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Mérleg

Most kifejezetten örülök, hogy nem egy fõváros lakója vagyok, nem Európa irányítóközpontjában, Brüsszelben élek, hanem
csak egy világpolgár szemében jelentéktelennek tartott vidéki városkában, Sárbogárdon. Így nem kell föld alatti meg reptéri
merényletektõl tartanom. Habár, anyai
nagyanyám mesélte, hogy a második világégés idején öregasszonynak öltöztetve bújtatták el a szülei egy kislóki tanyán az erre
vonuló oroszok elõl. Õ megúszta az erõszakot, de például a 63-as út mellett lakó
Soretz Endre (ismertebb nevén Pubi) beleõrült édesanyja tragikus sorsába. Szóval
itt sem vagyunk teljes biztonságban, de védettebbek vagyunk, mint egy nagyvárosi
ember. Remélhetõleg igaz ez nemzetközi
szinten az országunkra is, és nem húztuk ki
a gyufát a migránsok közt bujkáló terroristáknál a kvóta elleni tiltakozással meg a
határnál épült kerítéssel, szigorított ellenõrzéssel. De legalább végre nem álltunk be
a sorba, hanem vállaltuk az unióban a „fekete bárány” szerepét.
Folytatás a 4. oldalon.

Galambászok bálja
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Interaktív keresztút
A Sárbogárdi Evangélikus Központban egy rendhagyó, felekezettõl függetlenül látogatható interaktív kiállítás fogadja az érdeklõdõket Keresztút címmel,
a húsvéthoz kötõdõen, március 17-e és április 3-a között. A tárlaton számos
érzékszerv által (hallás, szaglás, látás, tapintás, ízlelés), stációkon keresztül
kerülhetnek közelebb a gyermekek, felnõttek Jézus kereszthalálának értelméhez. A kiállítás részleteirõl Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész beszélt lapunknak, egy húsvéti köszöntéssel kezdve:
– „Az Úr Jézus feltámadt, bizony, feltámadt.” Nagyhét és húsvét eseménye szorosan összefonódnak, és megváltásunk személyes eseményét hozzák közel hozzánk.
Az idén abban az ajándékban részesülhetünk, hogy az interaktív Keresztút kiállításon nem a „Ne nyúlj hozzá!” szabály érvényesül, hanem a „Próbáljunk ki mindent!”
Mindenki számára egészen közel kerül így
az Úr Jézus Krisztus szenvedéstörténetének, értünk való keresztáldozatának az
eseménysorozata. Más ez, mint ha a Biblia
lapjairól száraz betûként olvassunk. Valóban az élõ, feltámadott Jézus Krisztus üzenete elevenedik meg mindannyiunk számára.
– Ki volt az ötletgazdája ennek a kiállításnak?
– Ez egy alulról jövõ kezdeményezés,
igényként merült fel sok-sok gyülekezet
részérõl, hogy jó lenne, ha a gyermekektõl
az idõs korosztályig valamilyen módon
megelevenedhetne hitünk e legfontosabb
eseménye. Ezért az Evangélikus Országos
Gyülekezeti Missziói Osztály munkatársai
összeállítottak egy egységcsomagot, ami a
látható eszközöket alkalmazza, amiket
természetesen minden gyülekezetben a
helyi adottságoknak és kreativitásnak
megfelelõen helyezhetünk el, hogy a gyülekezet nagyheti eseményeit emelje. Idén
10 gyülekezetbe került ez a kiállítás az országban, mi is pályáztunk, és örömmel fogadtuk, hogy elnyertük. A következõ esztendõben vándorkiállításként elkerül
majd egy következõ gyülekezetbe a mi kiállításunk is.
– Miket vehetnek a kezükbe a gyerekek és
felnõttek?
– Az elsõ állomáshelyen egy alabástrom
szelencében mirhaolajat találnak, amibõl

egy picit a csuklójukra kenhetnek. A következõ helyen az úrvacsora elemei (ostya
és bor) láthatók. Másutt fölírhatják imádságaikat, vagy egy-egy bûnt; követ emelhetnek fel, érzékelve, ahogy a szívünkrõl
lekerül a bûnteher. Egy mérleghez is elérkezünk, ahol a Jézusra „Feszítsd meg!”-et
kiáltó tömeg közé gondolhatjuk magunkat, amikor ott áll a döntés a helytartó Pilátus elõtt, hogy kit engedjen el: a rablógyilkos Barabást, vagy az ártatlanul elé hurcolt

Jézus Krisztust. A mérleg bennünket is
mérlegelésre késztet személyes életünkben. Sokan az „Elengedd!”-be helyeznek
egy-egy követ. Én és néhányan viszont a
„Feszítsd meg!”-be. Megértik a gyerekek,
amikor elmagyarázzuk, hogy nem a feldühödött tömeggel kiáltunk „Feszítsd
meg!”-et Krisztusra; de ha Õ az életét nem
áldozta volna értünk, akkor nem lehetnénk itt, nem lehetne bûneink bocsánata,
nem kerülnének le a kövek, terhek a szívünkrõl, hanem ott maradnának súlyként
nehezedve ránk, és rontanák Vele és egymással is kapcsolatainkat. Az Úr Jézus
Krisztus halála a legdrágább ár, Isten megoldása volt mindannyiunk személyes életében, ezért Neki meg kellett feszíttetnie. Pilátus kézmosásához is elérkezünk. Moshatjuk kezeinket, elolvasva a tál alján a
feliratot, amikor az ember bátran mer
szembesülni önmagával, megbánva mindazt, ami az õ lelkiismeretét nyomja másokkal kapcsolatos mulasztásai miatt, vagy elkövetett bûneiért.
Látható még gyertya, kereszt, föld is, mélyreható üzeneteket hordozva, s egy kiszáradt,
de újra kihajtott, gyümölcsöt hozott gyimesfelsõloki körtefa szimbóluma is a stációk
közt..
– Az élet valóban az Úr Jézus Krisztusban
örök, és húsvéti élõ reménységünk lehet,
ha merjük rábízni az amúgy is tõle ajándékba kapott életünket. Ne csak életük végét bízzuk Õrá, hanem életünk tavasza is
tõle jöhessen!
A kiállítás elõzetes bejelentkezés alapján
tekinthetõ meg egyénileg és csoportosan.
Érdeklõdni lehet Váraljainé Melis Orsolyánál a 06 (20) 824 6763-as telefonszámon.
Hargitai–Kiss Virág
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Galambászok bálja
A hagyományhoz híven idén is megrendezték a galambászok éves
báljukat. A rendezvény éveken keresztül a Hotel Kovács étteremben került megrendezésre, azonban annak bezárása miatt a szervezõk kénytelenek voltak más helyszínt keresni a bál megtartásához. Tavaly a Korona étterem szûknek bizonyult a vendégek létszáma miatt, így idén a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központban került megrendezésre a bál.

órás autóúttal messzebbi másik rendezvényre is hivatalos volt,
ezért õ késõbb érkezett a D-13 PGSE báljára, azonban nem üres
kézzel jött. Az idei évi bajnokságban indult és helyezést elért legfiatalabb és legidõsebb galambásznak hozott egy-egy díjat, valamint dr. Sükösd Tamás polgármesternek egy emlékplakettet
adott át.
A díjak átvétele után a már megalapozott hangulat tovább fokozódott, szólt a zene, és sokan táncra is perdültek.

Helyezések:

A díjkiosztó elõtt Bereczki Jenõ
és Gojkovicsné Gömöri Anikó
köszöntötte a vendégeket az
egyesület nevében, majd finom
vacsorát fogyaszthattak el a
megjelentek, melyet az Eurest
dolgozói készítettek és tálaltak
fel. A lakoma után került sor a
díjak átadására – érmeket, kupákat és okleveleket vehettek át
a tavalyi év legjobbjai.
Mivel a Magyar Postagalamb
Szövetség elnöke egy közel két-

Hosszú távú csapatbajnokság
1. Bereczki Jenõ 14H 250,88p
2. Pleck Szabolcs 14H 249,35p
3. Schill György 12H 190,53p
Hosszú távú champion
1. Pleck Szabolcs 2009-50-47350 3H 60,41p
2. Vastag András 2013-04-45194 3H 57,91p
3. Bereczki Jenõ 2011-04-33232 3H 55,14p
Középtávú csapatbajnokság
1. Csóri Antal 20H 290,91p
2. Csóri Antal 2-es csapat 20H 255,81p
3. Schill György 17H 234,98p
Középtávú champion
Csóri Antal 2011-13-67173 4H 63,87p
Rövid távú csapatbajnokság
1. Csóri Antal 35H 401,53p
2. Schill György 35H 365,50p
3. Pleck Szabolcs 32H 315,91p
Rövid távú champion:
1. Pleck Szabolcs 2010-04-23937 8H 80,76p
2. Schill György: 2011-D-337221 8H 75,50p
3. Vastag András 2011-04-32984 8H 65,66p
2015 Fiatalok csapatbajnoksága
1. Csóri Antal 12 H 104,19p
2. Pleck Szabolcs 6H 64,80p
3. Schill György 8H 62,32p
Fiatalok championja:
Gojkovicsné Gömöri Anikó 2015-D-93710
Összetett csapatbajnokság
1. Csóri Antal 82H 1072,19p
2. Schill György 76H 912,16p
3. Pleck Szabolcs 68H 812,76p
Általános csapatbajnokság
1. Csóri Antal 70H 968,47p
2. Schill György 68H 849,84p
3. Pleck Szabolcs 62H 747,96p
Általános champion
1. Vastag András 2011-04-32984 12H 114,17p
2. Csóri Antal 2011-13-67173 11H 146,05p
3. Csóri Antal 2013-D-612092 11H 126,98p
2015 legjobb 1 éves galambja: Schill György H 2014-D-720069 7
helyezés
2015 leggyorsabb galambja: Pleck Szabolcs 2013 H 04 45241
Rajka1 2067 m/p
Palotás József-emlékkupa: Schill György 47H 638,85p
Bóka János-emlékkupa: Bereczki Jenõ 59H 677,77p
Az eredményekhez gratulálunk, és további szép sikereket kívánunk!
Hargitai Gergely
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Mérleg
Folytatás az 1. oldalról.

Hiába jeleztük a vészt elõre, a magasságos
EU-vezetõknek, úgy tûnik, párizsi, brüszszeli és további tragédiák kellenek ahhoz,
hogy érdemleges lépéseket tegyenek migránskérdésben.
Azt csak a háttérben munkálkodó érdekemberek tudják, hogy milyen késztetésre
indult meg egyáltalán a hatalmas emberáradat. Pánikkeltés, szép ígéret feltételezhetõ. A menekülõ tömeg báb, eszköz valakiknek a kezében önös, aljas céljaik megvalósításához. Mindemellett az is fölsejlik
bennem, hogy Magyarországról nem menekültek tömegesen az emberek háború
idején. (Igaz, a népesedési rátánk össze
nem hasonlítható az iszlám világéval.)
Magyarország történelmében a nyugathoz
való tartozás óhaja folyamatos volt. Kezdve István királlyal, aki a keresztény Európában hitelesítette az ország létezését, helyét. A polgárosodás útja azonban el-elakadt a hatalom, vagyon, terület miatti érdekek marakodása miatt. A kézrõl kézre
való sodródásban, ide-oda törleszkedésben kihasznált végvárrá vált az ország.
Egyéni út helyett mások által szabott irányokba jártunk. A kommunizmusból demokráciába vágytunk, a kirakatokban csillogó nyugatra. Megkaptuk az új ruhát, az
uniós uniformist, s láthatóvá vált, hogy ez a
konformitás sem kényelmesebb. Ilyetén
módon hasonlóan csalatkoztunk, mint a
nyugatra vándorlók.
Az evangélikusoknál berendezett interaktív kiállításon van egy mérleg. Mellette kövek. A mérleg egyik serpenyõjébe azok tehetnek követ, akik Jézus megfeszítését kívánják, a másikba pedig azok, akik Jézus
szabadon engedését. Mondanom sem kell,
hogy több kõ kerül a szabadon engedés
serpenyõjébe 2016-ban, mint egykoron.
Azonban ha annak idején szabadon engedték volna Jézust, akkor nem nyertek
volna az õ kereszthalála által bocsánatot
az emberi bûnök – mutatott rá a tárlatot
vezetõ lelkész. Azaz fel kell vállalnunk a
nehéz utat, a súlyos kereszt terhét, aminek
hordozásában nincsenek társaink, támogatóink, emberi szinten magunkra vagyunk hagyatva, ám ez a megtisztulás és
haladás útja (úgy mondják: teher alatt nõ a
pálma), ha nem is látjuk menet közben a
számunkra kijelölt célt. De nem is a cél a
lényeg, hanem az addig megtett út. Meg a
következõk, amik még várnak ránk: a soksok kereszthalál és föltámadás az életünk
során. Olyanok vagyunk, mint a fák: levelet, virágot, gyümölcsöt hozunk, lehullajtjuk, újra meg újra, s közben növekedünk.
Nem parancsszóra. Ciklikus ritmusunk
szerint. Csendben, eltökélten.
Hargitai–Kiss Virág
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ÉLETEMLÉK
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület szervezésében került megrendezésre hétfõn 18 órakor Kiss Józsefné Életem címû könyvének bemutatása a Madarász
József Városi Könyvtárban. Ez a kiadvány is az egyesület Helytörténeti Füzetek címû sorozatának része, amit a könyv szerkesztõje, Hargitai Lajos és dr.
Lukács László professzor mutattak be.

Dr. Lukács Lászlót a Sárbogárdon végzett
néprajzi kutatásai révén ismerhetik többen is. Jó kapcsolatot ápoltak Kiss Józsefnével. Erzsi nénit nagyban ösztönözte,
hogy leírja a falusi nép és mindennapi élet
tapasztalásait. A könyv egyfajta önéletrajzi mû, rengeteg humorral és az akkori világ
fájdalmairól, aratásairól, a paraszti lakáskultúráról, a libatartásról, disznóvágásról
szóló történeteivel. A könyvben Erzsi néni
elmeséli az életét, mesél a hiedelmekrõl,
népi gyógyításról, szokásokról. Stílusa a
vidékre, falura jellemzõ tájszólással a bogárdi falusi nép korabeli gondolkodását is
tükrözi.
Sajnálatos módon Erzsi néni már nem érhette meg a könyv bemutatását.
Az est folyamán a könyvbõl részleteket olvasott fel Lukács Györgyné Irénke és Kovácsné Komáromi Edit.
A közel másfél órás baráti beszélgetés során többet megtudhattunk õseink világá-

ról, a magyar kultúráról, szokásokról és
perszer Erzsi nénirõl. A közönség is rendkívül aktív volt, hiszen bárki hozzászólhatott saját emlékei alapján a történetekhez.
Egy igazán családias könyvbemutatón vehettünk részt.
Az esemény végén Novák Kovács Zsolt, az
egyesület elnöke megköszönte a könyv felvezetését és bemutatását Hargitai Lajosnak és dr. Lukács Lászlónak.
Mágocsi Adrienn
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Mesemondó Cecén
13. alkalommal került megrendezésre az Illyés Mesemondóverseny a Cecei Általános Iskolában. Nagy érdeklõdés látszott már a
verseny megkezdése elõtt, hisz közel 100 versenyzõ töltötte meg
az iskola auláját, kísérõkkel együtt. Sok szeretettel látták vendégül a ceceiek a környékbeli iskolákat.

Eredmények:

2003-ban rendezték meg elõször a versenyt abból az apropóból,
hogy ezen a vidéken született és nõtt fel az író, költõ Illyés Gyula,
aki számos népmesét gyûjtött össze.

Elsõként Pajor Lili, az iskola tanulója köszöntötte az összegyûlt
érdeklõdõket Boldizsár Ildikó Lázár Ervin öröksége címû írásával a mesék csodálatos világáról. Majd az iskola igazgatója, Király
László köszöntött mindenkit. Az ünnepi mûsorban hallhattuk
Várady–Szabó László és Szalai Anna zongorajátékát, majd a cecei fiúénekkart.
A mûsor után közösen a vendégekkel átsétáltak az Illyés Gyula-emlékszoborhoz, hogy megkoszorúzzák azt. Majd mindenki elfoglalta az évfolyamához tartozó termet, ahol kezdetét vette a
megmérettetés.
A verseny végén, míg a tanárok tanácskoztak az eredményeken, a
tanulók az aulában sütikkel dugig rakott asztalokról falatozhattak.
Mágocsi Adrienn

1. osztály
I. Zentay Balázs György – Aba
II. Rabi Csenge – Aba
II. Törzsök Panka – Mészöly Géza Általános Iskola Sárbogárd
III. Horváth Jázmin – Mészöly Géza Általános Iskola Sárbogárd
2. osztály
I. Huszár Emese – Sárszentmiklósi Általános Iskola
II. Nyári Piros Alma – Szent István Általános Iskola Töbörzsök
III. Pintér Laura – Cece
Különdíj: Palotás Panna – Sárszentmiklósi Általános Iskola
3. osztály
I. Gõsi Gabriella – Nagydorog
II. Ihász Levente János – Sárszentmiklósi Általános Iskola
III. Nyári Ilona Karola – Sárkeresztúr
III. Salgóvári Réka – Aba
4. osztály
I. Makkos Illés Marcell – Nagylók
II. Bartók Hanna – Sárszentmiklósi Általános Iskola
II. Zsuzsics Cintia – Sárkeresztúr
III. Simon Hanna – Mészöly Géza Általános Iskola Sárbogárd
5. osztály
I. Pajor Lili – Cece
I. Dániel Zsolt Dániel – Petõfi Sándor Gimnázium Sárbogárd
II. Kovács Réka – Petõfi Sándor Gimnázium Sárbogárd
6. osztály
I. Lajter Laura – Nagydorog
II. Lehota Eszter – Cece
III. Pszota Csenge – Mészöly Géza Általános Iskola Sárbogárd
7-8. osztály
I. Huszár Anna – Sárszentmiklósi Általános Iskola
I. Horváth Zsombor – Petõfi Sándor Gimnázium Sárbogárd
II. Bali Miklós – Cece
III. Kovács Roland – Alsószentiván
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EGYENLÕ
BÁNÁSMÓD –
mindenkit megillet!
Forduljon az Egyenlõ Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji
hovatartozása, bõrszíne, nemzetisége,
nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota,
vallási-, vagy világnézeti meggyõzõdése,
politikai, vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága, vagy
apasága, szexuális irányultsága, nemi
identitása, vagyoni helyzete, vagy egyéb
tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel
okozott jogsértések kivizsgálása és
megszüntetése.
Keresse fel dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlõbánásmód-referens ügyfélfogadását a következõ elérhetõségek
valamelyikén: +36 (30) 960 2657,
eva.drszatmari@gmail.com

Székesfehérvári Regionális
Álláskeresõk Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10.
Tel.: +36 (20) 562 9619
2016. 04. 06. (szerda) 11.30–15.30
2016. 04. 20. (szerda) 12.15–16.15
(bejárat az iskolaudvar felõli oldalon)

Fejér Megyei Család,
Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25.
Tel.: +36 (30) 380 7943
2016. 04. 13. (szerda) 11.30–15.30

Sárbogárd Város Önkormányzata,
polgármesteri hivatal
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Tel.: +36 (25) 520 260/25
2016. 04. 27. (szerda) 11.30–15.30

2016. március 24. Bogárd és Vidéke

PÁLYÁZAT
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete az államháztartáson kívüli
forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokról szóló 15/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete értelmében pályázatot hirdet 2016. évre Sárbogárdon mûködõ
alapítványok részére nyári táborozások, kirándulások támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a sárbogárdi lakóhelyû 3–14 éves korosztály nyári táborozását, kirándulását úti-, étkezési- és szállásköltség kiegészítésével, valamint belépõjegyek vásárlásához való hozzájárulással.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk sárbogárdi székhelyû, telephelyû, bíróság által nyilvántartásba vett alapítványok, amelyek a sárbogárdi fiatalok érdekében
megvalósuló nyári programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá olyan szervezetek, amelyek a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül együttmûködési megállapodást kötöttek, vagy tartottak fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy jelöltet
állítottak helyi önkormányzati választáson;
b) aki a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztõ, vagy valótlan adatot
szolgáltatott;
c) aki az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelõen számolt el;
d) aki az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérõen használta fel;
e) aki a hiánypótlást határidõre nem teljesíti;
f) összeférhetetlenség fennállása esetén.
A pályázat keretösszege: 800.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot;
2. a bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát;
3. az alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát;
4. a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló, közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolást;
5. a szervezet 2016. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvényeinek
leírását;
6. a kért támogatás célját, összegét, felhasználásának tételes indoklását;
7. nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak hiányáról;
8. közzétételi kérelmet.
Azoknak az alapítványoknak, melyek benyújtották elõzõ években alapdokumentumaikat, és gondoskodtak azok folyamatos aktualizálásáról, nem kell csatolniuk a 2., 3.
pontban felsorolt dokumentumaikat, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett
dokumentumok tartalmában változás nem történt.
A kapott támogatás nem használható fel tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére,
reprezentációs költségekre (vendéglátás, ajándék).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 14. 16.00 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá: TÁBOROZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK ALAPÍTVÁNYOKNAK PÁLYÁZAT 2016 (Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, 7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.).
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. április 27.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk 2016. május
13-áig. Bõvebb információt kérhetnek Czene Istvánné igazgatási ügyintézõtõl a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet 1.).
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Bogárd és Vidéke 2016. március 24.

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

PÁLYÁZAT
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága pályázatot hirdet a
2016. évre nyári táborozások, kirándulások támogatásának
elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a sárbogárdi lakóhelyû 3–14 éves korosztály nyári táborozását, kirándulását úti-,
étkezési- és szállásköltség kiegészítésével, valamint belépõjegyek vásárlásához való hozzájárulással.
A pályázók köre: nevelési–oktatási intézmények, nyilvántartásba vett civil szervezetek, egyházak.
A pályázat keretösszege: 800.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, a pénzintézet megnevezését, bankszámlaszámát, a
nyilvántartott tagok számát;
2. a vezetõ, illetve a pályázatért felelõs nevét, elérhetõségét;
3. a törzskönyvi nyilvántartásba vétel, az alapszabály, alapító
okirat, illetve a bírósági bejegyzést igazoló irat képviselõ által
hitelesített másolatát;
4. a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló, közhasznú
szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolást;
5. a pályázat nevét;
6. a program kezdõ és befejezõ idõpontját, részletes leírását;
7. a kért támogatás összegét, a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, a saját források feltüntetésével;
8. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a támogató ellenõrzéséhez;
9. nyilatkozatot összeférhetetlenségrõl;
10. közzétételi kérelmet.
A kapott támogatás nem használható fel tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére, reprezentációs költségekre (vendéglátás).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek.
Egyszeri hiánypótlásra van lehetõség 5 napos határidõvel.
A korábban már hasonló támogatásban részesült és határidõre
el nem számolt szervezetek, illetve intézmények nem vehetnek
részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 14. 16.00
óra.
A pályázatokat az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság
címére (Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, 7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2.) kell eljuttatni. Kérjük, a borítékra írják rá:
OKSB TÁBOROZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK 2016.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. április 27.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban
értesítünk 2016. május 13-áig.
Bõvebb információt kérhetnek Czene Istvánné igazgatási ügyintézõtõl a polgármesteri hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2., I. emelet 1.).
Az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság elnöke
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PÁLYÁZAT
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete az
önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló 22/2015. (V.
21.) önkormányzati rendelete értelmében pályázatot hirdet
közmûvelõdési feladatellátás átadására, az önkormányzati
fenntartású Rétszilasi Klub közmûvelõdési megállapodással
történõ további üzemeltetésére.
A pályázat célja: az önkormányzat a Rétszilasi Klub (7003 Sárbogárd–Rétszilas, Fehérvári út 95.) üzemeltetésére, a rendeletében megfogalmazott közmûvelõdési feladatok megvalósítására a nyertes pályázóval közmûvelõdési megállapodást köt.
Az önkormányzat 2016. évre 520.000 Ft támogatást biztosít –
ebbõl a támogatási idõszakra 433.330 Ft esik – a meghatározott közmûvelõdési feladatok ellátásáért, megszervezéséért, a
klub üzemeltetéséért. A további években a támogatás összege
a mindenkori költségvetés készítésekor külön tárgyalás alapját
képezi. Az évi támogatási hozzájárulás negyedéves bontásban
kerül utalásra. A nyertes pályázó köteles a támogatásról elsõdlegesen a havi közüzemi számlák és a fizetés teljesítését igazoló
átutalás, csekk másolatának, azon túl olyan kulturális rendezvény számlája másolatának, amelyiknél jegyértékesítésbõl bevétel nem keletkezett, azon túl a saját közremûködése személyi kifizetési bizonylat másolatának negyedévente a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézõjéhez történõ
benyújtásával elszámolni a negyedévet követõ hó 15. napjáig.
A pályázók köre: a kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. számú törvény 78. és 79. §-a, illetve
a helyi rendelet 5. § (2) bekezdése alapján közmûvelõdési
megállapodás köthetõ:
1. jogi személlyel (társadalmi szervezet, alapítvány, gazdasági
társaság),
2. magánszeméllyel (vállalkozó).
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a feladatellátására vonatkozó részletes szakmai tervet;
2. szakmai tapasztalat, referenciák, eddigi közmûvelõdési tevékenység bemutatását, a közremûködõ közmûvelõdési szakember nevét, végzettségét igazoló okmányt;
3. a közmûvelõdési feladatellátására vonatkozó jogosultság
igazolására szolgáló dokumentumok másolatát:
– nonprofit szervezetek esetén bírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, az alapszabály, illetve alapító okirat másolata;
– gazdasági társaság esetén cégbírósági bejegyzés, társasági
szerzõdés másolata;
– vállalkozók esetén vállalkozói igazolvány másolata.
4. nyilatkozatot a pályázati kiírásban szereplõ feladatok elvégzésének vállalásáról, az adott feltételek elfogadásáról (melyek
a közmûvelõdési megállapodás részét fogják képezni);
5. nyilatkozatot a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
6. közzétételi kérelmet a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 8. § (1) bekezdés
szerinti érintettségrõl.
A határidõn túl érkezett, illetve a kötelezõ mellékleteket nem
tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra
nincs lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 21.
A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzata címére (Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
kell benyújtani.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. május 17.
A feladat ellátásának kezdete: 2016. június 1.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban
értesítünk 2016. május 23-áig.
Bõvebb információt kérhetnek a polgármesteri hivatal igazgatási ügyintézõjétõl (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet
1.).
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Az iskolások
világrekordot döntenek!

2016. március 24. Bogárd és Vidéke

KÉK
HÍREK
Áruházi mobilt lopott

Május 5-én országszerte 130 iskolában kézmosásoktatáson vesz részt 23.000 diák az
ÁNTSZ Országos Tiszti Fõorvosi Hivatala kezdeményezésére az e-Bug.eu nemzetközi oktatóprogram megismertetése és a Semmelweis-emlékév alkalmából.
A több helyszínen egyszerre tartott kézhigiénés oktatás Guinness-rekordját
Glasgow-ban állították fel. Itt 3039 diák vett részt a rekordkísérletben, amit jó eséllyel
tudnak felülmúlni a magyar iskolások, hiszen eddig mintegy 23 ezren jelentkeztek 128
iskolából az egész országból. Fejér megyében 8 iskola vesz részt az akcióban: a Mezõfalvai Petõfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola, a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola, a Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola, a
Sárszentmiklósi Általános Iskola Nagylóki Tagiskolája, a Martonvásári Beethoven
Általános Iskola, a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Csákberényi Tagiskolája, a
Zámolyi Csanádi Imre Általános Iskola, a Sárszentágotai Általános Iskola.
Az esemény során egy tanóra keretében mutatják be a képzett instruktorok a kézmosás fontosságát és annak helyes technikáját. A fertõzések átvitelének leggyakoribb 10
oka ugyanis a jobb kezünk 5 ujja és a bal kezünk 5 ujja. Közismert az ellenálló baktériumok gyakoribbá válása is. Kevesebb fertõzés – kevesebb gyógyszer – kevesebb antibiotikum, melyek tovább megõrzik hatásukat.
Mindez nem csak egyszeri alkalommal megtanulható, megtanulandó tudás. Az
e-Bug.eu egy tudományos alapokon nyugvó oktatási eszköz, ami játékos tanulással segíti a diákokat (a 6 évestõl egészen a fiatal felnõttekig) elsajátítani a megfelelõ személyi higiénés szokásokat, a felelõs szexuális élet feltételeit, a tudatos antibiotikum-használattal és a védõoltásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Bátran
ajánljuk minden érdeklõdõ kicsinek és nagynak: nézzen bele! Az e-Bug.eu érdekesen
beszél izgalmas dolgokról.
A rekordkísérlet idõpontja 2016. május 5., a WHO egészségügyi intézményeknek létrehozott kéztisztasági világnapja. Bár a figyelem ezen a napon az egészségügyi intézmények dolgozóira és látogatóira szokott irányulni, az ÁNTSZ e-Bug csapata úgy
döntött, hogy a diákokat is megszólítja, hiszen a gyermekkorban elsajátított higiénés
szokások egy életen át elkísérnek bennünket.
További információkat és ingyenes oktatási segédleteket, játékokat a www.e-bug.eu
weboldalon, az iskolákban, az ÁNTSZ honlapján (https://www.antsz.hu/portal/ebug)
és a facebookon találhatnak.
Várunk minden érdeklõdõt, tanárt, diákot, önkéntest, támogatót, hogy együtt tehessünk ezen a napon a kéz útján terjedõ fertõzõ betegségek megállításáért!
Döntsük meg együtt a kézmosásoktatás világrekordját 2016. május 5-én!
További információ:
Dr. Müller Cecília
megyei tiszti fõorvos
Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Fõosztály
8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.
Tel.: +36 (22) 511 720,
fax: +36 (22) 511 727

A sárbogárdi rendõrök 2016. március
19-én a délelõtti órákban az egyik sárbogárdi szupermarketbõl állítottak elõ egy 16
éves helyi fiatalt, aki két nappal korábban a
csomagolásából kibontva eltulajdonított
egy mobiltelefont az áruházból. Az elkövetõ kilétére a kamerafelvétel alapján derült
fény, majd amikor ismét megjelent az áruházban, a biztonsági szolgálat értesítette a
rendõrséget. A kiérkezõ járõrök a fiú zsebében megtalálták az ellopott készüléket,
amely IMEI száma alapján lett beazonosítva. Az elkövetõvel szemben tulajdon
elleni szabálysértés elkövetése miatt indult
eljárás.

Kapcsolati erõszak
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon kapcsolati erõszak bûntette elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folyik büntetõeljárás K. László alapi lakos ellen. A rendelkezésre álló adatok alapján a férfi 2016.
március 4-én a déli órákban tettleg bántalmazta élettársát. A sértett a támadás következtében megsérült. A nyomozók az
esetet követõen a férfit gyanúsítottként
hallgatták ki kapcsolati erõszak és zaklatás
bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, ezt követõen bûnügyi õrizetbe
vették, és elõterjesztést tettek elõzetes letartóztatásának indítványozására, amelyet
a Székesfehérvári Járásbíróság el is rendelt.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Rendõrautó árokban
Március 11-én, pénteken, délelõtt
Felsõkörtvélyesnél többen is látták – jómagam is –, hogy egy rendõrautó az árokban
rekedt. Ennek okairól kértem és kaptam
tájékoztatást a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság kommunikációs szolgálatától:
„2016. március 11-én délelõtt a rendõrök
egy motoros kívántak intézkedés alá vonni, aki a rendõri jelzés ellenére nem állt
meg és a helyszínrõl elmenekült. A járõrök
a motorkerékpárt követve anyagi kárral járó közúti közlekedési balesetet szenvedtek.”
Hargitai–Kiss Virág

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a polgárõrségtõl éjjel-nappal a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Bogárd és Vidéke 2016. március 24.
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

SZABADTÉRI TÛZESETEK MEGELÕZÉSE
Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghetõ hulladéktól és további
hasznosításra nem kerülõ száraz növényzettõl mentesen tartani.
Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot
égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi. Az égetés lehetõségérõl, rendeletben megengedett idõszakáról érdeklõdjön
az érintett település önkormányzatánál.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tûzvédelmi
hatóság engedélyével legfeljebb tíz hektár egybefüggõ területen
irányított égetést végezhet. A kérelmet legkésõbb az égetés tervezett idõpontját megelõzõ 10. napig kell benyújtani a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséghez. A kérelem elbírálása
öt munkanapon belül megtörténik. A tûzvédelmi hatóság engedélyezése illetékköteles, azaz a kérelmet a jogszabályban meghatározott tartalom mellett illetékbélyeggel kell ellátni.
Az irányított égetés csak úgy végezhetõ, hogy az a környezetére
tûz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Az irányított égetés során a
tûz nem hagyható õrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani, a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást vízzel, földtakarással,
kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.
Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint
végezhetõ:
– A tarlónak minden oldalról egyidejûleg történõ felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a
szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.
– A tarlót, vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése
elõtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott
területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében
vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a
helyi adottságoknak megfelelõ, de legalább 6 méteres védõsávot
kell szántással biztosítani.
– Tarlóégetés tíz hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhetõ, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
– A tarlóégetés során tûzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelõ létszámú, kioktatott személy jelenlétérõl kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított
égetése során szintén a tarlóégetésre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
A szabadtéren keletkezõ tüzek megelõzése érdekében a vasút és
a közút mindkét oldalán annak kezelõje köteles a szélsõ vasúti vágánytengelytõl mérve legalább 4 méter széles, a közút szélétõl
mérve legalább 3 méter széles védõsávot kialakítani. A védõsávot
éghetõ aljnövényzettõl, gallytól tisztán kell tartani. A folyamatos
tisztántartásról, éghetõ anyagtól mentes állapotban tartásról a

védõsávval érintett terület tulajdonosa, kezelõje, haszonbérlõje
köteles gondoskodni.
Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tûzön történõ sütés-fõzés a tûz állandó felügyelete mellett.
Tûzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tûzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
Tûzgyújtási tilalommal és erdõtüzekkel kapcsolatos további információkat a www.katasztrofavedelem.hu, vagy a www.nebih.hu
oldalon talál!
Jogszabálytól eltérõ, vagy hatósági engedély hiányában végzett
tûzgyújtási tevékenység tûzvédelmi bírságot von maga után!

A FEJÉR MEGYEI TÛZMEGELÕZÉSI
BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA
Ha a jogszabálynak megfelelõen és/vagy engedéllyel végezzük az
égetést, a Fejér Megyei Tûzmegelõzési Bizottság az alábbiakat javasolja:
Csak kiszáradt növényi hulladékot égessünk. A nedves, frissen levágott levelek, gallyak égetése fokozott füstképzõdéssel jár,
amely balesetveszélyt, légzési nehézségeket okozhat.
Úgy gyújtsunk tüzet, hogy az a környezetére veszélyt ne jelentsen,
növényi hulladék közelében más éghetõ anyag, épület ne legyen.
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül.
Az esetlegesen feltámadó szélben a lángok pillanatokon belül tovább terjedhetnek.
Minden esetben gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû oltóanyagról.
Mindig legyen nálunk a tûz oltására alkalmas kézi szerszám.
Csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
Tájékozódjunk a várható idõjárásról, mert a szél kedvez a tûz
gyors továbbterjedésének.
Ha mégis elszabadulnak a lángok, haladéktalanul értesítsük a katasztrófavédelmet a 112-es vagy a 105-ös segélyhívón.
Az erdõtüzek megelõzésérõl:
Csak a kijelölt tûzrakó helyeken, szélcsendes idõszakban gyújthatunk tüzet, például szalonnasütés céljából. A kijelölt tûzrakó helyek jól felismerhetõek, állandó szegéllyel rendelkeznek, környékükön általában padok, asztalok is találhatók.
Legyen nálunk két-három liter víz, amivel távozáskor az izzó parazsat eloltjuk.
Víz hiányában a tûzrakás helyét földdel fedjük be.
Ha – a kijelölt tûzrakó helyen kívül – tûzesetet észlel, kérjük, jelezze a 112-es, 105-ös segélyhívó telefonszámon.
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Kazánhelyiségben keletkezett tûz
Kazánhelyiségben keletkezett tûz március 22-én Sárbogárdon a Szabadság utca egyik családi házában. A mûveletirányítás a sárbogárdi hivatásos tûzoltók két gépjármûvét riasztotta az esethez. A tûzoltók kiérkezésekor több szomszéd is próbálta eloltani a tüzet, valamint a közmûvek elzárását is elvégezték. A kazán környezetében egy asztal, kézi szerszámok és elektromos vezetékek égtek, a tûzoltók
két vízsugárral avatkoztak be. Ennek köszönhetõen a lángok nem terjedtek tovább az épület további részeire, személyi sérülés nem
történt.
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes, megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Miklósi hírcsokor
Szemere Gyula
Helyesírási Verseny
A Sárszentmiklósi Általános Iskolában került megrendezésre a Szemere Gyula Helyesírási Verseny járási fordulója. 2016.
március 10-én délután érkeztek a negyedik
évfolyam legjobb helyesírói, iskolánként
két tanuló. Sárbogárd három iskolájából
és Nagylókról, valamint Cecérõl, Sárszentágotáról, Mezõszilasról és Dégrõl gyûlt
össze a 15 versenyzõ.
„Hívogató természet” címmel a tavaszról
szólt a tollbamondás szövege, melyet Irányi Rózsa néni diktált le a tanulóknak.
Majd néhány szótagolási feladatot is kaptak.
Minden jelenlévõ tanító néni aktív közremûködésével történt a javítás. Jól dolgoztak a kis versenyzõk, a nem könnyû szövegben nem is sokat hibáztak.

sás népszerûsítése volt. A felkészülés során a gyerekek megtapasztalták, hogy abból lehet jó mesemondó, aki nagyon sok
mesét olvas és maga is mesél a társainak.
28 tanuló gyûlt össze, hogy a rövid megnyitó után sorszámot húzva évfolyamában elmondja a megtanult népmeséjét. A zsûri
tagjai több szempontot is figyelembe vettek a versenyzõk értékelésénél: a jó elõ-

A végeredmény:
1. helyezett: Vámosi Nikol Boglárka (Sárszentmiklósi Általános Iskola)
2. helyezett: Kelemen Csongor (Sárszentmiklósi Általános Iskola)
3. helyezett: Jákob Noémi (Mészöly Géza
Általános Iskola)
A helyezettek a megyei fordulón képviselik a Sárbogárdi járást, valamint iskolájukat.
Sok sikert nekik!
Palatinus Rozália

Meséltek a gyerekek

adói képességeken túl alapkövetelmény
volt a szép beszéd is. A hosszabb–rövidebb
meséket érzékletesen, humorosan, vagy
éppen mély átéléssel adták elõ a versenyzõk, alaposan feladva a leckét a zsûri tagjainak. A verseny során nemcsak a zsûri, ha-

nem a gyerekek is jól szórakoztak, érdeklõdéssel hallgatták egymás meséit, és
tapssal köszönték meg azokat. A verseny I.
és II. helyezettjei jutottak tovább a március 23-ai cecei Illyés Gyula Mesemondóversenyre.
Irányi Rózsa

Mesemondóversenyt tartottak március
16-án délután az alsó tagozatos tanulók
részvételével iskolánkban. A versenyre a
tanulók szabadon választott magyar népmesékkel készültek fel. Olyan meséket választottak, tanultak meg, amelyeket szeretnek és magukénak éreztek. A verseny
célja a hagyományok ápolása, a meseolva-

Helyezettek:
2. évfolyam

3. évfolyam

4. évfolyam

1. Palotás Panna 2. c

1. Ihász Levente János 3. b

1. Bartók Hanna 4. b

2. Huszár Emese 2. c

2. Zádori Dorina 3. b

2. Hollósi Bence 4. c

3. Baki Luca 2. b

3. Kovács Erik Lajos 3. a

3.Sztojka István Márió 4. a

25 ÉVES A MEZÕFÖLD TÚRA NAGYLÓKON
Jubileumi Mezõföld kis kupa:
A jelentkezõk 300 forintért beiratkozhatnak a kis kupa versenysorozatba. Négy távból 3 teljesítése kötelezõ. A távok és idõpontok:
– április 3. (vasárnap): 11 km, Nagylók–Cseksorompó–vasútállomás–községközpont–turistaház
– július 16.: 17 km, Nagylók–Hantos–Fenyves–Nagylók, turistaház
– szeptember 24.: éjjel a Mezõföldön
– szeptember 25.: õszi Mezõföld (Nagylók–Biller–Sóút–Fenyves–Hantos–Nagylók)

Jubileumi Mezõföld nagy kupa:
A jelentkezõk 400 forintért beiratkozhatnak a nagy kupa versenysorozatba. 5 távból 4 teljesítése kötelezõ. A távok és
idõpontok:
– április 3.: tavaszi táv, 27 km, Nagylók–Cseksorompó–vasútállomás–geodéziai
torony–Sárkeresztúr–Sárszentágota–Nagylóki vasútállomás–községközpont–turistaház)
– július 16.: 55, vagy 33 km-es táv, Nagylók–Sárkeresztúr–Malom-csatorna–nagyhörcsöki
híd–Felsõkörtvélyes–Cseksorompó–turistaház); a hosszabb táv
innen tovább megy a Hantos–Fenyves–Nagylók útvonalra)
– szeptember 24.: éjjel a Mezõföldön
– szeptember 25.: õszi Mezõföld
A teljesítõk oklevelet kapnak és a megfelelõ kupát.
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Mészöly-hírek
Mészölyösök a Felvidéken

A Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola 7. évfolyamos osztályaival sikeresen
pályáztunk a határon túli tanulmányi kirándulásra, a „HATÁRTALANUL” elnevezésû program keretén belül, „4 nap Felvidéken – a szabadság hõseinek nyomában
a Szepesség kincseivel” elnevezéssel. A kiránduláson 29 tanuló és 3 pedagógus vehetett részt március 14-étõl 17-éig.
Az indulást megelõzõ napokban tanulóink
bemutató elõadást láthattak a leendõ helyszínekrõl és látnivalókról. Adatokat gyûjtöttek a nevezetességekrõl, megismerkedtek történetükkel.

Vetélkedõ keretében játékos formában elsajátíthatták ismereteiket. Budapesten a
Magyarság Házában megnéztük a „Mi magyarok” címû kiállítást, amely tovább mélyítette tudásukat. Megtekintettük 2 híres
regény filmes feldolgozását (Jókai Mór: A
lõcsei fehér asszony, Mikszáth Kálmán:
Szent Péter esernyõje). Mindkét író szorosan kötõdik a Felvidékhez.
A négynapos kirándulás helyszíne a szlovákiai Felvidék volt. Autóbusszal a Csillagösvény utazási iroda segítségével több
100 kilométert tettünk meg. Megtekintettük a füleki várat, majd Rimaszombat nevezetességeit. Itt találkoztunk a helyi álta-

lános iskola tanulóival, és megemlékeztünk március 15-érõl. Várhosszúréten koszorút helyeztünk el a Szent György tiszteletére szentelt kéttornyú római katolikus
templomban. Krasznahorkaváralján a várnál barangoltunk. Szállásunk a betléri kastélyszállónál volt, amivel nagyon elégedettek voltunk. Itt kaptunk minden reggel
bõséges reggelit, vacsorát és úticsomagot a
kirándulásokra.
Látogatást tettünk az Andrássy-mauzóleumban Betléren, és koszorút helyeztünk el
a síroknál. Szádelõn (mely az UNESCO-világörökség része) a szurdokvölgyben

rövid túrán vettünk részt. A Domica Szlovák-karszt tájegység cseppkõbarlangját
csodáltuk meg. Utunk aztán Kassára vezetett. A város nevezetességeit tekintettük
meg, köztük a dómot és Rákóczi Ferenc
rodostói emlékházát. A Felvidéki Paradicsomban sétáltunk a hóban, a merészebbek felmentek a hegyoldal járható útjaira,
majd hócsatával vezették le fölös energiáikat. Késmárkon megkoszorúztuk Thököly
Imre sírját a várban, és városnézõ körútra
mentünk. Az evangélikus fatemplom lenyûgözõ volt. Lõcsén és Rozsnyón elõadást hallhattunk a nevezetességekrõl, és
megtekinthettük a Szent Jakab-templo-

mot, a szégyenketrecet, a Thurzó-házat,
Andrássy Franciska emlékmûvét, az Õrtornyot, a Püspöki székesegyházat, a Diák
templomot.
Kékkõ várát is meglátogattuk, majd Szklabonyán megkoszorúztuk Mikszáth Kálmán szobrát és megnéztük az emlékházat
is.
Minden helyszínen tanulóink rövid tájékoztatást adtak nekünk a látnivalókról és
tudnivalókról.
Sok szép helyen jártunk, jó volt látni, megismerni a magyar vonatkozású nevezetességeket a négy nap alatt. Szívesen fogunk
visszaemlékezni az itt eltöltött csodás napokra.
Kecskés Andrea

Bod Péter
könyvtárhasználati
versenyen jártunk

Március 7-én a 7-8. évfolyamosok kategóriájában Horváth Szabina (8. a) és Király
Nikolett (8. a) képviselte iskolánkat a Bod
Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulóján. Az idei tanévben a
székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Gyermekrészlege adott otthont a versenynek. Az írásbeli fordulón
egy feladatlap kitöltése várt a tanulókra,
melynek témája Bartók Béla születésének
135. évfordulója és a népzene köré szervezõdött. A feladatok között szerepelt zenei
folyóirat rovataival, zenei gyûjtemény tereivel kapcsolatos kérdés, keresztrejtvény,
operáról szóló dokumentum szerzõségi
adatainak pontos megjelölése, Bartók Béla életével és munkásságával összefüggõ
szövegértési feladat. Diákjaink – kihasználva a rendelkezésükre álló 90 percet –
igyekeztek tudásuk legjavát adni, hogy
megtalálják a sokféle kérdéstípus legmegfelelõbb válaszait.
Reichardtné Sz. Ágnes, MGÁI
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A kosárlabda szépségei
NB I-es rangadón szurkoltak az alsószentiváni kosárlabdások
Bár Boros Tamás tanár úrnak köszönhetõen évek óta mûködtetünk kosárlabda szakkört, sõt a kosárlabdakupákra egy-egy ütõképes csapat is kialakul minden tanévben, a legtöbb kosárlabdázónknak még nem volt olyan élményben része, hogy egy NB I-es
kosárlabdameccsen tapasztalhassa meg ennek a játéknak a szépségeit. Az idei tanévben azonban már annyi emberbe sikerült a tanár úrnak átplántálnia a kosárlabda iránti szeretetet, hogy régebbi és jelenlegi tanítványaival, valamint a kosármeccseink szorgalmas jegyzõkönyvvezetõ leányzóival egy kisebb buszt már meg
tudtunk tölteni. Ezért õsz óta terveztük, hogy a közelséget kihasználva a Paksi Atomerõmû csapatának egy mérkõzésére ellátoga-

gött. A mérkõzés igazolta, miért is van mindkét csapat az élmezõnyben; szép megoldásokat, számos hárompontost, nagy küzdelmet láthattunk. Három negyeden át fej fej mellett haladtak a
csapatok, a házigazdák végül a negyedik negyedben robbantottak, miután kétszer is elhúztak 10 pontra a vendégektõl, jól elhelyezett hárompontosaiknak köszönhetõen. Bár a ZTE nem adta

tunk. Törekvéseinket a klub nemes gesztusa is elõsegítette: amikor ugyanis megérdeklõdtük, mennyibe kerülnének a belépõjegyek a tanulók számára, azt a választ kaptuk, hogy ingyen megtekinthetjük a csapat soron következõ mérkõzését, csak cserébe lelkesen szurkoljunk. Ezt az ajánlatot nem utasíthattuk vissza, így az
adott napon, a tanítást követõen útra keltünk az atomvárosba.
Vérbeli rangadót fogtunk ki: a házigazdák és a vendég zalaegerszegiek egyaránt eséllyel pályázhattak az alapszakasz megnyerésére, a dobogó 2. és 3. fokát elfoglalva a listavezetõ Szolnok mö-

olcsón a bõrét, egyszer visszakapaszkodott 9 pontos hátrányból
fordítva, de a végét a paksi csapat bírta jobban, és 88-80-ra megnyerték a rangadót. A szíves vendéglátást igyekeztünk minél lelkesebb szurkolással viszonozni: minden hazai kosarat tapssal és
éljenzéssel köszöntünk meg. (Egyedül az éneklésre nem tudtam
rávenni az egyébként erre mindig hajlandó fiúkat, pedig élvezték
ám az ultrák produkcióit is; szomszédságban voltunk a zalaegerszegi táborral.) További maradandó élményt jelentett számunkra, hogy a meccs végén a csapat nekünk is megköszönte a biztatást, pacsizhattak tanulóink a játékosokkal, és a magunkkal hozott kosárlabdát is szívesen dedikálták.
Köszönjük az élményeket, hajrá ASE!
Kiss Attila
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Rendhagyó
történelemóra

Március 19-én, szombaton a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési
Központ egy egyedi történelemórának adott helyet. Itt nem voltak dolgozatok, sem jegyzetek, sõt, a legtöbb hallgató idõsebb
volt, mint maga az elõadó.
Jávor Miklós mosonmagyaróvári jobbikos képviselõ, a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem történelem szakos Phd hallgatója tartott elõadást az 1848-49-es szabadságharcról és annak következményeirõl. Nem a mindenki által jól ismert aspektusból vizsgálta
azonban az eseményeket, hanem a kor politikai helyzetét állította
a középpontba, s taglalta részletekbe menõen. Az elõadás izgalmas és informatív volt, minden nézõ számára tartogatott új információkat. Ráadásul két szavalatot is hallhattunk Jávortól, hiszen
ezzel az általa már megszokott formulával nyitotta s zárta érdekes
elõadását.
Leszkovszki Máté
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KEDD
A nagyhét második napja. Egészségügyi látogatást kellett tennem
a rendelõintézetben. Kifelé jövet megszámoltam az intézet körzetében várakozó autókat. Pontosan ötvenet találtam. Ahogy hajtottam hazafelé, arra gondoltam, hogy az autók számával kapcsolatos gondolataimról írok cikket ezen a héten, nem a nagyhétrõl.
Mikor benyitottam a lakásba, a tévé képernyõjén állt meg a tekintetem. Menekülõ embercsoportokat láttam, elég megdöbbentõ
volt. Látszott, hogy az életüket mentik. Úgy futottak, mint az állatok, ha veszély tör rájuk. Világos volt, hogy valami szörnyûség történt a világban. Be is mondták, hogy Brüsszelben több bomba

robbant. Mutatták a repülõtéri fõépület kitépett ablakkereteit, a
romokat. Hordágyon véres testet vittek. Egy piros pulóveres, kerek arcú férfi sírt. Fegyveres katonák vonultak jobbra-balra. Öngyilkos robbantás, pánik az egész városban, egész Európában.
Több tucatnyi halott, még több sebesült. Leállt a légiközlekedés, a
városban teljes zárlat, nem járhat a metró, a villamos, a buszok.
Azt nem mutathatták, amikor az öngyilkosjelölt hajnalban felkelt. Milyen volt az éjszakája? Felöltözött, megvizsgálta, majd
magára öltötte a robbanómellényt, elbúcsúzott a barátaitól. „Allah akbár!” És indult. Egyedül ment? Vagy kísérték a társak? Õ
egy terrorista. Vagyis terrorista volt. Cafatokra tépte õt a saját
mellénye.
Fotók: internet

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

László Márton
A hadtörténet bûvöletében
címû gyûjteményes kiállítására.
A tárlaton saját készítésû II. világháborús témájú
diorámák, makettek, Európa neves hadtörténeti
múzeumaiban készített fotók és katonai emléktárgyak láthatók.

A megnyitó 2016. április 1-jén (pénteken)
16 órakor
a mûvelõdési ház kiállítótermében lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!

A világvárosokban fokozták a biztonsági intézkedéseket, a metrómegállóknál, vasútállomásokon, repülõtereken géppisztolyt
ölelõ fegyveresek, aknakeresõ kutyák, az anya nem meri iskolába
engedni a gyereket. Az emberekben gyökeret vert a rettegés.
A terror szó a latinban rettegést, félelmet jelent. A terroristák rettegést gyártanak. Vannak emberek, akik cipõt készítenek, hogy
embertársaiknak legyen mit felvenni a lábukra. Mások autót,
zsemlét, számítógépet gyártanak. Úgy látszik, van valami titokzatos oka annak, hogy rettegést is kell gyártani. Nem érthetjük, miért jó valakinek, ha én rettegek. Véres húsdarabokká tépeti magát
valaki az áhított cél érdekében, hogy én féljek. Régi eszme, hogy
az ember érthetetlen képzõdmény. Szembe kell nézni a ténnyel:
ez az õrültség, a robbantás egyre terjed. Azt mondják egyes szakértõk, hogy ez voltaképp háború. Kapkodjuk a fejünket. Ki háborúzik itt ki ellen? És miért? Valaki elmagyarázhatná.
L. A.
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HITÉLET

Keresztény meditáció

A Csend imája
Szeretettel meghívjuk
Önt és családját a
2016. április 1-jén (pénteken)
17 órakor a Madarász József Városi
Könyvárban kezdõdõ elõadásunkra.

Vendégünk:
Tariska Eszter
lelkigyakorlat-vezetõ,
a dobogókõi Lelkigyakorlatos
Ház munkatársa.
Másnap, április 2-án 8 órától
egész napos meditációs gyakorlat
lesz a sárbogárdi
mûvelõdési házban.
Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!
A belépés ingyenes.

Keresztény meditáció

A Csend imája
Szeretettel meghívunk
a 2016. április 2-án (szombaton)
8.00 órakor kezdõdõ gyakorlásra.

A meditációt Tariska Eszter
lelki vezetõ tartja.
Helyszín:
a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központ kamaraterme
(jógaterem).
E-mailben kérésre részletes
programot küldünk.
Jelentkezni a
sztaribela51@gmail.com
e-mail-címen lehet.
Személyes információ:
a 06 (30) 653 5212-es
telefonszámon.
A programon történõ részvétel
ingyenes, hozzájárulást elfogadunk.
Szeretettel várunk!
A meditációs csoport nevében:
Sztari Béla

2016. március 24. Bogárd és Vidéke

Miért hagytál el engemet?
A múltra is, de a jövõre is rákérdezhetünk a miért szóval. Miért tetted ezt? Mi az oka annak, hogy így cselekedtél? Milyen meggondolásból, milyen indíttatásból tetted azt, amit
tettél? Ilyenkor a múltból várjuk a feleletet a miért kérdésre. De ugyanez a kérdés – „Miért tetted ezt?” – a jövõ felé is irányítja a gondolatokat. Milyen célból tetted azt, amit tettél? Mit akarsz elérni a jövõben azzal, amit tettél? Ha tehát pontosan akarunk kérdezni,
igazában ki kell bõvíteni a kérdõszót: mi okból, vagy mi célból tetted azt, amit tettél.
Üres nyelvészkedésnek tûnhet ez a pontosítás, de mindjárt komolyra fordul a dolog, ha
fölvetjük a kérdést: amikor Jézus a keresztfán szenvedett gyötrelmei során így kiáltott
fel: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” – vajon hogyan értette a „miért”
szót? Ha úgy értette, hogy „mi okból” hagytál el, akkor ebben a keserûség van. Panasz és
vád van: mivel szolgáltam rá erre a leírhatatlan szenvedésre? Hibáztam valahol? Rosszul
végeztem a szolgálatomat? Ha viszont úgy értette Jézus a miért szót, hogy „mi célból”,
akkor Isten érthetetlen akaratának tudakozása és így engedelmes meghajlás van a kérdésben. Atyám, elfogadom
akaratodat, de érteni is szeretném: milyen cél felé viszed a te
ügyedet ezzel a könyörtelen
szenvedéssel?
A kérdés megválaszolásában
az eredeti görög szó jelentése
is segíthet valamennyire, de a
vitát végsõ soron a héberarám szó pontos jelentése
dönti el. Az evangélisták olyan
fontosnak tartották Jézusnak
ezt a gyötrelmes kiáltását, hogy héberül is („Éli, éli, lama sabaktáni!”), görögül is beiktatták az evangélium szövegébe (Mt 27,46). Ez tehát a perdöntõ kérdés: mit jelent a „lama”
szó közelebbrõl és pontosan? A gondos tanulmányozás eredménye az, hogy a görög szó
is, a héber szó is teljesen egyértelmûen ezt jelenti: mi célból, mi végett. Egy, az Újszövetséget is magyarázó zsidó hittudós (Pinchas Lapide) Jézus szenvedéstörténetét értelmezve egyebek között így tesz különbséget a héber szavak között: „maddua” jelenti a „mi okból” és „lama” jelenti a „mi célból” kérdõ szót. Ha ezt a nyelvészeti adatot komolyan
vesszük – és miért ne vennénk a Bibliának ezt a kiemelten fontos szavak komolyan – akkor ebbõl következik, hogy leírhatatlan szenvedésében Jézus nem számonkérõ, vagy
vádló szóval fordul mennyei Atyjához, hanem még ekkor is azzal a bizalommal, hogy ennek a szenvedésnek is van értelme. Bizonyosan van értelme, de ebben a mostani
embertelen kínban elhomályosul a régebben már megértett dolognak az értelme is.
Ezért új kijelentést, új világosságot kér az Atyától.
Mi is ismerjük a gyötrelmes „miért” kérdést. De nálunk ez rendszerint visszafelé kérdez.
Nem az elõttünk rejtõzõ célt, hanem a mögöttünk sötétlõ gubancot, az „okokat” keressük és eközben nem idegen tõlünk a számonkérés sem: Istenem, mit vétettem, hogy így
bánsz velem. A sok miért mögött nálunk keserûség és lázadás van, önigazolás és mindenki másnak a hibáztatása. Mi magunk látnánk elsõsorban hasznát, ha Jézustól „nyelvtant”
is tanulnánk, és még inkább, ha az õ lelkületével gyakorolhatnánk ezt a másfajta imádkozást: én Istenem, én Istenem, nagyon nehéz a kereszt. Legszívesebben szabadulni szeretnék tõle. De ha föl kell venni és szenvedni kell, mindjárt könnyebb lesz az engedelmesség, ha megtanítasz rá, ha kijelented nekem, hogy mi végre és milyen cél elérése érdekében kell a kereszt gyötrelmeit vállalnom. Könnyebb elfogadnom akaratodat, ha értem,
hogy üdvösséges célja van minden döntésednek.
Forrás: Farkas József: Több az élet

Nem hal meg igazán az,
akire õszinte szeretettel emlékezünk.

Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik Sárbogárdon, Sárszentmiklóson és
környékén ismerték és együtt dolgoztak a Sárbogárdi Építõipari KTSZ-nél

Nagy fájdalommal emlékezünk

IKER JÁNOS

ISZTL LÁSZLÓRA és
ISZTL LÁSZLÓNÉ

kajdacsi, volt sárszentmiklósi lakossal, hogy 2016. március 20-án,
91. évében hazatért az örök nyugalom országába.

született Podoshi Eszterre

Temetése március 29-én, kedden, 15 órakor lesz a kajdacsi temetõben.

haláluk 25. évfordulóján.

Lánya: Komárominé Iker Margit

Laci szülei és testvére, Csaba

Bogárd és Vidéke 2016. március 24.

CSALÁDI KÖR / BOGÁRDI TÉVÉ
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Krémsajtos, csípõs,
göngyölt karaj

Hozzávalók: 4 nagyobb szelet karaj csont nélkül, 1 db chili, 2-3 levél medvehagyma, 2 db tömlõs krémsajt (2x100g), 15 dkg bacon, só, õrölt
fehér bors, 20 dkg finomliszt, 2-3 tojás, 30 dkg
zsemlemorzsa, étolaj.
A chilit és a medvehagymát apróra vágjuk. A hússzeleteket kiklopfoljuk, sózzuk. Az apróra vágott
paprikát és medvehagymát elkeverjük a krémsajttal. Ízesítjük sóval és borssal. A hússzeletekre teszünk 2-3 félbevágott baconcsíkot. A töltelékbõl
rakunk a karajszeletek egyik oldalára, majd ráhajtjuk a másik felét, és a szokásos módon bepanírozzuk. Bõ olajban, közepes hõfokon kisütjük.

Sült káposzta

Hozzávalók: 1 kis fejes káposzta, 4-5 ek olívaolaj, 1 ek köménymag, só, õrölt fekete bors, 1
nagy citrom.
Mossuk és tisztítsuk meg a káposztát. Vágjuk körülbelül 8 gerezdre és locsoljuk meg olívaolajjal. Tegyük egy tepsire. Szórjuk meg a köménymaggal,
és ízlés szerint ízesítsük a fûszerekkel. Mossuk
meg a citromot, majd vágjuk 4 gerezdre, végül tegyük ezt is a tepsire. Süssük körülbelül 25-30 percig, sütés közben forgassuk meg. Mielõtt tálaljuk,
locsoljuk meg a citrom levével.

Tejfölös túrótorta

Tavaszi töltött–rántott pacal

Hozzávalók a pacal fõzéséhez: 1 kg pacal
egészben (gyenge, vékony a legjobb), 20 dkg
sárgarépa, 5 dkg zeller, 5 dkg fehérrépa, 5 dkg
kelkáposzta, 1 csokor petrezselyem, 3 liter víz,
1 ek só, 6 szem bors; a sütéshez: 10 dkg edami
sajt, 4 csapott ek medvehagyma, 8 szem koktélparadicsom, 4 db nagyobb csiperkegomba,
só, 3 db tojás, 6 ek liszt, 6 ek zsemlemorzsa, olaj
a sütéshez.
A zöldségeket megtisztítjuk és nagyobb darabokra
vágjuk. A lehetõleg vékony, gyenge pacalt egészben egy lábasba tesszük, hozzáadjuk a zöldségeket
és a fûszereket, felöntjük vízzel. Alacsony fokozaton körülbelül 2 órán át fõzzük a pacalt, majd kivesszük a vízbõl és hagyjuk kihûlni. 4 db 10x15
cm-es téglalapot vágunk a pacalból, a nyesedéket
félretesszük. A medvehagymát felaprítjuk, a koktélparadicsomot negyedekre vágjuk, a gombát vékony szeletekre szeljük. Ezeket összekeverjük. A
sajtból pacalonként 2-2 szeletet porciózunk ki. A
téglalapokat vékonyan megsózzuk, ráhalmozzuk az
egyik felére a tölteléket. Végül félbehajtjuk a pacalt
és hústûvel összetûzzük. Hagyományos módon
liszt–felvert tojás–zsemlemorzsa hármasba panírozzuk a kis batyukat, és bõ forró olajban aranybarnára sütjük. Melegen tálaljuk egy kis salátával
vagy krémes krumplipürével.

Hozzávalók: 50 dkg túró, 5 dkg margarin, 2 tojás, 1 citrom reszelt héja, édesítõ, 1 nagy tejföl
(5 dl) + egy kis pohár tejföl (2 dl), 1 cs vaníliapuding.
A túrót összekeverjük a citrom reszelt héjával, a két
tojással és a margarinnal. Hozzáteszünk egy csipet
sót és ízlés szerint édesítõt. Ezt az egészet géppel
krémesre keverjük, majd hozzáteszünk még 2 evõkanálnyit a pudingporból. Ezt a túrókrémet belesimítjuk a tortaformába. A tejfölt is elkeverjük az édesítõvel, abba is mehet a citrom héjából, esetleg valamennyi a levébõl is, plusz a maradék pudingpor.
Ezt is összekeverjük, és rásimítjuk a túrókrémre.
180 fokon kb. egy óráig sütjük úgy, hogy a sütés feléig sütõpapírral letakarjuk a tetejét. Ha megsült és
kihûlt, zselatinnal elkevert tejfölt teszünk a tetejére.
Jót tesz neki egy pár óra, vagy akár egy éjszaka is a
hûtõben.

Ementáli sajtos keksz
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 25 dkg ementáli sajt,
20 dkg vaj (szobahõmérsékletû, felkockázva), 1
dl tejföl, 1 tk só.
A hozzávalókat robotgépben néhány perc alatt ruganyosan lágy tésztává gyúrjuk. A tésztát folpackba csomagolva fél/egy órán át hûtõben pihentetjük. A tésztát 3-4 felé osztjuk, lisztezett felületen 2
mm vékonyra kinyújtjuk, így lap formában sodrófára fektetve a sütõpapírral bélelt tepsibe emeljük.
Derelyevágóval tetszõleges méretûre és formájúra
vágjuk.
200 fokra elõmelegített sütõben 10 perc alatt
aranybarnára sütjük.

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 25., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Dr. Sükösd Tamás beszámolója a testületi ülésrõl (39p), Megemlékezés a szabadságharc hõseirõl (28p) Óvodásbál Cecén (56p), Kolbásztöltõ fesztivál 23.00
és 0.00 Lapszemle
Március 26., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 Lapszemle 14.00 Dr. Sükösd Tamás beszámolója a testületi ülésrõl (39p), Megemlékezés a szabadságharc hõseirõl (28p) Óvodásbál
Cecén (56p), Kolbásztöltõ fesztivál 18.00 Lapszemle 19.00 A Zengõ óvoda bálja (18p), Megemlékezés a szabadságharc áldozatairól a Mészölyben (26p), Teremlabdarúgók bálja (24p),
Gimnazisták az idõsek otthonában (72p) 23.00
és 0.00 Lapszemle
Március 27., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Dr. Sükösd
Tamás beszámolója a testületi ülésrõl (39p),
Megemlékezés a szabadságharc hõseirõl (28p)
Óvodásbál Cecén (56p), Kolbásztöltõ fesztivál
14.00 A Zengõ óvoda bálja (18p), Megemlékezés
a szabadságharc áldozatairól a Mészölyben
(26p), Teremlabdarúgók bálja (24p), Gimnazisták az idõsek otthonában (72p) 18.00 Heti híradó
19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 28., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Keresztút – interaktív kiállítás Sárbogárdon (18p), Alapítványi
bál Sárszentmiklóson (ism. 36p), Beszélgetés a
beszédfejlõdés fontosságáról (ism. 25p), Pálfy
Margit önálló estje (ism. 45p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Március 29., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Történelemóra
a Jobbikkal (96p), Kiss Józsefné könyvbemutatója (87p), Galambászok bálja (34p), Illyés Gyula
Mesemondóverseny (46p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Március 30., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Keresztút – interaktív kiállítás Sárbogárdon (18p), Alapítványi bál Sárszentmiklóson (ism. 36p), Beszélgetés a beszédfejlõdés fontosságáról (ism.
25p), Pálfy Margit önálló estje (ism. 45p) 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00 Sport
23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 31., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 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 focidömping
Szomorú vasárnap
Pusztavám–Sárszentmiklós
1-0 (1-0)
Pusztavám: Hadnagy P. – Katona R., Klein M., Kertai Zs., Fülöp R., Magosi B., Katóka M. B., Zséfár S., Nagy G., Molnár A.
R., Katóka R.
Csere: Netzkár J., Czéh M., Veress B., Ulaki
R., Sallói Zs., Kiss V., Bedõ M. N.
Edzõ: Kocsis Jenõ.
Sárszentmiklós: Deák M. – Gráczer G.,
Kõkuti T., Gráczer Bence, Hegedûs Gy.,
Benke V., Kecskeméti K., Vámosi D.,
Horváth Á., Bezerédi Á., Gráczer Bálint.
Csere: Demeter D., Nagy Á., Sükösd G., Badi B., Szabó B., Lajtos A., Lieszkovszky Z.
Edzõ: Sárai György.
Heves támadásokkal ostromolta a vendégcsapat a hazaiak kapuját.
A 10. percben Bezerédi Á. bombáját védte
Hadnagy P. A kapusról kipattanó labdát
Horváth Á. újból kapura küldte, de Hadnagy P. ismét bravúrral hárított. A kontratámadásokra építõ Pusztavám a 25. percben Katóka R. góljával vezetést szerzett.
Zséfár S. jobbról belõtt labdáját a kapuba
lõtte, 1-0.
A második félidõben is a miklósiak irányították a játékot. Kapujukhoz szegezték a
hazaiakat, de gólt nem sikerült szerezni.
Jók: Hadnagy P., Zséfár S., illetve Kõkuti
T.

Szombat délelõtti matiné
Pusztavám U19–
Sárszentmiklós U19 1-8 (1-3)
Pusztavám U19: Schveighardt M. – Deme
J., Bercsik I., Rácz M., Lascsik B., Csordás
T., Szehoffner Zs., Bedõ M. N.
Csere: Gubás M., Máhr L. Á., Hutvágner I.
M.

Edzõ: Járóka Rudolf.
Sárszentmiklós U19: Brúzsa S. P. – Pajor
T., Németh K., Horváth I., Vagyóczki P.,
Húsvéth T., Demeter D., Gráczer B., Sükösd G., Nagy Á., Petõ A.
Csere: Csizmadia B., Molnár M.
Edzõ: Pajor László.
Már az elsõ félidõben taktikus, fegyelmezett játékkal kétgólos elõnyre tett szert a
vendégcsapat. A 7., a 12. és a 30. percben
Nagy Á., Demeter D. és Sükösd G. szerzett
gólt, amire a hazaiak részérõl Csordás T.
válaszolt.
Szünet után folytatódott a fieszta, és Gráczer Bálint két gólja, valamint Demeter D.,
Sükösd G. és Nagy Á. duplázása magabiztos, nagy gólarányú gyõzelmet eredményezett.

A szabolcsi siker után
Sárszentmiklós II.–Baracs
1-4 (0-2)
Sárszentmiklós II.: Plézer N. – Somogyi
L., Lajtos A., Fülöp T., Juhász G., Bartók
Z., Hegedûs J., Szabó Z., Bíró B., Krajcsovics P., Vámosi G.
Csere: Brúzsa S. P., Szakács S., Rigó L.,
Mádi L.
Edzõ: Pajor László.
Baracs: Tóth N. – Pulai G., Oroszi L. K.,
Cséza F., Fülöp A., Kuti A., Prókai N. I.,
Bartók S. B., Sági J., Szurma P., Balaskó I.
Csere: Hír O., Sebestyén G., Balogh D., Mészáros Á., Mészáros S., Éliás Zs., Németh P.
Edzõ: Éliás Zsolt.
Bajnokesélyeshez méltón kezdte a mérkõzést a Baracs együttese. Támadólag léptek
fel és a 20. percig kellett a gólra várni. Sági
J. egy jó ütemû átadással kilépett a védõk
között, és a kapujából kifutó Plézer N. szabálytalanul szerelte. A játékvezetõ büntetõt ítélt, és a hazaiak kapusát kiállította.
Bartók S. B. a 11-est a kapu jobb oldalába

A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát Kör meghívja a borosgazdákat a

2016. április 9-én 9 órakor rendezendõ
XVIII. BORVERSENYÉRE,
mely Horváth István Sárbogárd–Rétszilas,
Fehérvári út 21. szám alatti
– nádfedeles – „BORHÁZÁBAN” kerül megrendezésre.
Borok leadása: a borverseny helyszínén 2016. április 8-án 17 és 20 óra között.
Nevezés: fajtánként 2x0,7 l üveggel, évjárat megjelölésével.
Nevezési díj: borfajtánként 1.000 Ft.
A bírálatot követõen ebéd (1.500 Ft/fõ, melynek ára a bor leadásakor fizetendõ),
eredményhirdetés, oklevelek, kupák átadása.
További érdeklõdési lehetõség: Szilveszter Jánosnál, a Borbarát Kör elnökénél a 06
(30) 237 5658-as, és Gróf Ferencnél, a Borbarát Kör titkáránál a 06 (30) 301 6321-es
telefonszámon.

lõtte, 0-1. A megfogyatkozott hazaiak
szórványos támadásai nem jelentettek veszélyt. A 37. percben Balaskó I. nagyszerû
labdával ugratta ki Sági J.-t, aki 15 méterrõl a kimozduló kapus mellett a jobb alsó
sarokba gurított, 0-2.
A második félidõben továbbra is a vendégek irányították a játékot. A 66. percben
Prókai N. I. jobb oldalról beadott labdájára Oroszi L. L. mozdult és a védõt megelõzve a kapuba fejelt, 0-3. A 75. percben
szépítettek a hazaiak. A bal oldalon szép
támadást vezetve Bíró B.–Szabó Z.–Szakács S. volt a labda útja, és Szakács S. 8 méterrõl, éles szögbõl a kapuba talált, 1-3. A
82. percben ismét a vendégek örülhettek
az újabb góljuknak. Jobb oldali támadást
vezetve Balogh D.-hez került a labda, aki
elsõre a kapufát találta el, de a visszapattanó labdát már a hálóba lõtte, 1-4.
A bajnoki cím várományosa ellen nem sikerült a bravúr a hazaiaknak.
Jók: Brúzsa S. P., illetve Balaskó I., Bartók
S. B., Sági J.

Egy gól és más…
Sárszentmiklós Ö. F.–
Soponya Ö. F. 1-0 (1-0)
Sárszentmiklós Ö. F.: Szilágyi B. – Mikuli
B., Németh A., Tóth A., Killer G., Deák
G., Kelemen B., Vereczkei J., Tóth I., Böröndi G., Kassai N.
Csere: Emperger J., Palotás P., Derecskei J.,
Takács K. A.
Soponya Ö. F.: Filotás G. – Bali A., Huszár
L., Huszti J., Kuczi D., Márton J., Szabó L.,
Huszti N., Tóth Sz., Tóth Gy., Berta M.
Csere: Szûcs G., Varga I.
Egyenlõ erõk küzdelmét hozta a mérkõzés. A vártnál sokkal nehezebben szerezte
meg az öregfiúk csapata a gyõzelmet. A 28.
percben Kassai N. szép mozdulattal pörgette a hálóba Kelemen B. átadását, 1-0.
A második félidõben mindkét csapaton úrrá lett az erõnlét hiánya. A több helyzetet
kidolgozó hazaiak megérdemelten tartották itthon a három pontot.

A hétvége sportmûsora:
2016. március 26., szombat, 10.00: Sárszentmiklós U19–Mór U19,
15.00 óra: Káloz Ö. F.–Sárszentmiklós Ö.
F. (Kálozon);
2016. március 27., vasárnap, 10.00 óra:
Pátka U16–Sárszentmiklós U16 (Pátkán),
16.00 óra: Sárszentmiklós–Mór;
16.00 óra: Seregélyes–Sárszentmiklós II.
(Seregélyesen).
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár

Bogárd és Vidéke 2016. március 24.

SPORT

17

Óriási siker a listavezetõ ellen
VAX KE Sárbogárd–Veszprémi Egyetemi SC 34-29 (17-15)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 16. forduló
Vezette: Krupják B.–Polgár Cs. Nézõszám: 60 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 8, ifj. Bodoki 10, Pluhár 4,
Rehák 5, Kaló 2, Horváth.
Cserék: Sohár – Aranyos, Várady–Szabó 1, Szabó J. Zs. 4.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétméteresek: 3/3, illetve 3/3, kiállítások: 6, illetve 10 perc.
A hétvégén a bajnokság egyik legerõsebb csapatát, a listavezetõ
Veszprémi Egyetemet fogadtuk idehaza. A magasabb osztályt
megjárt játékosok sorát felvonultató veszprémiek eddig egyetlen
vereséget szenvedtek el a szezonban. Tudtuk, hogy kifogástalan
játék és bravúr kell a sikerhez.
Az elsõ 10 percben gyakorlatilag a vendégek akkor lõttek gólt nekünk, amikor akartak. Érezhetõ volt a védelembõl a három kulcsjátékosunk hiánya. Azonban a kezdeti problémák után javult a védekezésünk és a pontos támadásainknak köszönhetõen átvettük a
vezetést (13. p.: 8-6). Németh Tamás a kapuban elkezdett extázisban védeni, folyamatosan bravúrokat mutatott be, amivel komoly
támaszt adott a csapatnak. Jól tartottuk sovány elõnyünket, de a
21. perc tájékán emberelõnyét kihasználva visszavették a vezetést
a vendégek (13-14). A félidõ hajrája viszont nekünk sikerült jobban. Ifj. Bodoki György átlövéseivel nem tudtak mit kezdeni a kapusok. Két perccel a játékrész vége elõtt már 3 góllal is vezettünk,
ez lehetett volna több is, ha a két tiszta ziccerünket gólra váltjuk.
Azonban így is egy jól sikerült 30 perc után mi mehettünk a szünetre elõnnyel.
A második félidõt sikerült onnan kezdeni, ahol az elsõt abbahagytuk. Agresszív védekezésünket hatékony támadójáték koronázta
meg, és gyorsan megdupláztuk a félidei elõnyünket (35. p.: 21-17).
A vendégeknél Honyecz Gábor próbálta meg a hátára venni a
csapatot és egyéni villanásaival közelebb hozni õket. Azonban
mindenre volt válaszunk. A kapuban Németh Tamás továbbra is
parádézott, míg támadásban Goldberger Marcell és a bal szélen
már hetek óta kiváló formában játszó Szabó József is a legjobbkor
tudott hozzátenni. A játékrész elején megszerzett 3 gólos elõny
állandósulni látszott (48. p.: 28-25). A hajrát pedig Bodoki átlövése nyitotta és Szabó ziccere folytatta, ezzel már 5 gól volt az elõny.
Nagyon közel a gyõzelem! Az utolsó pár percben a veszprémieknek már futniuk kellett az eredmény után, amit mi okos játékunkkal kiválóan akadályoztunk meg. A végén még egy idõn túli szabaddobásból szépítettek a vendégek, de ennek már nem volt igazán jelentõsége. Megérdemelten, az év teljesítményét nyújtva
gyõztük le a bajnokság legerõsebb csapatát!
Ez egy hihetetlen gyõzelem. Mindenki nagyon keményen odatette magát a mérkõzésen. Kevesen voltunk, talán ez is extra motivációt adott mindenkinek. A veszprémiek elhitték, hogy ezen az estén gond nélkül le tudnak minket gyõzni. Olyan játékosok hiányoztak a csapatból, akik nélkül el sem lehetne képzelni a védekezésünket. Azonban így is, akik a helyükön játszottak, extra teljesítményt nyújtottak végig. A kapuban nem lehet elégszer kiemelni Németh Tamást, aki szinte végig extázisban védett. Ifj. Bodoki

György nehéz helyzetekben tudott mindig elõhúzni egy-egy nagy
átlövésgólt, míg Goldberger Marcell a pálya mindkét oldalán nagyot melózott. Összességében viszont most is mindenkit ki kell
emelni, hiszen nagy küzdelem árán sikerült ezt a gyõzelmet kiharcolni.
Rehák Sándor, az egyesület elnöke:
Az idén már másodszor vertük meg az aktuális listavezetõt. Egyszer idegenben, Nemesvámoson, most pedig idehaza. Úgy érzem,
hogy a 2008-as indulás óta, a két bajnoki címet is beleértve, ezek a
legszebb eredményeink. Azt mindenképpen meg kell jegyezni,
hogy már második éve egy nagyon erõs Veszprém–Fejér megyei
bajnokságban szerepelünk, ami ezeket az eredményeket csak jobban felértékeli. Örömteli, hogy sok fiatalt tudtunk bevonni a kézilabdába, fõként a helyi gimnáziumból. Én azt szoktam mondani,
hogy van egy nagyon jó baráti társaság, és mellette még kézilabdázunk is. Az egész csapat egységes, az edzõk kiválóan végzik a dolgukat, ha ezt így tudjuk folytatni tovább, akkor még sok örömet
okozhatunk a szurkolóinknak.
Következõ mérkõzésünkre április 3-án, vasárnap, 18 órakor kerül
sor Száron. Ellenfelünk a Bicske csapata lesz.
1. Veszprémi Egyetemi SC
2. Ercsi SE
3. Bajnok DSE Nemesvámos
4. VAX KE Sárbogárd
5. Õsi Andreotti SE
6. Martonvásári KSE
7. Alsóörsi SE
8. Simontornyai KK
9. Rácalmás SE
10. Tapolca VSE
11. Bicskei TC

14 12 0 2
15 12 0 3
14 12 0 2
15 9 2 4
14 6 1 7
13 5 1 7
13 5 1 7
13 5 0 8
15 3 2 10
14 3 1 10
14 1 0 13

485
504
411
447
429
327
333
384
374
389
307

367
390
367
410
430
348
357
411
464
455
391

118
114
44
37
-1
-21
-24
-27
-90
-66
-84

24
24
24
20
13
11
11
10
8
7
2

A 16. forduló további eredményei:
Rácalmás–Bicske 27-23 (15-14), Ercsi–Õsi 38-30 (17-15), Tapolca–Simontornya (késõbb játsszák), Martonvásár–Rácalmás (késõbb játsszák).
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 az egyesületünket.
VAX KE Sárbogárd, adószám: 18502710-2-07.

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.

Rehák Tamás

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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

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

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.
06 70 539 7882

Sárbogárdon városközpont közelében 1450 m -es összközmûves építési
telek, termõ gyümölcsfákkal eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 613 1379 (3261443)

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091

Élelmiszer- és vegyi áru raktárunkba keresünk nõi munkatársat, 8 órás
munkarendbe. Vegyes bolti eladói gyakorlat és alapfokú számítógép kezelõi ismeret elõny. Jelentkezni személyesen önéletrajzzal a Krencz
Nagykernél lehet.

IRODA- ÉS ÜZLETHELYISÉG KIADÓ. 06 20 437 7036
M6-os autópályán Dunaújvárosnál
OMV-TÖLTÕÁLLOMÁS NÕI MUNKATÁRSAKAT
KERES. Jelentkezni e-mailben:
sztrada6kft@gmail.com vagy személyesen
önéletrajzzal a sárbogárdi OMV töltõállomáson.

B- és/vagy C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ férfi munkatársakat
keresünk mozgóbolti értékesítésre, akár azonnali munkakezdéssel. 06
(30) 382 4133

Húsvéti nyulak eladók 06 (30) 2455 622
Albérlet kiadó 06 (30) 607 2226
Sárbogárdon József Attila utcában földszintes, jó állapotú lakás eladó.
06 (20) 9376 156
Csirkevásár! Tinódy út 52. Elõnevelt TETRA-H (barna) csirke elõjegyeztethetõ május 7-ére. 06 (30) 384 2294

HÁZ ELADÓ Bajcsy-Zs. utca 86.
Telefon: 06 30 552 4960

Sírkövek készítése, felújítása, szétszedése, összerakása. 06 (70) 315
1417

KÖLTÖZTETÉS, FUVAROZÁS, LOMTALANÍTÁS
06 70 315 1417

Házvezetõnõt keresek Sárbogárd és közvetlen környékérõl. Fényképes
önéletrajzokat várom a deluxemirrors@hotmail.com e-mail címre.

Fagylalt árusítására mozgóárust felveszek 06 (20) 254 0399 (3261498)

Sertészsír eladó 700 Ft/kg. 06 (30) 567 4845
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SÍC – hírek, eredmények

Csak egy versenyzõnk került a dobogóra
Március 19-20-án került megrendezésre Kecskeméten a 2016. évi
WA Teremíjász Országos Bajnokság. A nagy létszámú mezõnyben 72 íjászegyesület csaknem 300 versenyzõje mérettette meg
magát.
Egyesületünkbõl 3 utánpótláskorú és 4 felnõtt olimpiai versenyzõ
állt lõállásba.
Szombaton a gyermekek és serdülõk versenyét bonyolították,
ahol egyesületünk fiataljai az alábbi eredményeket érték el:
– serdülõ lányok: Csík Nikoletta 3. hely;
– serdülõ fiúk: Szénási Benedek 4. hely;
– gyerek fiúk: Jászter Botond, 4. hely.

Vasárnap a felnõttek versenyén az alábbi eredmények születtek:
– felnõtt férfi kategóriában: Katona Alex a 6., Horváth Attila a 22.
helyen végzett;
– szenior kategóriában: Gilicze Ferenc az 5., Gilicze László a 9.
helyen végzett.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat.
Felszerelést biztosítunk. Saját íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.

Heti idõjárás

A következõ napokban eleinte
hûvös, szeles idõre készülhetünk,
majd hétvégétõl fokozatos melegedés kezdõdik. Pénteken alapvetõen napos, mérsékelten szeles, hûvös idõre készülhetünk. Hétvégére gyengül a légmozgás,
kevés lesz a felhõ, sokat fog sütni a nap, és a nappali órákban a
legmagasabb hõmérséklet elérheti a 10-15 fokot is. Ugyanakkor
hajnalonként jelentõs területen alakulhat ki fagy, másutt 2-3 fokig hûl a levegõ. Húsvétkor kissé változékonyabbra fordul idõjárásunk, napos és felhõsebb idõszakok egyaránt lehetnek, elszórt
záporok is kialakulhatnak, viszont napról napra fokozatosan
folytatódik a felmelegedés, egyre kellemesebb tavaszi hõmérsékletek mellett tölthetjük az ünnepet. Hétfõre várhatóan megszûnnek az éjszakai fagyok is, kedden már akár helyenként 18
fokig emelkedik a délutáni hõmérséklet, emellett gyenge, változó irányú szél lesz a jellemzõ.
www.metnet.hu

Egyesületünkrõl többet megtudhatnak és tájékozódhatnak a
sic.hupont.hu oldalon.
Kérjük, hogy az idei évben is a személyi jövedelemadójuk
1 %-ával legyenek egyesületünk támogatói!
Adószámunk: 18491074-1-07.
Elõre is nagyon köszönjük!
Katona Alex, Sárréti Íjász Club Sárbogárd
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Tavaszi Kippkopp Napok 2016
A sárszentmiklósi óvodában március 18-án, pénteken tartottuk a
már hagyományos tavaszi rendezvénysorozatunk megnyitóját. Az
óvoda udvarán gyûltek össze a gyermekek és a szülõk, ahol az
„Eszterlánc” népi játékos csoportunk elõadásával nyitottuk meg
a húsvéti vásárt. Délelõtt tojást festettek a csoportokban a gyermekek, és megrendeztük a nyuszifutást. Az óvoda körbefutása
után zöldségféléket kínáltunk, melyeket jóízûen fogyasztottak el
az apróságok.
Hétfõn a zeneiskolások tavaszi koncertjén voltunk. Köszönjük az
iskolásoknak és Jákob Zoltánnak a színvonalas elõadást, melyet
figyelmesen hallgattak az óvodások. Mindig megörvendeztetnek
bennünket egy-egy új zenei élménnyel.

Március 22-én, a víz napján Dégre kirándult az óvoda minden csoportja. Zöld Óvodához méltóan ünnepeltük ezt a jeles napot: körbesétáltuk a tavat, az újjáépített hidakon átkelve megfigyelhették
a gyermekek a vizek és vízpart növény- és állatvilágát. A legkisebbeket elkísérték az anyukák, apukák is.
A szerdai mesedélelõttön Móra Ferenc Húsvéti tojások címû meséjét láthatták a gyermekek az óvó nénik elõadásában. A húsvéti
nyuszi érkezését fészkek készítésével vártuk, és nagyon örültek a
kis ajándékoknak a gyermekek.
A Tavaszi Kippkopp Napok sikerességét a szülõknek köszönhetjük, segítségükkel tudtuk szervezni a különbözõ programokat!
Külön köszönjük, hogy az óvó nénik által készített apróságok
megvásárlásával óvodánkat támogatták!
Csuti Mária

