.
Cserék: Németh I. – Vorsléger 4, Szabó J. Zs. 3, Suplicz 2, Kaló 2,
Aranyos.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétméteresek: 6/5, illetve 6/4. Kiállítások: 6, illetve 8 perc.
A nemesvámosi gyõzelem után kellõ önbizalommal várhattuk a
hétvégi mérkõzést Tapolca ellen.
Már az elsõ percektõl kezdve látszott, hogy nincs egy súlycsoportban a két csapat. Hamar elléptünk 3 találattal, amit még annál is
gyorsabban sikerült megduplázni, és 12 perc játék után már 6 gól
volt az elõny. Támadójátékunk nagyon jól mûködött, tudatos,
elõre megtervezett mozgások végén sikerült szép gólokat lõnünk.
Védekezésben Suplicz István mellõl ketten is hiányoztak, de Várady–Szabó Márton megfelelõen pótolta õket. A szünetre magabiztos, két számjegyû elõnnyel vonulhattunk pihenni.
A folytatásban picit lankadt a figyelmünk, ez fõleg hátul látszott
meg. Kaptunk pár buta gólt, amivel a tapolcaiak feljöttek a második félidõ elején 8 gólra. Ez csak egy átmeneti, kisebb hullámvölgy
volt, amibõl gyorsan kijöttünk. Támadójátékunk továbbra is mûködött, és a lerohanások végén is sikerült gólokat szerezni. A magabiztos elõny tudatában Bodoki György minden játékosának
próbált megfelelõ játéklehetõséget adni. Az utolsó 10 percre 12
gólos elõnnyel érkeztünk, ekkor már nem volt sok nyitott kérdés.
A mérkõzés utolsó percében az i-re a pontot Goldberger Marcell
tette fel, aki egy kínai figura végén lõtt látványos gólt. Magabiztos
gyõzelem a vége, és tavasszal már 3/3 gyõzelemmel állunk.
Nagyon jó mérkõzést játszottunk. Mindenki motiváltan lépett pályára és nem lebecsülve gyengébb képességû ellenfelünket. Sok jó
egyéni teljesítmény volt ma is a csapatban. A 42 lõtt gól önmagáért beszél, egyre jobbak vagyunk támadásban. A védekezés a több
hiányzó ellenére elfogadható volt, de a 29 kapott gól kicsit soknak
számít. A héten is keményen dolgozunk, hiszen vasárnap az Õsi
ellen egy nagyon nehéz mérkõzésre van kilátás a várpalotai csarnokban.
Március 13., vasárnap, 15 óra: Õsi Andreotti SE–VAX KE Sárbogárd

A 14. forduló további eredményei:
Simontornya–Alsóörs 29-25 (16-11), Rácalmás–Õsi 27-31
(15-16), Ercsi–Nemesvámos 42-27 (19-13), Martonvásár–Veszprémi Egyetem 21-38 (14-19)

Tisztelt szurkolóink, ismét közeledik az adóbevallás.
Az elmúlt években jelentõs anyagi támogatást
jelentett számunkra az önök adójának 1 %-a,
amit nagyon köszönünk.
Kérjük Önöket, ha tehetik,
az idén is támogassák egyesületünket.
VAX KE Sárbogárd
Adószámunk: 18502710-2-07
Rehák Tamás

Tabella:
1. Veszprémi Egyetemi SC
2. Bajnok DSE Nemesvámos
3. Ercsi SE
4. VAX KE Sárbogárd
5. Õsi Andreotti SE
6. Alsóörsi SE
7. Simontornyai KK
8. Martonvásári KSE
9. Tapolca VSE
10. Rácalmás SE
11. Bicskei TC

12 11 0 1
13 11 0 2
13 10 0 3
13 8 2 3
12 5 1 6
13 5 1 7
12 5 0 7
12 4 1 7
13 3 1 9
13 2 2 9
12 1 0 11

412
378
438
382
367
333
359
304
367
328
262

314
342
338
349
361
357
378
326
427
397
341

98
36
100
33
6
-24
-19
-22
-60
-69
-79

22
22
20
18
11
11
10
9
7
6
2

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten Állandó
és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Huszárné Kovács
Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Menyhárt Daniella, Mágocsi Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, dr.
Müller Viktória, Tauzné Piroska, Leszkovszki Albin, Pajor László, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár és még sokan
mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes,
Hargitai Gergely, 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
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HIRDETÉSEK / IDÕJÁRÁS

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.
06 70 539 7882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091
IRODA- ÉS ÜZLETHELYISÉG KIADÓ.
06 20 437 7036
ÁLLATTENYÉSZTÕ SZAKMUNKÁST keresünk
(húshasznú szarvasmarha) nettó 150.000 Ft
kezdõfizetéssel Sárbogárd-Sárhatvan külterületére.
Érdeklõdni: 06 30 9381 681
VILLANYSZERELÕT KERESÜNK
VEGYES MAJORI MUNKÁKRA (pl. szárító)
nettó 150.000 Ft kezdõfizetéssel,
Sárbogárd-Sárhatvan külterületére.
Érdeklõdni: 06 30 9381 681
M6-os autópályán Dunaújvárosnál
OMV-TÖLTÕÁLLOMÁS
NÕI MUNKATÁRSAKAT KERES.
Jelentkezni e-mailben: sztrada6kft@gmail.com
vagy személyesen önéletrajzzal
a sárbogárdi OMV töltõállomáson.
HÁZ ELADÓ Bajcsy-Zs. utca 86.
Telefon: 06 30 552 4960

Adó 1%
A „TEMPLOMUNK” Alapítvány mindenkinek köszönetet
mond, aki az elmúlt, 2015. évben a személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlotta az alapítvány számára.
Az alapítvány célja a megalakulás óta a sárbogárdi római katolikus templom és plébánia épületének tatarozása és a szükséges részek felújítása, állagmegóvása.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák a fenti célok megvalósítását adójuk 1%-ának felajánlásával.
Név: TEMPLOMUNK Alapítvány
Adószám: 18490499-1-07
Isten fizesse mg!
Tisztelettel: a kuratórium

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Szántóföldet, rétet vásárolnék, bérelnék. 06 (30) 569 6870 (3261338)
Ház eladó. Irányár: 10.000.000 Ft. Bíró Sándor pékmester, Sárbogárd,
Dobó u. 28. 06 (70) 290 7676
2

Sárbogárdon városközpont közelében 1450 m -es összközmûves építési
telek, termõ gyümölcsfákkal eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 613 1379 (3261443)
Sárbogárd központjában családi ház kiadó. Havi 25.000 Ft+rezsi, valamint összkomfortos melléképület is kiadó (egy szoba), 15.000 Ft+rezsi.
06 (30) 912 9400 (3261440)
Sárbogárd 0326/49 hrsz-ú külterület eladó. 2,72 ha, 74,26 Ak és a hozzá
kapcsolódó 7368 hrsz-ú zártkert (volt bodzás, külsõ szõlõ). Telefon: 06 (30)
834 5541
B- és/vagy C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ férfi munkatársakat
keresünk mozgóbolti értékesítésre, akár azonnali munkakezdéssel. 06
(30) 382 4133
Családi ház Alapon eladó 06 (70) 367 4029 (2100707)
Rántani való csirke kapható Bethlen u. 25. 06 (70) 339 6137 (2100706)
Sárbogárd központjában háromszobás gázfûtéses családi ház, kis telken
eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 269 5353 (2100678)
Fiatal gazda szántóföldet bérelne támogatás feletti áron. Területek: Káloz,
Nagyhörcsök, Sárhatvan, Örspuszta, Sáregres, Pusztaegres, Mezõszilas,
Dég (Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós), minimum 2,5 hektártól. 06 (30) 613
0823
Gyerekszõnyegek eladók. 06 (70) 9439 338 (2100672)
2

Sárszentmiklóson a Munkácsy utcában 2200 m építési telek villannyal,
kerítéssel, közmûvesítési lehetõséggel, gazdasági épületekkel, hozzá tartozó egy hektár zártkerti szántóval eladó. 06 (20) 316 0950 (2100667)
Kaszálással, fûnyírással, sövénynyírással foglalkozó, Sárbogárd környéki
kisvállalkozásomat egészségügyi okok miatt megszüntetem. A vállalkozás
gépei eladók meglévõ ügyfélköröm átadásával. 06 (70) 413 6048
Lakás kiadó 06 (30) 273 1278
150 kiló fölötti hízók eladók 300 Ft/kg 06 (25) 460 278
A következõ napokban egy folyamatosan gyengülõ mediterrán
ciklon közelíti meg a Kárpát-medencét. Hatására pénteken az ország nagyobb részén borult lesz
az ég, és elsõsorban a déli és középsõ megyékben sokfelé számíthatunk esõre. Szombaton a déli és nyugati megyékben eleinte
még folytatódhat a csapadékhullás, majd felszakadozik a felhõzet, kisüt a nap és már csak elszórtan lehet egy-egy zápor, fõként
délen. Az északi, északkeleti szél mindhárom napon élénk lesz,
különösen a Dunántúlon számíthatunk erõs, akár viharos széllökésekre. Vasárnap is napos idõre, megnövekvõ gomolyfelhõzetre van kilátás, de már kevesebb helyen fordulhat elõ futó zápor. Hétfõn folytatódik a változékony idõjárás. A szél továbbra
is északi, északkeleti lesz és többfelé megélénkül, idõnként megerõsödhet. Kisebb lehûlés várható a jövõ hét elsõ napjaiban, így
a nappali maximumok is mérséklõdnek néhány fokkal, valamint
országszerte 5 fok alá csökken hajnalban a hõmérséklet. A szél
keletire fordul és mérséklõdik. A jövõ hét elején a maximum
hõmérséklet várhatóan sehol nem haladja meg a 10 fokot, de lehetnek területek, ahol 5 fok alatt maradhat.

Heti idõjárás

www.metnet.hu
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Idén szedd Te is!
Legyél részese Magyarország legnagyobb
önkéntes mozgalmának!
Már lehet jelentkezni az idei TeSzedd! –
Önkéntesen a tiszta Magyarországért akcióra. Hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma immár hatodik alkalommal, 2016.
április 28-a és május 1-je között várja a környezetükért tenni akaró, felelõsen gondolkodó jelentkezõket. Elindult az akció
weboldala, a www.teszedd.hu, amelyen keresztül az idõpont bejelentése után 2 óra
alatt már 200 önkéntes csatlakozott a
kezdeményezéshez.
Most elõször négynapos lesz a TeSzedd!
akció, amelynek keretében a legtöbb önkéntes jelentkezõre április 29-én, pénteken és 30-án, szombaton számítunk –
mondta el sajtótájékoztatóján V. Németh
Zsolt, a Földmûvelésügyi Minisztérium
környezetügyért, agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelõs államtitkára.
Hozzátette: az akcióval idén is kapcsolódik hazánk a Let’s Clean Up Europe!
(Tisztítsuk meg Európát!) nemzetközi szemétgyûjtési akcióhoz, amelynek keretében évek óta a magyar önkéntesek messze
a legaktívabbak. 2014-ben hazánk egyedül
teljesítette az európai uniós elvárást 4 évre
elõre a szemétszedés résztvevõinek tekintetében, 2015-ben pedig a TeSzedd!-del
Magyarország adta a szemétgyûjtési helyszínek és a résztvevõ önkéntesek több mint

felét a Let’s Clean Up Europe! összeurópai kezdeményezéshez.
A hatodik TeSzedd! akcióra 2016. április
18-án éjfélig lehet jelentkezni a www.teszedd.hu oldalon, ahol minden, az akcióval kapcsolatos tudnivaló megtalálható –
mondta a budapesti sajtóeseményen Búsi
Lajos, az OKTF Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság (OKTF NHI) mb. fõigazgató-helyettese. Hozzátette: újdonság, hogy idén elõször nemcsak e-mail címmel, hanem facebook-profillal is lehet regisztrálni, emellett a tavalyi tapasztalatokat figyelembe véve rövidítettek és egyszerûsítettek a weboldal szövegezésén.
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciót a Földmûvelésügyi Minisztérium fenntartásában mûködõ OKTF
NHI szervezi. A kezdeményezés logisztikai támogatója az idei évben is a Magyar
Posta Zrt., valamint együttmûködõ partnerként – szintén folytatva a többéves
együttmûködést – a Magyar Természetjáró Szövetség és a Fõkert Nonprofit Zrt.
segít az akció sikeres megvalósításában.
Az április utolsó hétvégéjére meghirdetett
TeSzedd! önkéntes mozgalomra a tavalyihoz hasonlóan kisebb-nagyobb baráti társaságokat, munkahelyi közösségeket, családokat és diákokat – az óvodáskortól az
általános és középiskolás tanulókon át az

Tisztelt Koncertlátogatók!
Április 28-ára már le vannak foglalva a jegyek a Mûvészetek
Palotájába (77 db).
A május 13-ai opera gálaestre, autóbuszos utazásra 14 személynek van még lehetõsége jelentkezni a következõ telefonszámokon:
06 (25) 460 244, 06 (70) 771 2653, 06 (30) 532 2757.

Meghívó
Az alapi iskola szülõi szervezete

TAVASZKÖSZÖNTÕ BÁLT
szervez, melyre ezúton szeretettel meghívjuk.
Helye: Alap, mûvelõdési ház.
Ideje: 2016. március 12., 20 óra.
A bál megnyitóján közremûködnek iskolánk
8. osztályos tanulói.
Támogató jegy kapható: 500 Ft.
Mindenkit szeretettel várunk!

egyetemistákig – vár országszerte az OKTF NHI.
A TeSzedd! akcióra idén is nagy szükség
van a koordinátorok jelentkezésére, valamint a koordinátorok által létrehozott találkozási pontokhoz csatlakozó önkéntesekre. A koordinátorok ez alkalommal is
létrehozhatnak nyílt és zárt találkozási
pontokat, míg elõbbiekhez bárki csatlakozhat, utóbbiak esetében a koordinátor
csak a saját önkéntes csapatával tud szemetet szedni.
A szemétgyûjtéshez szükséges eszközöket
– a TeSzedd!-es zsákokat és a védõkesztyûket –, mint minden évben, szervezõként
most is az OKTF NHI biztosítja, amely
gondoskodik a szeméttel megtöltött zsákok elszállításáról és ártalmatlanításáról
is.
Papp Nóra sajtóreferens, Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõfelügyelõség,
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóság,
Társadalmi Kapcsolatok Fõosztály
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