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Ó, a víz!

Akik eddig talán kételkedtek a sárbogárdi
uszoda megvalósulásában, azok figyelmébe ajánlom a létesítmény jövõ heti ünnepélyes alapkõletételére szóló meghívót. A hivatalos területátadás után rögtön kezdetét
is veszi a munka. A polgármester egy korábbi nyilatkozatában hét-nyolc hónapot
jósolt a kivitelezésnek (ha nem adódik elõre meg nem jósolható körülmény – s reméljük, így lesz), ami azt jelenti, hogy jövõ
év elején már talán úszkálhatunk is a medencében, és városiasabban érezhetjük
magunkat.
De ez még semmi! A minap csíptem el valahol egy olyan hírt, hogy a Sárvíz éppen
zajló rehabilitációját követõen egy társaság szeretné a vízi életet fellendíteni a csatornán turistacsalogató hajózással, kajak–kenu-lehetõséggel. Mindig is irigyeltem a Duna menti népeket, akik reggelente becsobbannak csónakjukkal a vízbe egy
kis napindító evezésre.
Ezentúl már nem csupán az õ kiváltságuk
lesz a vízi élet, hanem a mienk is!
A víz szerves részünk belül és kívül; tengernyi hasznosítási formája mellett isszuk,
ússzuk, megevezzük, sõt, acélt is vághatunk vele, s menekülõút lehet a virágzó
repcétõl megrészegült méhek elõl.
Hargitai–Kiss Virág

Óvodásbõrbe bújt sárhatvaniak

Örökifjak táncmixe
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NAPLÓ
Április 15-én, pénteken 8 képviselõ részvételével zajlott a sárbogárdi testület soros
ülése. A hiányzók igazoltan voltak távol.
Dr. Sükösd Tamás polgármester az ülést
az elmúlt idõszak eseményeivel vezette be.
Ezek közül emelünk ki néhány jelentõsebbet: Március 18-án egyeztetés zajlott a
TESCO új vezetésével, ugyanis helyi civilek számára biztosít pályázati lehetõséget
az áruházlánc. A polgármester Horváth
Istvánnak, illetve a Sárbogárdi Kulturális
Egyesületnek továbbította az információt,
mivel ez az egyesület megfelel a feltételeknek. Egyeztetést folytattak az Albensis Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit
Kft.-vel a pályázati referenssel együtt, és
ennek eredményeként pályázatot is beadtak. Március 22-én a Közép-Duna Vidéke
Hulladék-gazdálkodási Önkormányzati
Társulás alapító okiratának módosítását
írták alá, és elindult Brüsszelbe a nagy pályázat. 13 év után remélhetõleg lesz valami
ebbõl. Március 24-én Varga Gábor országgyûlési képviselõ tartott a járás polgármestereinek fórumot pályázatok kapcsán.
Március 30-án benyújtották a kerékpárutas pályázatot, egy napra rá technikai hiánypótlást kellett beadni, ami megtörtént.
E tervezett beruházás meghaladja a 400
millió Ft-ot. Március 31-én a magyar laktanyában volt bejárás, melyet az országgyûlési képviselõ szervezett, befektetõi részvétellel. Április 4-én a Kézilabda Szövetséggel egyeztettek a csarnok ügyében,
mert az õ TAO-s programjuk keretén belül szeretnék ezt megvalósítani. A szövetség mellettük áll. Április 7-én az integrált
település-fejlesztési stratégiával kapcsolatban volt egyeztetés. Gyümölcsfákat kapott a város Lévai Ferenctõl, amiket el is
ültettek. Köszönik az önzetlen felajánlást!
Április 28-án 10.30 órakor lesz a tanuszoda
ünnepélyes alapkõletétele a sárbogárdi
sportpályán, az Árpád utca felõl. Ezt munkakezdés követi. A kivitelezõvel kedden
kötött szerzõdést a Nemzeti Sportközpontok. Az önkormányzat e téren a maga feladatait teljesítette, illetve a tûzivíz kiépítése folyamatban van.

Példás tûzoltóság

A Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság beszámolóját Kõvágó Dezsõ parancsnok távollétében fogadta el a testület, mivel a parancsnok egy ellenõrzés miatt csak késõbb tudott szabadulni. Megérkezését követõen a következõkkel egészítette ki írásos anyagát: Az önkéntes tûzoltóságokkal megállapodás keretében mûködnek együtt. A lajoskomáromi önkéntes
egyesület immár önálló beavatkozó önkéntes tûzoltóságként végzi tevékenységét, így arra a területre nem kell kivonulni
a szereknek Sárbogárdról. Három csoportban, 19-19-19 fõvel dolgoznak. Részt
vesznek a közfoglalkoztatotti programban, négy fõ segíti így a munkájukat. Felvettek 3 sárbogárdi fiatalt, akik jelenleg
Dunaújvárosban teljesítenek szolgálatot;
azon vannak, hogy késõbb visszakerüljenek ide. Idén egy új gépjármûfecskendõt
adnak át (magyar gyártmány, Renault-motorral) – egyet ígértek Sárbogárdra is.
Komplex információs rendszert szereltek
a vonulós egységekbe GPS-szel, számítógéppel. A mûködési területük 31 település
volt; mivel Dég kettévált, így eggyel növekedett ez a szám. Tavaly gyakorlatokat tartottak a Petõfi Sándor Gimnáziumban és
az Alisca-Mag Kft.-nél. A nagy igényre való tekintettel közösségi szolgálatos diákoknak két alkalommal tartottak 40 órás
tanfolyamot, ami egy kisebb tûzoltóképzõ
volt, vizsgát is tartottak. A sárbogárdi tûzoltóság példaértékû, kiváló értékelést kapott.
Dr. Sükösd megköszönte a tûzoltóság pedáns, precíz munkáját.
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Jól minõsült hivatal
A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal tevékenységérõl szóló beszámoló kapcsán
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ megköszönte a hivatal dolgozóinak és osztályvezetõinek munkáját, amit nem csak õ értékelt jónak; a Kormányhivatal komplex ellenõrzésén is minden területen jó minõsítést kaptak.
Dr. Sükösd ezt kiegészítette a következõ
szavakkal: 38 fõ dolgozik a hivatalban, a
nemek aránya a hölgyek javára billen.
Mindenki nagy alapossággal végzi a munkáját, összeszedett szakmai tevékenység
zajlik, fellebbezés kevés van. Nem csökkent az ügyteher (10 ezres nagyságrendekrõl beszélünk). Köszönöm én is a jegyzõ és
a hivatal dolgozóinak munkáját. Az, hogy
engem 24 órában elviselnek, azt jelzi, hogy
magasan van a tûréshatáruk és jó szakemberek.

A „legnagyobb” probléma
a név
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda alapító okiratának módosítását a tagintézmények nevének pontosítása indokolta.
Dr. Sükösd kritikusan megjegyezte: Bárki
ellenõrzi a dolgokat, mindig mindenki talál valami problémát az elnevezésben. Szerintem a legfontosabb az, hogy a gyerekek,
szülõk, dolgozók tudják, hova kell reggelente menni.
Juhász János: Komolytalan javaslatként
mondom, hogy a „nemzeti” szót bele kellene tenni minden intézmény nevébe.

Technikai jelleggel
Technikai jelleggel módosították a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde alapító okiratát, valamint az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet. Ez
utóbbit tartalmilag nem érinti a módosítás.
Kéthónapos sem volt a képviselõ-testület
SZMSZ-e, most mégis hatályon kívül kellett helyezni és újat alkotni jogharmonizációs okok miatt.

Település-fejlesztési koncepció
A település-fejlesztési koncepció jóváhagyásáról szóló napirendi ponthoz a polgármester hozzáfûzte: Másfél éve zajlik a település-rendezési eszközök felülvizsgálata.
Ennek számos egyeztetési, társadalmasítási szakasza van. Megmosolyogtató, hogy
az egyik észrevétel szerint az innen 60
km-re lévõ medinai radart zavarná a tervekben szereplõ szélerõmû. Remélem,
õszre meglesz és minden igényt ki fog elégíteni a Helyi Építési Szabályzat, melynek
bekerülési költsége 15 millió Ft plusz áfa.

Vizes témák
A víziközmûveket a 77-78 önkormányzat
tulajdonában álló Fejérvíz Zrt. üzemelteti.
A megállapított, közel 16 millió 300 ezer
Ft-os bérleti díjat kötelezõen a rendszerre
forgatja vissza a Fejérvíz. Az elvégzendõ
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munkákat testületi döntéssel jelölik ki
minden évben. Így történt ez most is.
A Pusztaegrest és Sárhatvant érintõ ivóvízminõség-javító pályázat közbeszerzésének lebonyolítására (s egyúttal az ezzel járó költségek viselésére) kötelezõen megjelölt konzorciumi partnerként a Nemzeti
Fejlesztési Programirodát hatalmazta fel
a testület.

Dr. Horváth Endre elköszön
A VI. számú háziorvosi körzet ellátását,
valamint a Sárbogárdi Zengõ Óvoda iskola-egészségügyi orvosi szolgálatát dr. Horváth Endre – korára és egészségi állapotára tekintettel – augusztus 31-e után nem
vállalja tovább.
Dr. Sükösd: Dr. Horváth Endrével az
együttmûködés példás volt. Ezt mutatja az
is, hogy nem tart igényt arra a 6 hónapra,
amikor értékesítheti a praxist, hanem
szeptember 1-jétõl térítésmentesen odaadja, ha lesz új orvos. Ez egy olyan gesztus,
amit ezúton is köszönök, akárcsak áldozatos munkáját. Az OEP és az ÁNTSZ felhívta a figyelmet arra, hogy szükséges döntést
hozni a felmondás elfogadásáról, illetve
arról, hogy a köztes idõszakban milyen
módon látjuk el a háziorvosi és az iskola-egészségügyi szolgálatot. Tárgyalásokat
folytatunk sárbogárdi orvosokkal a helyettesítés tekintetben. Dr. Jarabin János vállalta a felnõttek ellátását.

Eladott ingatlanok
Ingatlanvásárlási kérelmet nyújtott be az
önkormányzathoz Rausch Krisztina, Csók
István utca 14. szám alatti lakos. A szomszédos, 16-os számú, osztott tulajdonú ingatlanból 77 m2-t kíván megvásárolni, ami
a szomszédos ingatlannál kardinális változást nem okoz. A 16-os számú ingatlan

földterülete az önkormányzaté, a felépítmény egy magánszemélyé, aki nem kívánt
élni elõvásárlási jogával. A testület úgy
döntött: 500 Ft/m2 áron értékesíti a kérelmezõnek az igényelt területet.
Ingatlant vesz az önkormányzattól Németh Lászlóné, Asztalos utca 9. szám alatti
lakos is. Egy vele szomszédos, 217 m2 nagyságú, közterületi kapcsolattal nem rendelkezõ, pillanatnyilag elhanyagolt területet
szeretne megvásárolni a régi gázcseretelep
mögött. A testület 1.000 Ft/m2 áron adja el
részére a területet.

Bejelentések
Juhász: A fõtéri barbár fanyesés minek
köszönhetõ, ki végezte? Csak így lehetett
(ki)végezni? Ijesztõnek tûnik.
Dr. Sükösd: Szakemberek végezték a fanyesést. Az elsõ évben durván néz ki, de a
bálványfákat így fiatalítják az egész országban. Ki fognak hajtani, ami nem, azt pedig
ki kell cserélni. A Túry Miklós utcában a
fûzfákat is megnyírták, amikrõl szeles idõben ipari mennyiségû ág tört le. Vita volt
ezen a szakemberek közt, mert hajlamos a
fûz visszarohadni a vágás után. A sárbogárdi sportpályánál viszont egészségtelenek voltak a fák, ezért kellett mindet kivágni.
Tóth Béla köszönte a Szegfû utcai közbenjárást.
Ébl Zoltán kérte a Hatvani utca burkolatjavítását.
Dr. Sükösd: Több helyen elkezdtünk mozogni a közfoglalkoztatottakkal, megkezdtük a virágosítást, járdaépítést. A miklósi
járda nincs elfelejtve, de Pusztaegresen
most kötelezõként kell pótolni egy korábbi
vállalásunkat. Igyekszünk hamar körbeérni.
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MEGHÍVÓ
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és
Sárbogárd Város Önkormányzata
Tisztelettel meghívja Önt

2016. április 28-án
(csütörtökön) 10.30 órakor
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra
Fejlesztési Program keretében
megvalósítandó és a Nemzeti Sportközpontok által megépítésre kerülõ

sárbogárdi tanuszoda
ünnepélyes
alapkõletételére.
Helyszíne:
Sárbogárd, Sport utca,
1083 hrsz-ú ingatlan
(megközelítés az Árpád utca felõl).
Program:
– a Sárszentmiklósi Általános Iskola tanulóinak mûsora;
– beszédet mond: dr. Sükösd Tamás
polgármester; Varga Gábor országgyûlési képviselõ, Fejér megyei fejlesztésekért felelõs miniszteri biztos; dr. Boros
Anita vagyongazdálkodásért felelõs helyettes államtitkár;
– ünnepélyes alapkõletétel.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Hargitai–Kiss Virág

1+1 %: felajánlani jó
A tapasztalatok szerint minden második ember ajánlja fel adójának egy százalékát abból a mintegy négy és félmillióból, aki
Magyarországon személyi jövedelemadót fizet. Az szja 1+1
%-áról idén is, csakúgy, mint az elmúlt években, május 20-áig lehet rendelkezni, szja-bevallási formától függetlenül.
Aki személyijövedelemadó-bevallást nyújt be, egyúttal rendelkezhet arról, hogy adójának 1 %-ával támogat egy civil szervezetet, illetve a másik 1 %-ával egy egyházat, vagy a Nemzeti Tehetség Programot.
Akik már benyújtották bevallásukat, vagy a NAV-ot bízták meg
a bevallás elkészítésével, de még egyetlen szervezetet sem jelöltek meg kedvezményezettként, vagy nem a munkáltatójukon
keresztül juttatják el 1 %-os nyilatkozataikat a NAV-hoz, még
nem maradtak le semmirõl. Az 1+1 %-ról rendelkezni ugyanis a
bevallástól függetlenül egészen május 20-áig lehet. A felajánlás
legegyszerûbb és leggyorsabb módja Ügyfélkapun át, elektronikusan eljuttatni a rendelkezõ nyilatkozatot a NAV-hoz.
A NAV honlapján valamennyi kedvezményezett, így az egyik 1
%-kal támogatható civil szervezet (http://nav.gov.hu/nav/
szja1_1/regisztralt_2016), illetve a második 1 %-ra jogosult egyház, vagy kiemelt költségvetési elõirányzat (http://nav.gov.hu/
nav/szja1_1/technikai_szamok) is megtalálható.

Felajánlásokat kizárólag a listákon szereplõ kedvezményezettek kaphatnak, vagyis azok a civil szervezetek, amelyek szeptemberig regisztráltak a NAV-nál és megfelelnek a támogatás feltételeinek, valamint a technikai számmal rendelkezõ, bevett
egyházak és kiemelt költségvetési elõirányzat.
A felajánlók dönthetnek a rendelkezõ nyilatkozaton arról is,
hogy ha a civil kedvezményezett kéri, a NAV közölheti-e nevüket, címüket és elektronikus levelezési címüket. A kedvezményezett ezeket az adatokat (5 évig) kizárólag közhasznú tevékenységéhez kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatja.
Azok az adóforintok, amelyekrõl nem rendelkeznek az adózók,
a költségvetésben maradnak. Az a pénz azonban, amit az állampolgárok támogatásként felajánlanak, leggyakrabban a rászorulók támogatását, a gyermekek fejlõdését, gyógyítását és állatmenhelyek mûködését szolgálja.
NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága
e-mail: fejeravig@nav.gov.hu, honlap: www.nav.gov.hu
Keressen minket a facebookon is!
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság
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Plazmabûvölet
Egy mûhelybõl jelentkezem. Eddig fõleg a sportban és mûvészetekben jeleskedõ sárbogárdi fiatalokat ismerhettek meg az ifjú tehetségeket felvonultató
írásaim által. Most azonban egy olyan fiatalembert mutatok be Önöknek, akinek mûszaki területen vág az esze, pontosabban a plazmája. Bártfai Zoltán
egy CNC-gépet rakott össze a maga kútfõjébõl, ami az acél egészen finom
megmunkálására képes. Bizonyos egységeket a zsebpénzébõl vásárolt, a többit saját kezûleg tervezte és készítette el. Zoltán nem mellékesen a Szent István Egyetem gépészmérnöki karán tanul.
Bártfai Zoltán: – A gépet szabadidõmben
készítettem. Szépen lassan, aprólékosan
megterveztem, majd tavaly nyáron, amikor a többiek elmentek fürödni, bulizni,
addig én a mûhelyben építettem a CNCasztalt a saját eszközeimmel, fúróval, flexszel és hagyományos kézi gépekkel. Egy
hónapba telt.
– Mi irányította ide a figyelmedet? Miért
kötött le ez ennyire téged?

– Mert rabul ejtett a CNC varázsa, hogy az
ember kitalál egy bonyolult konstrukciót,
és annak az alegységeit hihetetlen pontossággal megmunkálják ezek a számjeggyel
vezérelt szerszámgépek.
– Tehát egy robot azt csinálja meg, ami a te
fejedben megszületett.
– Így van, teljes mértékben képes arra,
hogy amit kitalálok, azt õ megvalósítja a
készítõjénél sokkal pontosabban és gyorsabban.
– Ez nem olcsó hobbi. Egy hatalmas asztalt látunk és komoly gépeket. Úgy tudom,
hogy ezt a saját zsebedbõl finanszíroztad.
– Nem mondható olcsónak. Én nem hobbinak tartom, mert szeretnék ebbõl késõbb
pénzt csinálni. Nem volt egyszerû összehozni a szükséges pénzmennyiséget. Hoszszú-hosszú idõ kellett hozzá.
– Úgy raktad össze, mint egy legót?
– Igen. Nagyon sok beadandót kellett írnom másoknak, másrészt a szükségtelenné vált holmikat eladtam, így szépen lassan

összeadódott az a pénzösszeg, amibõl elkezdhettem építeni a gépet.
– Miért esett a választásod a plazmára, hiszen, úgy tudom, van lézeres meg vízsugaras CNC is.
– A CNC területén beszélhetünk a hajlítástól a forgácsoláson keresztül az esztergálásig. Ez egy lemezmegmunkáló gép,
melynél termikus úton történik a vágás,
ami jelenthet plazmavágást, lángvágást,

vagy lézervágást. A lézervágás sokkal pontosabb. A plazmavágás szintén viszonylag
precíz megmunkálást tesz lehetõvé, habár
kevésbé szabályozható, viszont sokkal olcsóbb. Egy lézervágógépet napi 3 mûszakban kell üzemeltetni több éven keresztül,
hogy megtérüljön az ára, míg ez a gép viszonylag potom pénzbõl összerakódott, és
közel hasonló minõséget lehet vele elérni.
Egy ilyen gép kompletten, újonnan olyan
15 millió Ft körül van, én 300 ezer Ft-ból
raktam össze, és iparigép-pontossággal
vág: egy szõke hajszál vastagságának megfelelõen áll be, tehát ennyi a „tévedése”.
– Itt a mûhelyben is láthatók darabok, illetve amikor várakoztunk a kapuban,
hogy bebocsájtást nyerjünk, alig akartam
elhinni, hogy a házszámot jelzõ kis házikó
ezzel a géppel készült. Azt hittem, valaki
odapingálta ecsettel.
– Nagyon részletes kontúrt lehet vele viszonylag precízen vágni. Dizájn-, illetve
díszelemek, mintázott kapuk, ajtók készítésére ideális – ezt céloztam meg, mint jövõbeli munkalehetõséget, megélhetést.
– Láttam a facebook-oldaladon, az Art Kapun olyan képeket is, amik lakásba való
díszeket, szoborszerû alkotásokat ábrázolnak. Tulajdonképpen bármit lehet vele
csinálni.
– Bármit, amit az egyén elképzel és a mûvész megalkot. Egy fotóból, rajzból is elõ
lehet hozni az ábrát.
– Az iskolában kamatozol abból, hogy ezzel foglalkozol itthon?
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– Nem tudnak róla. Az ehhez szükséges tudás nagy részét nem az egyetemen szereztem meg értem. A plazmavágásról, CNCrõl csak érintõlegesen tanultunk. Önszorgalomból sajátítottam el szabad idõmben,
hogy hogyan kell kinéznie, hogyan mûködik, melyik konstrukció a jobb, a programokat hogyan kell kezelni.
– Fontos, hogy a szüleid támogattak ebben, hiszen míg egy legóhoz elegendõ egy
szoba sarka, ehhez kellett ez a hatalmas
mûhely, és az, hogy „igen, fiam, csináld,
megadjuk hozzá a helyet, töltsd meg tartalommal”.

BEMUTATJUK / KÖZÖSSÉG
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Vendégség
Sárhatvanban
Polgárdi és Sáregres nyugdíjasklubjait látta vendégül pénteken délután a sárhatvani
nyugdíjasklub a helyi közösségi házban. A Polgárdiból érkezett meghívottak elsõ ízben
találkoztak a hatvaniakkal.

– Tény, hogy rászorultam a támogatásra.
Anélkül nem tudtam volna létrehozni ezt a
gépet. Nagy segítség, hogy ebben a mûhelyben (aminek a vasszerkezetét én terveztem) lehet ez a gépezet, mert nem lenne egyszerû önerõbõl még ezt is összerakni. Eleinte a szüleim úgy voltak vele, hogy
„hú, a gyereknek már megint van valami
drága ötlete”, és eleinte óvakodtak a témától.
– Próbáltak visszahozni, lerángatni a földre.
– Így van. Egybõl az volt a kérdés, hogy ez
mennyibe fog kerülni. Inkább nem mondtam el, hanem szépen részletekben beadagoltam, hogy ez hogyan néz ki, és úgy gondoltam, elõbb célszerû lenne kicsiben
megépíteni. Meg is tettem: egy rajzológépet készítettem, ami A/2-es lapot képes
megrajzolni. A rajzbeadandókat azzal készítettem a többieknek, hogy a CNC-re legyen pénzem. Ez jól bevált. Miután látták a
szüleim, hogy rendelkezésemre áll a pénz,
amibõl a gépkonstrukciót össze tudtam
rakni, úgy gondolták, megtámogatnak a
maradék összeggel, ami ahhoz szükséges,
hogy üzemeljen a szerkezet. Ezt nagyon
szépen köszönöm nekik!
– Megvan-e a legelsõ munka, amit kivágtál
ezzel a géppel?
– Igen, jó gyerekként egybõl anyumhoz vittem megmutatni. Találtam az interneten
egy õslakos indián ábrázolást, az lett kivágva.

A házigazdák lélekmelegítõvel kínálták és kedves szavakkal köszöntötték újdonsült és régi barátaikat,
s a klubok vezetõi egy-egy ajándékot nyújtottak át egymásnak kapcsolatuk megerõsítésének jelképeként. A sárhatvaniak ezután prózában és népdalokban mutatták be
szeretett falujukat a jelenlévõknek.
Majd a sáregresiek két népdalcsokra következett. Õk egyébként,
mint megtudtuk, éppen minõsítõre készülnek, amihez sok sikert kívánunk ezúton is.

– Mi volt a legérdekesebb megrendelés,
amit azóta kaptál, hogy készen van a szerkentyû?
– Az az igazság, hogy pénzt még nem keresek vele. Családon belül készítettem díszeket, illetve a sárbogárdi szántóversenyre
ajánlottam fel a helyezetteknek különdíjat, amit nagy örömmel fogadtak. A legtöbb munkát önmagamnak adom, mert
amit lehet, elkészítek. Terveztem és gyártottam egy hajlítógépet meg egyéb más gépeket is. Nyáron egy hagyományos esztergából szeretnék CNC-esztergát kialakítani, és kiegészíteni a meglévõ gépet, hogy
szelvények bonyolult vágására, forgatására is képes legyen. Azért sem tudok mondani olyan nagy kihívást, mivel a gép csak
azt csinálja, amit én mondok neki. Azt viszont szépen megcsinálja.

A polgárdiak két szavalója egy-egy verset hozott magával; elõadásukat nagy tapssal jutalmazta a közönség.
Végül az óvodásbõrbe bújt sárhatvaniak humoros mûsorszámán derült a hallgatóság.

Hargitai–Kiss Virág

Hargitai–Kiss Virág
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NYÍLT TÉR

Lóhalál
A napokban közeli ismerõsünk, Noémi hívott telefonon a Tolna megyei Nagyszékelybõl.
Egy darabig csak a zokogása hallatszott a vonal túlsó végérõl. Nagy sokára tudott végre
megszólalni:
– Lajos! Megdöglött a ló!
– Mi van? Miféle ló? – kérdeztem értetlenül. Miért ekkora tragédia ez?

Kérdezték
Mûemlék-e
az új fagyizó?
Lakossági kérdésként fogalmazódott meg,
hogy a régi Korona szálló, ma Petõfi-üzletház mûemlék-e, mert ha igen, akkor az új
fagyizónál (a gyógyszertárral szemben) az
ablak kiszedése, a fal kibontása és a redõny
kifogásolható.
A szóban forgó épület sem országos, sem
helyi védettséget nem élvez. A védett épületekrõl Sárbogárd Város Önkormányzata
és az országos mûemlékvédelem nyilvános
adatbázisai révén bárki tájékozódhat.
Ugyanakkor bárki indítványozhatja egyegy épület védetté nyilvánítását az illetékes helyi, illetve országos hatóságoknál,
melyek megfelelõ mérlegelés után döntenek arról, hogy méltó-e a javasolt építmény a védelem alá helyezésre.
Hargitai–Kiss Virág

Heti idõjárás
Pénteken átmenetileg déliesre fordul az
áramlás térségünk felett, ezzel valamelyest enyhébb légtömeg érkezik, ám ennek nedvességtartalma szombattól már
nagyobbnak ígérkezik, így több lesz a felhõ, szombaton szórványos záporokra, vasárnap közel országos esõre készülhetünk.

Vasárnap azonban újra északnyugatira
fordul az áramlás, így ismét hûvösebb
léghullámok érkeznek térségünkbe. Így
hétfõtõl szakadozásnak indul a felhõzet,
ám újra hûvös lesz az idõ, csípõs éjszakákkal és 15 fokot csak kevés helyen meghaladó maximumokkal.
www.metnet.hu

– A ló! – zokogta bele újra a telefonba. – Amit a páromnak vettünk. Rászállt a szegény jószág fejére a legelõn egy méhraj és halálra szúrták. Borzasztó volt látni a szenvedését. Átmehetek most hozzád? Muszáj ezt kibeszélni magamból, mert annyira fáj.
– Gyere, várlak! – feleltem.
Egy óra múlva már ott ült nálunk a konyhában Noémi kisírt szemmel és mesélte a képtelen történetet.
Noémi szenvedélye a ló. Ez hozta Õt össze a párjával, Danival is. Pestrõl jöttek le évekkel
ezelõtt Nagyszékelybe. Megvettek egy faluszéli házat. Kipofozták s oda költöztek be hat
gyerekkel. A ház elõtt óriási legelõ van. A legelõ alján patak csörgedez. Ideális hely ez a
lovak számára. A legelõt az önkormányzattól megkapták használatra a sportpálya rendben tartása fejében. A már meglévõ két ló mellé Daninak vettek egy harmadikat. Noémi
ezt szerette a legjobban. Ez a harmadik lett a közös életük jelképe. Múlt csütörtökön
még kilovagoltak együtt a közeli erdõkbe.
A lovak a sportpálya szélén legeltek a tragédia napján. A közeli cserjésen túl, a repcetábla szélére méhest telepített egy méhész még évekkel ezelõtt. De az idén volt repce a másik oldalon is, így a méhek a legelõn átrepülve is gyûjtöttek. Soha nem volt eddig a méhekkel probléma, mert a kaptárak viszonylag távol voltak, és hát ott volt a cserjés is, ami
elválasztotta õket a legelõtõl. Ezen a napon azonban erõs szél fújt, és – ahogy a méhész a
történteket az eset után ezzel magyarázta – a szél miatt alacsonyabban szállva hordtak.
Ráadásul a repcétõl amúgy is megvadulnak a méhek, s megtörtént a tragédia. Egy egész
méhraj támadta meg Dani középen legelõ lovát. A fejét, a nyakát teljesen belepték. A
másik két ló próbálta elhajtani a méheket, de azok õket is megtámadták. Szegény állatok
menekülõre fogták, s letépve magukat a pányváról hazavágtattak. Dani a lódobogásra
rohant ki a házból. Látva a történteket futott ki a legelõre a harmadikért. Szegény ló ott
állt mozdulatlanul, megadta magát a rajta nyüzsgõ méheknek. Dani próbálta megközelíteni az állatot, de a méhek õt is megtámadták. Ekkor visszasietett a házba, beöltözött, és
egy hosszú slaggal ment ki, és vízzel verette le a méheket a lóról. A ló feje a méhszúrások
ezreitõl háromszorosára dagadt.
Hívták az állatorvost, aki azonnal kalcium- és szteroidinjekciót adott a szerencsétlenül
járt jószágnak. Közben õ is hitetlenkedve csóválta a fejét. Ilyent õ negyvenéves pályafutása alatt még nem látott. Hiába volt a gyors segítség, a szerencsétlen pára háromnapi
szenvedés után kilehelte a lelkét.
– Borzasztó volt hallgatni a szegény ló nyögését. Nem tudta még a vizet se lenyelni, mert
bedagadt a torka. Hiába simogattam, becéztem, elhagyta az életerõ a testét. Harmadnap, összeszedve utolsó erejét, kiporoszkált a réten legelõ társaihoz. Ott összerogyott és
meghalt – fejezte be Noémi a szomorú történetet, könnyeit törölgetve.
Néhány évvel ezelõtt Nagylókban volt hasonló méhtámadás. Akkor az Iringó tanösvényen kiránduló gyerekekre támadtak a méhek. Támadásuk akkor is igen súlyos következményekkel járt. Több gyerek kórházba került, és csak a gyors orvosi beavatkozásnak
volt köszönhetõ, hogy nem történt halálos tragédia. Bár vannak gyerekek, akik a méhcsípések fizikai következményeit szövõdmények formájában máig viselik.
Ahogy járom a vidéket, látom, hogy az idén nagyon sok helyen vetettek repcét. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a jobb megélhetés reményében sokan vágnak bele – olykor kellõ
tapasztalatok híján – méhészkedésbe. Most van a repcevirágzás ideje. Ez jó lehetõség a
méhészeknek, de vajon minden méhész tudja-e, hogy a méhtartás mekkora felelõsséggel
jár? A méhek által okozott balesetekért a méhészek felelõsek. Különösképpen akkor
nagy a felelõsség (vagy sokkal inkább felelõtlenség), ha nem megfelelõ helyre telepítik a
kaptárakat: például közeli utak, túraösvények mellé, amelyek keresztezik a méhek útvonalait. De még a kellõ védõtávolság betartása mellett is kötelességük figyelmeztetõ
táblákat kihelyezni az utak, túraösvények stb. mellett.
Isteni szerencse, hogy a nagyszékelyi focipályán éppen akkor nem fociztak, játszottak a
gyerekek, mint egyébként minden délután teszik. Mert mi van, ha akár csak egy, a pályáról kiguruló labda után futó gyereket támadnak meg a méhek?
Jobb ebbe nem belegondolni!
Hargitai Lajos
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KÉK HÍREK
Zöld szemlélet
2016. április 12-én a déli órákban a járõrök Sárkeresztúr külterületén, a 63-as számú fõúton ellenõriztek 3 fiatal férfit és az általuk
vezetett személyautót. Az utastérbõl, a 25 éves férfitõl elõkerült 2
darab alufóliába csomagolt, 2 gramm súlyú, zöldes színû növényi
származék. Ezt követõen a 3 férfit a rendõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd kihallgatásukat követõen
szabadon bocsátották. Az ügyben kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetõeljárás.

Présháztolvajok rendõrkézen
A sárbogárdi rendõrök két férfi elõzetes letartóztatását indítványozták, akik a megalapozott gyanú szerint 17 présházba és melléképületbe törtek be.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság lopás bûntett, lopás vétség és
lopás vétség kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
folytat büntetõeljárást F. Tamás 20 éves és F. Henrik 26 éves sárbogárdi lakosokkal szemben. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a két férfit azzal gyanúsítják a rendõrök, hogy 2014. év
végétõl Cece külterületén és a sárbogárdi szõlõhegyen 17 hétvégi
házba és melléképületbe törtek be. A külterületeken lévõ ingatlanok döntõ többségébõl szerszámokat, kisgépeket, borászathoz
használatos tárgyakat tulajdonítottak el. A rendõrök 2016. április
14-én elfogták a bûncselekmények elkövetésével megalapozottan
gyanúsítható személyeket, akiket gyanúsítottként hallgattak ki,
bûnügyi õrizetbe vettek, és elõterjesztést tettek elõzetes letartóztatásuk indítványozására. A rendõrök az elkövetõk további há-

Forduljon az Egyenlõ Bánásmód
ügyfélszolgálatához, ha
neme, faji hovatartozása, bõrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási, 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.

Fotó: Sárbogárdi Rendõrkapitányság
rom tettestársát is azonosították, akiket szintén lopás bûncselekmények elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki
gyanúsítottként. A sárbogárdi nyomozók adatai szerint az õrizetbe vett személyek további bûncselekmények elkövetésével is öszszefüggésbe hozhatók.

Viperákkal felfegyverkezve
2016. április 16-án a hajnali órákban Cece belterületén 3 helyi férfi elõzetes szóváltást követõen viperákkal felfegyverkezve bántalmazott két szintén helyi férfit. A bántalmazás következtében
mindkét sértettnek súlyos sérülései keletkeztek. Az elkövetõket a
járõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd kihallgatásukat követõen a nyomozók súlyos testi sértés és csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bûntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt bûnügyi õrizetbe vették.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Kõszállító árokban

Keresse fel dr. Szatmári Éva
Fejér megyei egyenlõbánásmód-referens
ügyfélfogadását az alábbi elérhetõségeken:

+36 (30) 960 2657
eva.drszatmari@gmail.com
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.),
tel.: +36 (25) 520 260/25

2016. április 27. (szerda) 11.30–15.30 óra
Egyenlõ bánásmód– mindenkit megillet!

Két kõszállító teherautó és egy személyautó volt érintett abban a
balesetben, amely a 63-as számú út 82-es kilométerénél, Aba–
Belsõbáránd közelében történt április 18-án. Az egyik kamion és
a személyautó árokba hajtott, személyi sérülés nem történt. A
székesfehérvári hivatásos tûzoltók elvégezték a jármûvek áramtalanítását, a forgalmi akadályt pedig az autódarujuk segítségével
megszüntették.
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

8

2016. április 21. Bogárd és Vidéke

ISKOLA

Miklósi hírcsokor
Digitális témahét
2016. április 4–8.
Nyiss a digitális jövõre!
Iskolánkban nagy fontosságot tulajdonítunk a számítógéppel támogatott oktatási
megoldásoknak. A készségfejlesztés és ismeretátadás folyamatában speciális számítógépes alkalmazásokkal is támogatjuk
a tanórai és önálló tanulást. Az IKT-eszközparkunk által biztosított lehetõségeket
kihasználjuk. Szívesen jelentkeztünk az
országosan meghirdetett digitális témahétre.
A 4. évfolyamon az izgalmasan hangzó titkosírást, titkosítást választottuk napi feladatnak. Különbözõ jelrendszereket használunk a mindennapi kommunikációnk
során is. A titkosírás lényege, hogy az információt kódolt üzenetekbe rejtjük. Így
csak az általunk kiválasztott célszemélyhez
jut el az információ, csak õ tudja a megfejtés módszerét. Egyéni titkosírást készítettek a tanulók, az ábécé betûihez különbözõ jeleket, szimbólumokat párosítottak,
amit ki is próbáltak.
5. és 6. évfolyamon Paint versenyt szerveztünk a „Tavasz és a zene” témakörben. Az
elsõ helyezett jutott tovább egy megyei
szervezésû versenyre. A Táblajáték tantárgy keretében tanulóink megismerkedhettek a „Lájkvadász” társasjátékkal, ami
a tanáraink szerint nagy népszerûségnek
örvendett. A Lájkvadász vicces, könnyed
formában mutatja be a tanulóknak, hogy
mit ne tegyenek az interneten. A személyes adataik védelmére, megosztásának
veszélyeire is felhívta a játék a figyelmet.
Köszönjük a Nemzetközi Gyermekmentõ
Szolgálatnak, hogy ingyenesen bocsátott
rendelkezésünkre három darab ilyen játékot.
A 6. a osztállyal valósítottuk meg a „Tavaszi szél vizet áraszt” projektet, melyhez az
alapötletet a DTH2016.hu weboldal tudásbázisában találtuk. A tanulók PowerPoint-bemutatókat készítettek csoportmunkában. A témakörök mindegyike szorosan kapcsolódott a vízhez, mint „Veszélyes vizeken”, „Vízitündér”, „Csodató”
stb. A tanulóknak egy tesztet is el kellett
készíteni az adott témakörhöz. A téma további feldolgozása a természetismeretórán folytatódik.
A héten került megrendezésre a „Szülõföld szálai” projektünk is. A projekt pár
éve már iskolánk tehetséggondozó programjának része, melynek keretében a szülõföld, szûkebb környezetünk hagyományait az IKT-eszközök adta lehetõségek
segítségével törekszünk megõrizni. Az idei
témánk a régi használati eszközök bemutatása volt. Elõzetes feladatként tanulóink
az iskolában, a parókián és otthon fellelhetõ tárgyakat fényképeztek, majd szöveges
állományt készítettek belõle, amibõl
nyomtatott kiadvány is készül.

A 8. évfolyamon a témahét oldalán található és a Debreceni Egyetem által vizsgált
tesztet töltöttük ki, amely azt elemzi, hogy
milyen mértékû szerepet játszik mindennapi életünkben az internet. Húsz gyorsan
megválaszolható kérdést tartalmaz a kidolgozott teszt, amely az így kapott intelemetrikus szám alapján óvatos, kezdõ,
haladó, behálózott és függõ kategóriákba
sorolja a válaszadókat. Megbeszéltük a tanulók által kapott válaszokat. Megnéztük
a Sulibank weboldalt is.
Rajzórákon digitalizáltunk, „pixelgrafikusan” rajzoltak a diákok. A témahét utolsó
napjára egy QR-kóddal készült totót kellett megoldani a tanulóknak, melyet az iskola épületében levõ faliújságokra helyeztünk ki. Érdekes, sokrétû kérdés megoldására vártuk a válaszokat. Osztályfõnöki
órák keretében pedig egy aktuális témával
foglalkozó, az internetes zaklatással kapcsolatos videót néztek meg a felsõ tagozatosok. Majd egy internettel kapcsolatos
tesztet oldottak meg a tanulók.
Gajgerné Erõs Mária

Tehetség Fórumon közel
félszáz sárszentmiklósi
kis- és nagydiák
Április 14-én, mint akkreditált kiváló tehetségpont vettünk részt a város elsõ Tehetség Fórumán, ahol több lehetõség is
adódott arra, hogy iskolánk tehetséggondozó programjai és az azokon részt vevõ
diákok és tanárok bemutatkozzanak. Iskolánk igazgatónõje, a Közép-Mezõföldi Tehetségsegítõ Tanács tagja, Horváth Ferencné elõadást tartott az intézményünkben mûködõ tehetségprogramokról, jó

gyakorlatokról, illetve a diákok kikapcsolódását segítõ lehetõségekrõl. Horváth
Anikó, Szemzõné Márkli Melinda, Varga
Tímea és Mayer-Erhardt Mariann tanárnõk az iskolánkban több éve alkalmazott 7
szokás módszerrõl adtak tájékoztatást.
Huszárné Lukács Mária és Várhelyi Lászlóné fény-hang terápiáról szóló elõadása
szintén sokak figyelmét éberen tartotta.
A fogadó intézmény aulájában paravánokon, illetve tárlókban mutatkoztak be a nálunk egy pályázatnak köszönhetõen több
éve mûködõ Kreatív körök: a Palatinus
Rozália és Irányi Rózsa tanító nénik által
vezetett „Gyöngyöm”, a Kovács Zoltán tanár úr vezette „Tûzbogár” és a Gajgerné
Erõs Mária, illetve Zelmanné Varga Zsuzsanna irányította „Misulink” elektronikus sajtó szakkör. A konferencia meghívottjai egész délután nézegethették iskolánk gyöngyfûzésben, tûzzománcok készítésében, fényképezésben, szövegszerkesztésben, újságok készítésében kiemelkedõ
adottságokkal rendelkezõ tanulóinak
munkáit.
Az elõadásokkal és kiállításokkal párhuzamosan a színpadon egymást váltották az
elõadó-mûvészet valamelyik ágában tehetséget mutató diákok. Iskolánkat mesemondásban Huszár Anna képviselte, aki
székely népmeséjével még meg is nevettette a közönséget. A néphagyományokat három csoport is ápolta, hiszen a Csaloglányok népdaléneklõ csoport körösfõi, a
Kendermorzsa pedig galgamácsai gyermekdalokat adott elõ igazgatónõnk felkészítése segítségével, Iker Józsefné vezetésével pedig bemutatkozhatott iskolánk
néptánccsoportja is, akik gyönyörû ruhában Kalocsa környéki néptáncot adtak elõ.
A mûsorokkal azonos idõben folyt a táblajáték Téglás Anita és Kovács Cristian fel-

Alsós szavalóverseny

Bogárd és Vidéke 2016. április 21.
sõs tanárok vezetésével a programoknak
helyet adó iskola egyik termében. Az újságírósok az egész esemény alatt fényképeztek és filmeztek, sõt szert tettek plusz
interjúra is, hiszen a délután sztárvendégét, Novák Pétert a megengedett idõn túl
is tovább kérdezhették.
Tanárnak és diáknak egyaránt pozitív
megerõsítést adott a fórum, mindenki töltekezhetett egymás produkciójának meghallgatása, illetve egymás munkájának
megtekintése által.
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Ki mit tud?
Alsószentivánon

„MiSulink” újságíró szakkör

Az alsós szavalóversenyrõl
A magyar költészet napja alkalmából április 15-én került sor iskolánkban a házi szavalóversenyre. A megmérettetésen minden alsós osztályt három kisgyermek képviselt, akik saját csoportjukban a legjobb
versmondónak bizonyultak. Elsõként a
legkisebbek, a második osztályosok szavalták el jobbnál jobb verseiket, majd a harmadik évfolyamosok következtek. Nagyon
színvonalas elõadásokat hallhattunk tõlük, csakúgy, mint a negyedik osztályosoktól. A produkciók között voltak komolyabb hangvételû és humoros költemények
egyaránt, melyeket a gyerekek élvezetes
elõadásmódban, kellõ átéléssel közvetítettek a hallgatóság felé.
A zsûrinek igazán nehéz dolga volt, amikor azt kellett eldöntenie, hogy a remek
szavalatok közül melyeket ítéli a legjobbaknak. Hosszas tanakodás után az alábbi
tanulók vehettek át oklevelet kiváló teljesítményükért:
A második évfolyamon 1. helyezett Örkényi Benjamin, 2. helyezett Baki Luca, 3.
helyezett Lénárt Roland lett.
A harmadik évfolyamon 1. helyezett Somogyvári Gréta, 2. helyezett Szloboda
András, 3. helyezett Sipos Patrícia.
A negyedikesek közül 1. helyezést ért el
Bögyös Barbara, 2. helyezett Tatai Sándor,
3. helyezett Sztojka István Márkó.
Gratulálunk az eseményen résztvevõ minden tanulónak, és köszönjük, hogy elrepítettek bennünket a versek birodalmába!
Igazán feledhetetlen élményt nyújtottak
nekünk.
Kisné Paczona Ildikó

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

Tavaly sikerrel keltettük életre régi hagyományunkat, a Ki mit tud? rendezvényét.
Idén április 16-án mutattuk be ismét, mit is
tudunk. Hetek kitartó gyakorlásának köszönhetõen a következõ produkciókat
tudtuk színre vinni:

produkciókra, hanem szívesen foglalkoznak tánccal szabadidejükben, a mindennapos testnevelés keretein túl is. A tanulókkal együtt léptek fel Vágásiné Madarasi
Anett és Kocsis Kata tanárnõk is.
Kovács Roland és Nyári Márk egy-egy

A rendezvényt rögtön egy tanár–diák közös gitárjáték alapozta meg: Tóvízi (Lakewater) Richárd és Boros Tamás tanár úr
egy gitárszám erejéig zenei tehetségüket
mutatták meg a mûértõ közönség tapsát
kiváltva.
A 2-3. osztály A brémai muzsikusok címû
Grimm-mese feldolgozásával, kedves kis
mesejátékkal bizonyította, hogy mennyire
fontos lehet a játékosság az irodalmi mûvekkel való megismerkedés során az alsó
tagozatban.
Az 1. osztályosok az elnyûhetetlen Nézését meg a járását számra táncoltak, a 4. osztályosokkal kiegészülve pedig egy örökzöld klasszikust, a Néri Szt. Fülöp atya életét feldolgozó Legyetek jók, ha tudtok film
hangulatát idézték fel.
A felsõsök iskolai tanóra-paródiákkal mutatták be, hogyan NE viselkedjünk és milyen válaszokat NE adjunk tanítási órákon. A mûsor keretében Kiss Attila tanár
úr is fellépett, önmagát kiparodizálva.
A felsõs lányok és fiúk egy-egy táncmix bemutatásával bizonyították, hogy nemcsak
az iskolabálon számíthatunk ilyen jellegû

népmesét is elõadtak, a produkciókat eredetileg az Illyés Gyula mesemondó versenyre tanulták meg, s most a közönséggel
is megosztották a szívbeli mesemondás élményét.
Pirosné Kocsis Anna tanárnõ ötletét megvalósítva a költészet napja alkalmából
versíró versenyt hirdettünk. A téma szabadon választható volt, a keretet viszont József Attila Kertész leszek, fát nevelek címû
verse adta, vagyis a versenyzõktõl 4 versszakos (16 soros) költeményeket vártunk.
A pályamûveket a Ki mit tud? közönsége is
megismerhette, s tapssal jutalmazták minden versfaragó alkotását.
Meglepetésként szívünk csücskei, az
Örökifjú táncegyüttes táncmixe is elõadásra került. A szülõi közösség mindig aktív
tagjai ezúttal azt is bizonyították, hogy a
táncparketten is megállják a helyüket. Ezúton is köszönöm/köszönjük közremûködésüket, jó volt látni, hogy ma nemcsak a
szülõk lehettek büszkék gyermekeikre,
hanem a gyerekek is szüleikre!
Kiss Attila
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Cecei sulibörze
MINI LÜK térségi bajnokság
2016. április 13-án, szerdán rendezték meg a Dinasztia Kiadó által
forgalmazott MINI LÜK eszközök bajnokságát a cecei iskolában.
A délutáni órákban a második, harmadik és negyedik évfolyamos
korosztályokban mérték össze tudásukat a Cecérõl, Kaposvárról,
Alapról, Tabról és Somogyvárról érkezõ diákok, több mint negyvenen.

A helyi iskolában már több éve használják és alkalmazzák a Dinasztia Kiadó által forgalmazott eszközöket, amik kis technikai
felkészítés után alkalmasak az egyéni gyakorlásra és ellenõrzésre
szövegértés, matematika, logika és anyanyelv területeken, de az
idegen nyelv elsajátításának gyakorlására is lehetõséget biztosítanak.
Az idei évben nagy örömünkre diákjaink szép sikereket értek el,
hiszen a 9 cecei tanulóból a 3. osztályosok között Baumann Dóra
elsõ helyezést ért el, Demeter Jázmin a 2. osztályos korcsoportban harmadik helyezést, Ferenczi Dániel a harmadikosok között,
míg Varga Gábor Levente a negyedikesek között lett ötödik
helyezett, vagyis póttovábbjutó.
Nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy az idei évben is a mi iskolánk rendezhette meg a nemes versengést, ami minden résztvevõnek sok örömet és sok tapasztalatot hozott! Egyben köszönjük a
felkészítõ tanárok munkáját is, akik megismertették a diákokat
ezzel a nagyszerû eszközzel, ami szórakoztatva fejleszt számítógép és internet nélkül!
Szabóné Várady Katalin igazgatóhelyettes

Az internet veszélyei, avagy
az építõ–pusztító erõ
Az „Y-generációs” gyerekek sok idõt töltenek az internet valóságszerû világában. A közösségi oldalakon sokszor túl sok személyes adatot és információt adnak meg magukról, aminek súlyos

következményei is lehetnek: a lopásoktól kezdve a magánélet
megsértéséig. Ennek megelõzéseképpen a Cecei Általános Iskola
is felhívta diákjai figyelmét az internethasználat veszélyeire, és
helyszínként szolgált egy errõl szóló bemutatónak 2016. április
11-én, hétfõn.
Matusek M. Zsuzsanna, a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat
trénere szívesen látogat el minden iskolába, intézménybe, ahol
szívükön viselik a diákok helyes internethasználatának kialakítá-

sát. Oktató meséi segítségével, majd azok megbeszélésével a gyermekek a korosztályuknak megfelelõ elméleti információkhoz juthattak. Szóba került a BIZALMATLANSÁG, mellyel a saját
adatainkat védhetjük; a NYILVÁNOS HELYEN VALÓ TALÁLKOZÁS, vagyis, hogy csak olyan helyen találkozzunk még ismeretlen internetes „barátainkkal” is, ahol sok ember van egy
idõben. Nagyon fontos, hogy SOHA NE MENJÜNK EGYEDÜL A TALÁLKOZÓRA, vagyis, hogy a barátok, akikben megbízunk, legyenek ott a közelben, figyeljék az eseményeket és lépjenek közbe, ha azt látják, hogy valami olyan történik, amit a barát
nem szeretne. Az internetezés negyedik szabálya is említésre
került: a KÖRÜLTEKINTÉS. Nem kell mindent elhinnünk,
amit látunk vagy olvasunk, hiszen félrevezethetnek bennünket.
A játékos formában megvalósított gyakorlati tanácsok és a videók
a gyermekek figyelmét különösen felkeltették. Reméljük, hogy a
diákok számára kicsit „megfoghatóbbá” vált, hogy a szabályok betartásával elkerülhetjük a ránk leselkedõ veszélyeket, megelõzhetjük, hogy bajba kerüljünk.
A délután folyamán Zsuzsanna a pedagógusoknak tartott elõadást, amelynek során a nevelõi feladatokra hívta fel a figyelmet
és azokra a jelekre, amiket észlelve a tanároknak „gyanakodniuk”
kell. A délután folytatásaként a szülõket szeretettel várta az Országos Gyermekvédõ Liga elnöke, hogy számukra is bemutassa,
milyen veszélyeknek vannak kitéve a gyermekeik, hogyan védekezzenek ellenük, és mitévõk legyenek, ha már bekövetkezett a
„baj”.
Úgy gondoljuk, hogy az internetezés olyan téma, amirõl nem lehet eleget beszélni, a mindennapjaink része, és bár úgy érezzük,
hogy velünk nem fordulhatnak elõ a híradásokban szereplõ problémák, sajnos az élet ezt többször megcáfolja. A cecei iskolában
az elõadás-sorozattal megpróbáltuk felhívni a figyelmet a veszélyekre egy kívülálló, elismert szakember segítségével. Köszönjük
neki, hogy ellátogatott hozzánk és elgondolkodtatott bennünket!
Gyõri László pedagógus

A diákolimpiáról
Április 8-án és 15-én került sor az atlétikai diákolimpia körzeti
fordulójának megrendezésére Sárbogárdon a Mészöly Géza Általános Iskolában. Nagy lelkesedéssel készültek diákjaink erre a
versenyre is. Két korcsoportban nevezett be az iskola erre a nép-
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szerû sportágra. A III. és IV. korcsoportban indulhattak a legjobbjaink versenyezni. Mindkét korcsoportban 7-7 diák indult
egyéni számokban. Nagyon sok ügyes diák érkezett a versenyre a
körzet iskoláiból, mindannyian reménykedve abban, hogy a sok
remek mozgású ellenfél közül minél többet maguk mögé utasíthatnak, esetleg dobogós helyet is sikerül elérnie. A cecei versenyzõk is hasonló célokkal és motivációval indultak neki. Minden diák megküzdött az eredményért, kihozva magából a legjobb teljesítményét. A cecei gyerekeknek különösen jól sikerült mindkét
versenynap, szép eredményeket produkáltak.
A III. korcsoportban indultak egyéniben: Sebestyén Dominika,
Csányi Árpád, Lehota Eszter, Sohonyai Gyula, Kovács Zoltán,
Szabó Dániel, Csorján Adrián. Mindannyian derekasan küzdöttek, aminek meg is lett az eredménye. A 7 diákból 4 éremmel tért
haza. A verseny mérlege: 1 arany, 3 ezüst, 3 bronz.
Csányi Árpád volt a legsikeresebb versenyzõ: 1. hely magasugrás,
2. hely 60 m-es futás, 3. hely távolugrás, 3. hely kislabdahajítás.
Sohonyai Gyula 2 ezüstérmet szerzett magasugrásban és kislabdahajításban, valamint 1-1 bronzéremmel gazdagított minket
Lehota Eszter távolugrásban és Kovács Zoltán magasugrásban.
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Középpontban a
tehetséggondozás
A Tehetség Fórum 2016 pályázat keretében rendezett tehetséggondozó délutánt a Mészöly Géza Általános Iskola egy héttel ezelõtt csütörtökön az iskola aulájában. A délután folyamán számos
fellépõ csillogtatta meg tudását, többek között az iskola furulyásai, a Szent István Általános Iskola Töbörzsöki táncoló talpak
hiphopcsoportja.
A megnyitón többen is beszédet mondtak, így Kisgyõri Roland, az
Emberi Erõforrások Minisztériuma Esélyteremtési Fõosztály fõosztályvezetõje, Téglásy Kristóf Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet ifjúsági igazgatója, valamint dr. Sükösd Tamás,
Sárbogárd polgármestere.
A rendezvény sztárvendége Novák Péter színész, zeneszerzõ volt,
akit a konferanszié mutatott be a közönségnek, illetve egy rövid interjúban jobban megismerhettük Pétert, akirõl sokak (fõleg az ifjúság) számára sok érdekes információra derült
fény. A beszélgetés végén kérdéseket is tehettek fel neki a
gyerekek.

A IV. korcsoportos diákjaink még ezt is felülmúlták egy héttel késõbb. Ebben a korcsoportban Pajor Fanni, Németh Attila, Puskás
László, Skopál Ádám, Potyondi Zoltán, Mészáros Tamás és Tábori Alex küzdöttek az egyéni számokban a legjobb helyezésekért. A mérleg: 3 arany, 2 ezüst és 1 bronzérem.
Puskás László 69 méterrel megnyerte a kislabdahajítást, emellett
sikerült a súlylökésben is elcsípnie a 2. helyet.
Németh Attila magasugrásban bizonyult a legjobbnak, de távolugrásban is megszerezte az elõkelõ 2. helyet az ugyancsak cecei
Skopál Ádám mögött, aki 4,95 méterrel lett az elsõ.
Tetézte örömünket, hogy Pajor Fanni magabiztosan nyerte 800
m-es futamát, bár ez az idõeredmény így is csak a bronzéremhez
volt elegendõ, amire szintén nagyon büszkék vagyunk!
Gratulálunk minden diákunknak, a 4 megyei döntõbe jutott versenyzõnknek pedig sikeres felkészülést kívánunk!

A rendezvényen megtekinthettünk egy kiállítást is a diákok munkáiból. A délután hátralévõ részében több egyéni és csoportos
elõadást hallhattunk és láthattunk: népi éneket, néptáncot, gitár
és ének párosát, valamint verset és színdarabot is. Ezzel párhuzamosan a pedagógusok szakmai elõadásokon vehettek részt.

Borosné Asbóth Ilona testnevelõ

Hargitai Gergely
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Mészöly-hírek
Író-olvasó találkozó Maros Edittel
Egy márciusi napon kaptunk egy telefont. Legnagyobb meglepetésünkre az ismert írónõ, Maros Edit hívott fel bennünket, hogy
olvasótalálkozót tartana iskolánkban. Természetesen örömmel
fogadtuk. Õ írta a Hûvösvölgyi suli sorozatot, mely fõként tini
lányoknak szól.

Ovi–suli Meseországban

Már nagyon izgatottan vártuk! A gyerekekkel is beszélgettünk róla, s jó néhányan boldogan mutatták saját példányukat, s mesélték
élményeiket. Mennyire megfogta nyelvezete, története, szereplõi
õket! Volt, aki a könyvtárból kikölcsönözve most kezdte el olvasni
a regényt, s nem tudta letenni, annyira kíváncsi volt.
2016. április 5-én végre személyesen is találkoztunk Maros Edittel. A gyerekek meglepetésére egy fiatal, közvetlen, kedves
hölggyel ismerkedtünk meg, aki kétgyermekes anyuka. Nagyon
szimpatikus teremtés. Õ, aki hét könyvet írt cirka három év alatt,
önmagáról alig akarja elhinni, hogy író. Ugyanis azt vallja, hogy az
utókor dönti el, hogy õ író e. Ez a szerénység is adja, hogy annyira
kedvelt személyiség.
A találkozón részt vett a 6. a és a 8. b osztály. Figyelmesen hallgatták az érdeklõdést felkeltõ beszámolóját a regényrõl s életérõl.
Megtudtuk, hogyan lett korrektorból írónõ, lesz-e folytatása a
történetnek, s még sok hasznos apró titkot a szereplõkrõl, ha esetleg valaki még nem olvasta volna, az is jó szívvel tegye meg, mert
tanulságos, hasznos információkra tehet szert a történetbõl,
melyet akár mindennapjaiban is használhat.
Nagyon örülünk, hogy Kányádi Sándor, Kálnay Adél, Bosnyák
Viktória után Maros Edit is megtisztelte iskolánk diákjait személyes jelenlétével.

Április 7-én tartottuk meg hagyományossá vált OVI–SULI foglalkozásunkat. Az iskolába készülõ nagycsoportos ovisokat igazgatóhelyettesünk köszöntötte. Az idei tanévben Meseországba vittük el õket. Felolvastuk Fiona levelét, akit elrabolt a sárkány. Arra kérte a gyerekeket, hogy szabadítsák ki a fogságból. Útjuk elején átkeltek a mocsáron, majd a rengeteg erdõben találkoztak jó
és gonosz meseszereplõkkel. Az erdõbõl kiérve megpillantották a
varázslót, akitõl olyan varázsigét tanultak, amivel legyõzhetik a
gonosz sárkányt. Elérkeztek a várhoz, ahol a varázsige segítségével elaltatták a sárkányt és kiszabadították a hercegnõt. Hazakísérték édesapjához és nagy mulatságot rendeztek.
A kalandok végén boldogan vették át bátorságukkal és ügyességükkel kiérdemelt ajándékukat.
Vidám, élménydús délutánt töltöttünk leendõ kis tanítványainkkal, akiket szeptemberben nagy szeretettel várunk a Tudás Szigetén!
Tanító nénik

Szitakötõ program a Mészölyben

Mesélni öröm. Mesét hallgatni jó. Az életünk része. Mivel fontos
számunkra a mese, ezért idén is ellátogattunk a tizenharmadszor
megrendezett mesemondóversenyre Cecére. Hosszas elõkészületek s az iskolai forduló után tizenegy tanulónkkal vettünk részt
ezen a megmérettetésen.
Mint mindig, most is szeretettel fogadtak bennünket. A verseny
után, míg vártuk a zsûri döntését állófogadáson vettünk részt.
Négy tanulónk kiemelkedõ helyezést ért el. Az elsõ évfolyamon
második helyezést ért el Törzsök Panka 1. b osztályos, harmadik
helyezést Horváth Jázmin 1. b osztályos tanulónk. Felkészítõ tanáruk: Megyeriné Fekete Ágnes. Simon Hanna 4. b osztályos tanuló harmadik helyezést ért el, felkészítõ tanára: Horváthné Horváth Irén. A felsõ évfolyamon Pszota Csenge 6. a osztályos tanuló
harmadik helyezés ért el, akit Bögyös Zsuzsanna készített fel.
Gratulálunk minden résztvevõnek, helyezettnek s felkészítõ tanáraiknak! Reméljük, egyre többen merülnek el a csodás elvarázsolt világ történeteibe. Jó olvasást!

A Szitakötõ egy integrált ökológiai program alapját képezõ, negyedévente megjelenõ gyermekeknek szóló folyóirat. Iskolánk
2010 õszén csatlakozott ehhez a programhoz, melynek lényege a
mûvészeti és környezeti nevelés és oktatás összekapcsolása. Így
negyedévente ingyenesen jutunk hozzá a Szitakötõ címû irodalmi
és ökológiai gyermeklaphoz. A projekt nemcsak a veszélyeztetett
természeti értékek megismerését és megóvását tartja fontosnak,
hanem a szellemi, erkölcsi értékek gondozását is, és kiemelt
figyelmet fordít a hátrányos helyzetû gyerekekre.
A 48 színes oldalon megjelenõ lapban különbözõ mûfajú és tematikájú írások teszik lehetõvé a tanórák színesítését. A kortárs irodalmi mûvek (vers, mese, kispróza) és az ismeretterjesztõ cikkek
mellett a korosztálynak megfelelõ, kreatív foglalkoztató feladatok, pályázati lehetõségek segítik a befogadást.
2016. április 8-án kollégáink belsõ továbbképzésen megismerkedhettek a Szitakötõ folyóirat online felületén található rovataival,
a feltöltött segédanyagok tanórán történõ alkalmazásaival. Április 13-án tanulóink Szitakötõ foglalkozáson, a pedagógusok továbbképzésén vehettek részt Victor András vezetésével. Mindkét
alkalom fõ témája – a tavaszi számhoz kapcsolódóan – a vendégvárás, az elfogadás témaköre volt. A gyerekek a szülõkkel együtt
csoportmunkában vitathatták meg a pozitív, negatív személyiségtípusok fõ jellemzõit, nagy hangsúlyt fektetve a pozitív személyiségjegyek kiemelésére. Kassák Lajos Képarchitektúra címû reprodukciója a tanulók fantáziájára bízta a kép mondanivalóját.
Szintén ez a rajz volt a kiindulópontja annak, hogy diákjaink logikai készlet segítségével ehhez hasonló dolgokat alkothassanak.
Végül minden csoport pantomimmozdulatok segítségével játszott el egy-egy szituációt, amelynek üzenetét a többi csoport tagjainak kellett kitalálni.
Diákjaink és pedagógusaink ezen a délutánon is tartalmas és
hasznos ismeretekkel gyarapodhattak.

Duskáné Lábodi Eszter, MGÁI

Reichardtné Sz. Ágnes, MGÁI

Mesélni öröm
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Hittanverseny BOLDOGSÁG?
Gyermeknap Piliscsabán
Április 8-9-én évfolyamonként 19-19 csapattal, Erdélybõl érkezettekkel együtt vehettünk részt a 25. Országos Evangélikus Hittanversenyen a Béthel Evangélikus Missziói Központban. Idén az
ószövetségi József történeteibõl készülhettünk a vállalkozó kedvû, lelkes csapattagokkal a megmérettetésre.

Sárbogárdról a Mészöly Géza Általános Iskola 2. évfolyamából
Csõgör Dániel, Deres Dávid Gergõ, Kis Bálint József alkothatták
a „József történetei” csapatot. A Petõfi Sándor Gimnázium 6. évfolyamából pedig Denkó Erik, Horog Dóra, Horváth Attila Roland és Répási Nóra versenyeztek együtt „Dótán polgárai” csapatként. Mindkét csapat elsõ közös versenytapasztalata a 14. helyezést eredményezte.
Nagyon felkészült, színvonalas mezõny mérte össze idén a tudását, összeszokottságát, kreativitását, lélekjelenlétét a 8 állomáshelyen teológushallgatók közremûködésével.
Közös élményekben lehetett részünk. Szombaton áhítattal, gyermeknapi programokkal gazdagították a csaknem 450 fõs gyermeksereget: interaktív, zenés bábelõadás, Izsópka gyermekkórus
koncertje, kézmûves-foglalkozások.
Köszönöm a gyermekek szorgalmát, kitartását, a szülõk, kísérõk
támogató, bennünket segítõ, aktív hozzáállását! Kapcsolatainkban, közösségünkben épültünk. Ahogyan Isten még a legnehezebb helyzetekben sem hagyta Józsefet magára, és sokak életében
eszközként használhatta õt a késõbbiekben, kívánom, hogy bennünket is felkészíthessen erre!

Ma reggel elmentem a rendelõintézet fizikoterápia szakrendelésére, ahol hófehér lepedõn valamilyen elektromos hullámok
zsongították, simogatták kellemesen a gerincemet. Aztán elkocsikáztam a nagyáruházba, és Isten tenyerén éreztem magam, mert
az áruk tobzódó sokfélesége a bõség érzésének a mámorával töltött meg. Nem büszkélkedhettem különösebben dagadt pénztárcával (sajnos soha nincs okom ilyesféle büszkeségre), vásároltam
valami húsfélét, kefirt, joghurtot, zöldségeket, rántott sajtszeleteket. A pénztárosnõ kedves volt, rám mosolygott, szép napot kívánt. Nem éreztem, hogy ott, akkor valami egyebet kívánhattam
volna az élettõl. Körülöttem sok ember tolta a megrakott bevásárlókocsit teljesen tárgyilagos arccal. Láthatólag egyáltalán nem
voltak tudatában annak, hogy az emberiség történelmének milyen fénykorában élnek. Nem látszottak boldognak, ez az igazság.
Itt valamirõl az eszembe jutott József Attila, talán mert nemrég, a
születésnapján, április 11-én volt a magyar költészet napja. Nos, õ
kisgyerekként többször sorban állt az élelmiszerbolt elõtt már este kilenc órától. Elgondolni is ijesztõ, hogy ott töltötte egy kisszéken az éjszakát. S mikor reggel végre sorra került, az orra elõtt közölték, hogy nincs több zsír, elfogyott. Õ, egyébként, mint lelencgyerek már hatéves korában állatokat legeltetett Öcsödön, hogy
adjanak enni neki. S mikor hazakerült, szenet kellett lopnia a pályaudvaron, hogy fûteni tudjanak. Sajnos nem kételkedhetünk
abban, hogy ma is vannak ilyen mélynyomorban élõ gyerekek, de
nekik haláluk után aligha lesz szobruk a pesti Parlament mellett
meg az ország egyéb helyein.
Mikor az áruház parkolóján mindez átfutott az agyamon és végigtekintettem a serdülõ fácskák alatt lapuló gépkocsinyájon, sóhajtottam egyet, és keményen föltettem magamnak a kérdést, hogy a
sok autóval érkezett vásárlóközönség vajon boldogabb-e, mint a
József Attila korabeli nép. Hisz ahhoz képest mindene megvan,
békében él, tévét nézhet, amirõl a húszas években nem is álmodott az ember. Csillogó járgány viszi õt egyik helyrõl a másikra, az
üvegajtók mindenütt elõzékenyen félrecsusszannak elõtte, nem
kell különösebben fékeznie magát, miközben megrakja a bevásárlókocsit. Miért van hát, hogy mosoly nélkül, komor arccal tolja
azt a kocsit? Miért pörlekedik a családtagjaival, mialatt átrakodnak az autóba?
Hát igen! A televízió. Amely mindig el tudja rontani a hangulatot
az öngyilkos merényletek, tömegbalesetek, természeti katasztrófák azonnali bemutatásával. És ugye a munkahelyi légkör, a zsarnok fõnök, a betegségek, a soha-nem-elég fizetés. A félelem az elbocsátástól, az öregedéstõl. A politika hülyeségei, a kedvenc futballcsapat veresége, a közpénztolvajok pimaszsága. Végtelen a
bajok sora. Nem jó ezt leírni, de az ember nem boldogságra született lény. Ritkán képes boldog lenni, azt sem nagyon. Mindent
megad magának, aztán nyafog. Azt mondom én, nem érdemes ezt
a termelést, fogyasztást nagyon erõltetni, úgysem lesz sok értelme. Vannak tartalmasabb értékek az életben. Sok-sok apró öröm,
mosoly, ölelés.

Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész

L. A.

SZÍN- ÉS FORMAVILÁG
Tizenharmadik alkalommal került megrendezésre a Szín- és formavilág kiállítás a sárszentmiklósi klubban április 15-én, pénteken. A
helyi és környékbeli képzõmûvészek munkáit bemutató tárlat neve valószínûleg mindenkinek ismerõsen cseng. Meglepõ és örömteli,
hogy mennyi tehetséges és termékeny mûvész él közöttünk.
Az idei tárlaton Danicsek Fruzsina, Mikuli Margit, Molnár Orsolya, Novák Edith, Vágvölgyi Elvira, Kovács Zoltán, Macsim András,
Szabadkai Zsolt, Tóth Gyula, Varga László és Zocskár András új munkáit tekinthették meg az érdeklõdõk. A szervezõk Macsim András, Varga László és Zocskár András voltak.
Aki már járt valamelyik korábbi tárlat megnyitóján, az nagyjából tudta, hogy mire számítson. Az esemény kissé spontánra sikerült, de
éppen emiatt volt egyedi hangulatú, családias. A mûsor keretében Horváthné Mikuli Erzsébet tanítványai énekeltek és szavaltak,
majd a polgármester, dr. Sükösd Tamás mondott rövid, de frappáns beszédet.
A kiállított munkák szemet gyönyörködtetõk, változatosak témában és technikában egyaránt – mindenkinek megéri betérni a klubba
és megcsodálni a festményeket, rajzokat, szobrokat, kerámiákat.
Leszkovszki Máté
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NAGYMAMA RECEPTJEI
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.
Április 22., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet 13.00
és 18.00 Lapszemle 19.00 Keresztút – Interaktív
kiállítás (ism. 18p), VI. Kolbásztöltõ fesztivál
(Etelvári Zoltán felvétele), Történelemóra a Jobbikkal (ism. 96p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 23., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 Lapszemle 14.00 Keresztút – Interaktív kiállítás (ism. 18p), VI. Kolbásztöltõ fesztivál
(Etelvári Zoltán felvétele), Történelemóra a Jobbikkal (ism. 96p) 18.00 Lapszemle 19.00 Sportpálya- és kisbuszátadó Sárszentmiklóson (10p),
Éneklõ Ifjúság gálakoncert Dunaújvárosban
(20p), Borverseny Sárbogárdon (50p), József Attila-est a könyvtárban (13p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 24., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Keresztút –
Interaktív kiállítás (ism. 18p), VI. Kolbásztöltõ
fesztivál (Etelvári Zoltán felvétele), Történelemóra a Jobbikkal (ism. 96p) 14.00 Sportpálya- és
kisbuszátadó Sárszentmiklóson (10p), Éneklõ Ifjúság gálakoncert Dunaújvárosban (20p), Borverseny Sárbogárdon (50p), József Attila-est a
könyvtárban (13p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 25., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Szín-, és formavilág
kiállítás Miklóson (18p), Tavaszváró zeneszó a
Zengõben (ism. 29p), VI. Kolbásztöltõ Fesztivál
Rétimajorban (Etelvári Zoltán felvétele, ism.
43p), Tehetség Fórum a Mészölyben (76p) 23.00
és 0.00 Heti híradó
Április 26., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Tavaszi koncert óvodásoknak Sárszentmiklóson (ism. 22p), Klubtalálkozó Sárhatvanban (31p), Interjú Bártfai Zoltánnal (~36p), Iskolák kórustalálkozója (ism.
70p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 27., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Szín-, és
formavilág kiállítás Miklóson (18p), Tavaszváró
zeneszó a Zengõben (ism. 29p), VI. Kolbásztöltõ
Fesztivál Rétimajorban (Etelvári Zoltán felvétele,
ism. 43p), Tehetség Fórum a Mészölyben (76p)
13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 28., 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.

MAZSOLALEVES
Hozzávalók: csirkeaprólék, 20-25 dkg mazsola, 1 citrom, 4-5 ek cukor, 2 tk ételízesítõ, 2 dl tejföl, 1 ek liszt.
A csirkeaprólékot feltesszük kb. 2 liter vízben az ételízesítõvel. Amikor félig megfõtt, hozzáadjuk a mazsolát, a cukrot és a
felszeletelt citromot. Mikor majdnem
kész, a tejfölben elkeverjük a lisztet, ezzel
behabarjuk a levest, majd még kb. 10 percig fõzzük. Ha kell, ízlés szerint utánaízesíthetünk.

ASZALT GYÜMÖLCSÖS
CSIRKECOMB
Hozzávalók a csirkecombhoz: 8 db csirke
felsõcomb, só ízlés szerint, 20 dkg aszalt
szilva (magozott), 20 dkg aszalt sárgabarack (magozott); a páchoz: 1 ek bazsalikom, 1 ek kakukkfû, 1 ek majoránna, 2 kk
ételízesítõ, 2 ek napraforgóolaj, 100 ml
szójaszósz; az öntethez: 2 ek napraforgóolaj, 4 ek ketchup, 2 ek méz.

ezek is kilógjanak, hogy majd fel tudjuk
hajtani õket. A húsra szeleteljük a camembert felét, rátesszük az aszalt szilvákat szorosan egymás mellé. A szilvát finoman
megszórjuk szerecsendióval. Erre a camembert másik fele jön, erre a szeletelt
õszibarack, ez is kapjon kevés szerecsendiót, végül a tetejére reszeljük a sajtot. A kilógó húsokat ráhajtjuk a töltelékre, hogy
felül összeérjen a végük. Ha ez nem megy,
akkor hagyjunk 2-3 szelet húst, amit végigfektetünk a tölteléken. A végén ráhajtjuk a
baconszeleteket, hogy mindenütt fedje a
húst. Elõmelegített sütõbe tesszük és 30
percig sütjük. Kivesszük a sütõbõl, ráteszünk a tetejére egy mélyebb tepsit, és
gyors, de óvatos mozdulattal az egészet
megfordítjuk (vigyázat, forró leve van!),
levesszük az õzgerincet a húsról és így is
sütjük még 10 percig. Szeletelés elõtt még
10 percet hagyjuk pihenni.

ASZALT GYÜMÖLCSÖS,
CSOKIS GYÜMÖLCSKENYÉR
Hozzávalók: 15 dkg cukor, 15 dkg finomliszt, 15 dkg margarin, 3 db tojás, 0,5 cs sütõpor, 2 ek cukrozatlan kakaópor, 1 kk fahéj, 1 csipet szerecsendió, 1 cs vaníliás cukor, 5 dkg csokoládé, 10 dkg aszalt gyümölcsök, fél narancs leve, fél citrom reszelt héja, fél narancs reszelt héja.

A combokról a bõrt lehúzzuk, sózzuk. A
páchoz valókat összekeverjük, a húsokat
beleforgatjuk és egy éjszakára hûtõbe teszszük. Másnap a húst lecsöpögtetjük, tepsibe rakjuk. Mellé belerakosgatjuk az aszalt
gyümölcsöket. Az öntethez valókat egy tálban elkeverjük. A combokat ezzel az öntettel meglocsoljuk. A megmaradt páclét a
tetejére öntjük. A tepsit lefedjük és elõmelegített sütõben 160 fokon kb. 1,5 órát sütjük.

ASZALT SZILVÁS, CAMEMBERT
SAJTOS CSIRKEMELLROLÁD
Hozzávalók: 100 dkg csirkemellfilé, 20 dkg
aszalt szilva, 20 dkg camembert sajt, 20
dkg bacon (szeletelt), 1 db õszibarack
(konzerv is jó), 5 dkg sajt (reszelt), só és
szerecsendió ízlés szerint.

A lisztet és a sütõport összeszitáljuk. A tojásokat kettéválasztjuk, a fehérjét a cukor
harmadával felverjük. A sárgáját habosra
keverjük a maradék cukorral és a vaníliás
cukorral, majd felhabosítjuk a puha margarinnal is. Beletesszük a narancslevet, a
kakaót, a fahéjat, a szerecsendiót, majd a
sütõporos lisztet. Óvatosan, kanalanként
adagolva beleforgatjuk a tojásfehérjét.
Hozzákeverjük az összetört csokit, az
aszalt gyümölcsöket és a citrom- és narancsreszeléket. Sütõpapírral bélelt formába öntjük, elõmelegített sütõben megsütjük.

GYÜMÖLCSÖS–FÛSZERES
PÁLINKA
Hozzávalók: 5 dl szilvapálinka, 10-12
szem aszalt feketecseresznye, 3-4 szem
aszalt sárgabarack, 3-4 szem egész szegfûszeg, 3-4 kis darab durvára tört fahéjrúd.
A húst felszeleteljük, enyhén kiklopfoljuk
és kicsit megsózzuk. A baconszeleteket keresztbe fektetjük egy õzgerincformába
úgy, hogy a szélei kilógjanak. A hússzeleteket ráhelyezzük a baconszalonnára, hogy

Egy üveg aljára begyömöszöljük az aszalványokat és rászórjuk a fûszereket, majd
feltöltjük pálinkával. Fontos, hogy az üveg
legyen teljesen száraz, víz ne kerüljön bele.
Az üveget lezárjuk, felrázzuk, majd fogyasztásig félretesszük, néha, ha eszünkbe
jut, felrázzuk.
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SÍC hírek – eredmények
Az április 16-ai hétvégén egyesületünk négy utánpótláskorú versenyzõje vett részt Lovászpatonán a Közép-Dunántúli és Nyugat-Dunántúli Íjász Régió egyesített Suli Íjászbajnokságán, amely
az országos diákolimpia selejtezõje. Versenyzõink március utolsó
hétvégéjén kezdték meg a szabadban az edzéseket, így kevés idõ
állt rendelkezésre erre a versenyre való felkészülésre. Az elért helyezésekkel edzõik, Katona Alex és Horváth Attila elégedettek lehetnek, de a lõtt köregységek egy-két versenyzõnél kevésnek bizonyulnak, mivel az országos döntõbe vinni kell egy selejtezõn elért legjobb eredményt.
Eredményeink:
– a gyermek fiú korcsoportban versenyzett Jászter Botond 3. helyezést, Lõkös Levente 7. helyezést ért el;
– a serdülõk között versenyzõ Jászter Zsombor a fiúk mezõnyében 2. helyet, míg Csik Nikoletta a lányversenyzõnk közt 1. helyet
szerzett.
A régiós selejtezõk befejezése után a központi verseny idõpontja
május 28-a. Utánpótlás-versenyzõink, hogy az országos döntõben
minél jobb helyezést érjenek el (a legjobb selejtezõ eredménye és
az országos döntõ együttes köregysége adja a végsõ helyezést), valószínû még egy selejtezõ verseny betervezése.

Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai íjfelszerelést biztosítunk. Saját történelmi, longbow, vadász, csigás és olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.
Kérjük, hogy az idei évben is a személyi jövedelemadójuk 1 %ával legyenek egyesületünk támogatói!
Adószámunk: 18491074-1-07.
Nagyon köszönjük!
Egyesületünk elérhetõ a lgilicze@tolna.net levelezési címen, bõvebben a sic.hupont.hu oldalon.
Sárréti Íjász Club Egyesület Sárbogárd

Siker hazai pályán, de mégis idegenben
Sárszentágota–Sárbogárd 0-5 (0-3)
Fejér Megyei Labdarúgó-bajnokság, Horfer Serleg csoport (III. osztály), 19. forduló:
Sárbogárd: Barabás J. – Sebestyén Zs., Lakatos Gy., K. Szabó, Szabó A., Pásztor D.,
Bogdán A., Kovács D., ifj. Simon J., ifj.
Mondovics Z., Czinka K.
Cserék: Tóth I. ifj. Simon helyett (46.), Kovács Z. Lakatos Gy. helyett (46.), Kovács Z.
ifj. Mondovics Z. helyett (63.).
Edzõ: Mondovics Zoltán.
Gólszerzõ: Czinka (13.), ifj. Mondovics
(34.), ifj. Simon (35.), Pásztor (56.), Kovács D. (87.).
Csapatunk hétvégén a tabella hátsó felében tanyázó Sárszentágota ellen lépett pályára. A mérkõzést eredetileg a sárbogárdi
sporttelepen játszották volna, de gazdasági és más okok miatt ez nem jöhetett létre.
Ennek következményeképpen a mérkõzésre Sárszentágotán került sor.
Jól kezdtük a mérkõzést. A nyomás a 13.
percben érett góllá, Czinka Krisztián ré-

vén voltunk eredményesek. A folytatásban
kimaradt lehetõségek kerültek a sárbogárdiak neve mellé. A hazaiak nem igazán
tudtak kibontakozni és komolyabb lehetõségekig eljutni. A következõ találatig a 34.
percig kellett várni. Mondovics volt a gólszerzõ és duplázta meg a csapat elõnyét.
Egy perccel késõbb Simon került helyzetbe, és õ sem hibázott. A szünetre magabiztos elõnnyel mehettek a fiúk pihenni.
A második játékrészben is a játék javarészt
a hazaiak térfelén zajlott, csak elvétve jutottak el a sárbogárdi kapu elé. Az 56.
percben Pásztor is feliratkozott a gólszerzõk listájára. A bal oldalon lépett ki, kissé
kisodródva a 16-os sarkáról nagyszerû
mozdulattal pörgette el a labdát a kapus
mellett a rövidbe, 0-4. Továbbra is támadásban maradtunk. Megvoltak a helyzetek
növelni az elõnyt, azonban a hazaiak kapusa nagy védéseket mutatott be. A mérkõzés hajrájában egy felívelt labda megzavarta az ágotai védõket. Kovács D. köszönte a
lehetõséget és ballal a kapus mellett a rö-

vidbe vágta a labdát, ezzel beállítva a magabiztos 0-5-ös végeredményt. Könnyed
játékkal hozta a csapat a kötelezõt idegenben is.
Tabella:
1. Nagyvenyim 18 15 2 1 80 25 55 47
2. Iváncsa II.–
Beloiannisz
17 12 5 0 97 23 74 41
3. Sárbogárd
17 12 3 2 69 16 53 39
4. Cece
18 11 2 5 58 35 23 35
5. Mezõszilas
17 10 3 4 40 28 12 33
6. Mezõfalva II. 18 9 1 8 53 45 8 28
7. Vajta
17 7 2 8 42 29 13 23
8. Dég
18 7 0 11 39 75 -36 21
9. Elõszállás
18 5 3 10 28 49 -21 18
10. Kisapostag 18 3 5 10 30 66 -36 11
11. Sárszentágota 18 3 2 13 30 77 -47 11
12. Alap
17 2 5 10 30 49 -19 11
13. Perkáta
17 1 1 15 24 103 -79 0
Kisapostagtól -3, Perkátától -4 pont levonva.
Rehák Tamás

16

Bogárd és Vidéke 2016. április 21.

SPORT

Miklósi focidömping
Gólzáporos mérkõzés
Tordas–Sárszentmiklós 4-5 (3-2)
Tordas: Kires A. – Kõszegi A., Nagy R.,
Závodszky Á., Farkas K., Pongrácz P., Bakos L., Németh B., Szmok G., Tõke K.,
Hadnagy G.
Csere: Márkus R., Szabadi P., Szabó T., Bakos R.
Edzõ: Hámori György.
Sárszentmiklós: Deák G. – Gráczer G.,
Szabó B., Kõkuti T., Hegedûs Gy., Gráczer
B., Benke V., Demeter D., Vámosi D.,
Nagy Á., Bezerédi Á.
Csere: Lieszkovszky Z., Badi B., Horváth
Á.
Edzõ: Sárai György.
Hét perccel a mérkõzés vége elõtt még a
Tordas vezetett. A hajrában potyogtak a
gólok, és ebbõl a vendégek gyõzelme kerekedett ki. A hazaiak Tõke K. révén a 17.
percben szereztek vezetést, amit Nagy Á. a
24. percben egalizált. A 30. percben Németh B. újból a Tordast juttatta elõnyhöz,
ám Vámosi D. a 33. percben kiegyenlített.
A félidõ befejezése elõtt Pongrácz P. újabb
góljával a hazai csapat jutott elõnyhöz.
A második félidõben a Sárszentmiklós védekezése és támadójátéka is feljavult, és a
hajrában Vámosi D. (83. perc), Bezerédi
Á. (87. perc) és Horváth Á. (90. perc) góljaival megérdemelt gyõzelemmel tért haza
a csapat. A 91. percben a tordasiak részérõl még Márkus R. betalált, de ez már csak
szépségtapasz volt.
Jók: Tõke K., Szmok G., Pongrácz P., illetve Nagy Á., Vámosi D.
Ezzel a gyõzelemmel megerõsítette helyét
a középmezõnyben a Sárszentmiklós csapata.
Tabella:
1. Iváncsa
2. Velence
3. Mór
4. Gárdony–Agárdi
Gyógyfürdõ
5. Ercsi
6. Sárszentmiklós
7. Martonvásár

19 2 2 102-16 59
18 4 1 71-19 58
16 3 4 69-20 51
14
13
12
12

4
3
3
3

5
7
8
8

59-31
64-38
53-24
44-35

46
42
39
39

Négyen tripláztak
Tordas U19–Sárszentmiklós U19
2-13 (1-6)
Tordas U19: Tímár R. – Kóti B. Z., Molnár
L. Z., Németh B., Földényi A., Németh B.,
Bakos R., Benkõ M., Farkas K., Kóti L. D.,
Kiss G.
Edzõ: Csillag Szilveszter.
Sárszentmiklós U19: Simon Cs. – Márkovics D., Szabó B., Horváth I., Vagyóczki
P., Gráczer B., Badi B., Molnár M., Horváth Á., Demeter D., Petõ A.
Csere: Brúzsa S. P., Húsvéth T., Csizmadia
B., Gyökér K., Fekete A.

Edzõ: Pajor László.
Kiütéses gyõzelmet aratott a Sárszentmiklós U19 csapata a tabella 12. helyén tanyázó Tordas U19 csapata felett.
Horváth Ádám, Badi Benjámin, Demeter
Dávid és a Gráczer Bálint is három gólt
szerzett a mérkõzésen. A U16-os Gyökér
Kristóf volt még eredményes a vendégek
részérõl. A hazaiak góljait Farkas K. és
Németh B. szerezte.
Az U19 bajnokság élmezõnye:
1. Sárszentmiklós
2. Iváncsa
3. Mezõfalva
4. Felcsút
5. Ercsi

19
18
17
14
14

1
2
0
2
1

2 124-28 58
1 105-15 56
5 97-31 51
6 92-39 44
7 99-52 43

Revans az õszi
gyõzelemért
Sárszentmiklós II.–Aba-Sárvíz
1-2 (0-1)
Sárszentmiklós II.: Simon Cs. – Somogyi
L., Hegedûs Gy., Szakács S., Juhász G.,
Bartók Z., Hegedûs J., Szabó Z.,
Krajcsovics P., Rigó L, Vámosi G.
Csere: Dombi Z., Mádi L., Csikós G., Plézer
N.
Edzõ: Pajor László.
Aba–Sárvíz: Szabó N. – Fauszt Z., Esze T.,
Glótz Z., Madách M., Lakk P., Kulcsár Z.,
Gyuricza K., Varga T., Nyitrai D., Tóth R.
Csere: Sereg Z., Balogh T., Esze A., Kovács
P., Simon M.
Edzõ: Bor József Dezsõ.
A vendégcsapat lépett fel támadólag, és a
2. percben Lakk P. átadását a középen kiugró Gyuricza K. hosszan vette át, Simon
Cs. remek vetõdéssel felszedte a labdát. A
hazaiak teljesen beszorultak a saját térfelükre. Az Aba–Sárvíz sorra vezette a támadásokat, és a miklósi védelem a 20. percig
bírta a nyomást. A jobb oldalról beívelt
szabadrúgást Hegedûs Gy. kifejelte. A labda Gyuricza K. elé került, aki 14 méterrõl a
jobb felsõ sarokba lõtt, 0-1. A gól után továbbra is a vendégek támadtak, és a 35.
percben Gyuricza K. vezette kapura a labdát. Simon Cs. bravúrral védte a közelrõl
leadott lövését.
A második félidõre sem változott a játék
képe. Az 56. percben Varga F. 20 méterrõl
leadott lövését Simon Cs. a léc alól tolta ki.
A nyomás a 78. percben vendéggólt eredményezett. Lakk P. bal oldalról beadott
labdáját Tóth R. 6 méterrõl a kapuba fejelte, 0-2. A 91. percben sikerült a hazaiaknak
a vendégek büntetõterületén belülre jutni.
Kulcsár Z. buktatta Krajcsovics P.-t. A
megítélt büntetõt Szabó Z. értékesítette,
1-2.
Alacsony színvonalú mérkõzésen biztosan
szerezte meg a gyõzelmet a bajnokaspiráns.

Jók: Simon Cs., illetve Kulcsár Z., Varga
F., Gyuricza K.
Ezzel a vereséggel a csapat „õrzi” 10. helyét a tabellán.

Vasárnapi matiné
örömjátékkal
Sárszentmiklós U16–Mezõfalva U16
14-0 (7-0)
Sárszentmiklós U16: Deák Z. – Juhász
Gy., Vagyóczki P., Killer G., Bögyös B. G.,
Vitéz–Móré G., Erdélyi A., Fekete A.,
Gyökér K., Gábris R., Ambrózi M.
Csere: Nagy F., Brúzsa T., Gõdér G.
Edzõ: Bezerédi Ádám.
Mezõfalva U16: Szabó B. – Gombita D. G.,
Danczi B. I., Szalai B., Hegedûs B. J., Papp
Zs., Erdélyi N., Simon Á. J., Balogh B.,
Bencze B., Szõke J.
Csere: Kovács K.
Edzõ: Huber Balázs.
A szombati U19-es mérkõzésen szerzett
gyõzelmi „dopping” eredményét: Vagyóczki Patrik, Gyökér Kristóf és Fekete
András vasárnapi teljesítményét a Mezõfalva U16-os csapata „szenvedte” meg. A
14 lõtt gólból Vagyóczki P. négy, Gyökér
K. három és Fekete A. egy góllal vette ki
részét. A további gólokon Juhász Gy. egy,
Vitéz–Móré G. három, Erdélyi A. és
Ambrózi M. szintén egy-egy találattal járult hozzá a gyõzelemhez. A minden csapatrészében jobb teljesítményt nyújtó hazaiak ilyen arányban is megérdemelt gyõzelmet arattak.
Szép volt, fiúk!
A csapat az U16 kiemelt csoportban a kilencedik helyen áll.

Elmaradt mérkõzés
Sárszentmiklós Ö. F.–Tác-Csõsz Ö. F.
A mérkõzésre a Tác csapata nem érkezett
meg.
A hétvége sportmûsora:
2016. április 23., szombat
10.00 óra: Sárszentmikós U19–Polgárdi
Vertikál U19
17.00 óra: Besnyõ–Sárszentmiklós II.
(Besnyõn)
17.00 óra: Cece Ö. F.–Sárszentmiklós Ö.
F. (Cecén)
2016. április 24., vasárnap
10.00 óra: Baracs U16–Sárszentmiklós
U16 (Baracson)
17.00 óra: Sárszentmiklós–Polgárdi Vertikál
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár
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Gond nélkül hoztuk a kötelezõt
Rácalmás SE–VAX KE Sárbogárd 25-33 (16-21)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 19. forduló
Vezette: Besszer V.–Gachovetz T., nézõszám: 60 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 8, ifj. Bodoki 7, Pluhár 5, Rehák 4, Horváth 3, Kaló.
Cserék: Schvarcz, Sohár – Szabó J. Zs. 3, Botka, Suplicz 1, Tutuc 2.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3, kiállítások: 8, illetve 12 perc.
A hétvégén a megyei rivális Rácalmás ellen mérkõztünk idegenben. Az elmúlt szezonokban sok parázs csatát vívtunk egymás ellen, most azonban a kötelezõ két pontért léptünk pályára.
Lendületes játékkal kezdtük a mérkõzést. Szépen járt a labda,
majdnem minden támadás végén sikerült gólt lõnünk. Ezzel
szemben a védekezésünk nem volt a helyzet magaslatán. A hazaiak könnyen jutottak el lövõhelyzetekig, és minden gólunkra volt
válaszuk. Ennek köszönhetõen egészen a 24 percig csak egyetlen
találattal vezettünk (14-15). A félidõ hajrájában viszont sikerült
váltani védekezésben, és a szünetig megléptünk 5 góllal.
A folytatásban az elsõ félidõben megszerzett elõnyünket nem igazán tudtuk növelni. A helyzeteink ugyanúgy megvoltak, csak a befejezésekbe többször hiba csúszott. Az elsõ félidõ végén összeálló
védekezésünk a második játékrészben már jól mûködött. Így a
magabiztos elõnyünk nem forgott veszélyben egyetlen percig
sem. A mérkõzés végén egymás után lõtt 3 gólunkkal pedig beállítottuk a 8 gólos és egyben legnagyobb különbséget. Megérdemelt,
biztos gyõzelem.
Voltak jó szakaszai a mérkõzésnek. Az elsõ félidõben nagyon jól
támadtunk, 21 lõtt gólunk önmagáért beszél. Védekezésünk viszont a mérkõzés ezen periódusában elmaradt a szokásostól. Keveset faultoltunk és hagytuk az ellenfelet játszani. A szünet után
sikerült összeszedni magunkat hátul, viszont a támadások pontat-

lanabbak lettek. Rengeteg tiszta ziccert hibáztunk.
Két hét múlva ezt nem engedhetjük meg magunknak.
Sok jó egyéni teljesítmény akadt a mérkõzésen. Ki
kell emelni a beállónk, Pluhár Tamás játékát, 5 lõtt
gólja mellett hétmétereseket harcolt ki és hasznosan játszott.
Mellette még ifj. Bodoki György, Szabó József és Goldberger
Marcell is jó teljesítményt nyújtott.
A bajnokságban a következõ két hétvégén nem lépünk pályára. A
legközelebbi mérkõzésünket május 7-én, szombaton, 18 órakor
játsszuk. Ellenfelünk az Ercsi SE csapata lesz. Nagy valószínûséggel itt fog eldõlni, hogy sikerül-e megszerezni a 3. helyet a bajnokságban. Várunk mindenkit a csarnokban, hiszen nagy szükség lesz
a biztatásra!
2016. május 7. (szombat) 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Ercsi SE
Tabella:
1. Veszprémi Egyetemi SC
2. Bajnok DSE Nemesvámos
3. Ercsi SE
4. VAX KE Sárbogárd
5. Õsi Andreotti SE
6. Alsóörsi SE
7. Martonvásári KSE
8. Simontornyai KK
9. Rácalmás SE
10. Tapolca VSE
11. Bicskei TC

17
17
17
18
17
17
15
16
17
17
16

15
14
13
12
9
6
5
5
4
4
1

0
0
0
2
1
1
1
0
2
1
0

2
3
4
4
7
10
9
11
11
12
15

601
518
562
541
528
442
374
469
433
496
343

442
464
447
472
520
493
414
522
524
558
451

159
54
115
69
8
-51
-40
-53
-91
-62
-108

30
28
26
26
19
13
11
10
10
9
2
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Filmajánló – Anyák napja
Mi a közös a lobbanékony Sandyben (Jennifer Aniston), a káprázatos ékszereket reklámozó Mirandában (Julia Roberts) és a
férjét odaadóan szeretõ Jesseben (Kate Hudson)? Mindhárman édesanyák, és bár a mindennapjaikban egészen más örömökkel és kihívásokkal néznek szembe, anyák napján valamennyien megtapasztalják, mit is jelent édesanyának lenni.
Sandy (Jennifer Aniston) nemrégiben vált el férjétõl, a jóképû Henrytõl (Timothy Olyphant), és kénytelen megemészteni, hogy
az exe egy nála fiatalabb, csinos nõt vett el feleségül. Az új asszony jelenléte nem csupán hiúságában, de anyai érzéseiben is
sérti Sandyt. Eszeveszett versengésbe kezd vetélytársával, amíg egy nehéz helyzet rá nem ébreszti, hogy válás ide vagy oda,
továbbra is õ a család összetartó ereje.
Mirandával (Julia Roberts) látszólag kesztyûs kézzel bánt az élet, ezer wattos mosolyával amerikaiak millióit csábítja ékszervásárlásra, azonban nagy árat fizetett
a karrierjéért. Anyák napja közeledtével senkije sincs, akivel ünnepelhetne, csak lökött ügynöke, Lance (Hector Elizondo). Ám ekkor feltûnik a lánya, akit Miranda
még tizenévesen örökbe adott, és akinek minden vágya, hogy végre megismerje vér szerinti édesanyját.
Jesse (Kate Hudson) egy indiai származású férfihoz ment feleségül (Aasif Mandvi), és úgy szégyelli elõtte rasszista
anyját, Flót, hogy inkább azt hazudja férjének, Russellnek, hogy már nem él. Így aztán amikor Jesse szülei úgy döntenek, hogy meglepik õt és leszbikus testvérét, Gabit anyák napján, Jessenek minden rafinériájára szüksége van, hogy
elkerülje a nagy összecsapást.
Az erõsebbik nemet Bradley (Jason Sudekis) képviseli, aki szomorúan készül az ünnepre, ez lesz ugyanis az elsõ
anyák napja gyermekei anyja nélkül. Még nincs egy éve, hogy özvegyen maradt két lányával, akik miatt olyan kihívásokkal kell szembenéznie, mint a tamponvásárlás és a kamaszkorú hódolók szemmel tartása. És ha ez még nem lenne elég, a környék anyukái is fenik rá a fogukat, miközben õ másra sem vágyik, mint egy kis magányra.
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 / PROGRAMAJÁNLÓ

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

2016. április 21. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
B- és/vagy C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ férfi munkatársakat keresünk mozgóbolti értékesítésre, akár azonnali munkakezdéssel. 06 (30) 382
4133
Sírgondozást, beültetést vállalok Sárbogárd és környékén. 06 (30) 444 5525
Családi ház õsfás környezetben Tompa M. utcában eladó. 06 (20) 226 7080
(2100970)

Tûzifavásár! Eladó tûzifa: cser aprított 2250 Ft/q, vegyes tûzifa 2500 Ft/q,
akác kugli: 2500 Ft/q, hasított 2700 Ft/q, ingyen házhoz szállítással. Érdeklõdni: 06 (20) 406 9267
2

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091
BÚTORKÁRPITOZÁST, JAVÍTÁST VÁLLALOK!
06 30 662 5375
PRÉSHÁZ 400 ÖL TELEKKEL ELADÓ
06 25 460 954

Mádi közben 600 m építési telek eladó 06 (20) 4931 923
Albérlet kiadó 06 (30) 607 2226
Íves írólapú fenyõ íróasztal eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 379 2012
Háromszobás családi ház eladó. Irányár: 10.000.000 Ft, Bíró Sándor Dobó u.
28. (2100996)
Gurulós bevásárlótáska eladó 06 (20) 405 7366
Sárbogárdon városközpontban, az Asztalos utcában családi ház eladó. Irányár
6.500.000 Ft. 06 (20) 405 7366
Hálás köszönet annak, aki az áruház elõtt megtalálta a kulcsomat.
Jogosítvánnyal rendelkezõ karbantartót keresünk sárbogárdi munkahelyre.
06 (20) 3426 091

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt a Kálozi Borbarátok
Egyesületének szervezésében megrendezésre kerülõ

XXI. KÁLOZI BORVERSENYRE.
A rendezvény helye: Káloz, Szõlõhegy, Borpavilon

A verseny idõpontja: 2016. május 14.
Borbírálat helye: Hegyõrház
Borminták leadása a verseny napján 7.00–9.30 óráig
Programok:
7.00–9.30 borminták leadása
10.00–12.00 borbírálatok
10.00 koszorúzás a Szent Orbán-szobornál
14.00 eredményhirdetés
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Szabó Gábor, a Kálozi Borbarátok Egyesületének elnöke

SZÁRAZ TÛZIFA MEGRENDELHETÕ
FOLYAMATOSAN!
Aprított akác:
3
Aprított akác, ömlesztett, m -ben:
Vegyes akác:
3
Vegyes akác, ömlesztett, m -ben:
Cser-tölgy:
3
Cser-tölgy, ömlesztett, m -ben:

2.500 Ft/q
3
14.000 Ft/m
(méter x méter x méter)
2.400 Ft/q
3
12.000 Ft/m
2.500 Ft/q
3
11.000 Ft/m

HELYSZÍNI, KÖZÖS MÉRÉSSEL.
FÜSTÖLÉSRE ALKALMAS KEMÉNYFA-FÛRÉSZPOR
40 kg/zsák (1 zsák 500 Ft).

Erdõgazdálkodótól: 06 (20) 561 7165

FÉRFIAKAT VÁRUNK!
Fiúkat és férfiakat várunk a Huszics Vendel Kórusba, akik szeretnek énekelni és szívesen csatlakoznának közösségünkhöz. Az élmény és a jó hangulat
garantált; fellépéseink révén sok-sok szép dallamot, embert és vidéket ismerhetnek meg új tagjaink!
Próbák: hétfõn és csütörtökön 19.00 órától 20.30 óráig a sárbogárdi József
Attila Mûvelõdési Központ kamaratermében.
Jelentkezni a helyszínen, vagy a +36 (70) 771 2653-as telefonszámon lehet.
Bogárd-Dal Egyesület

Bogárd és Vidéke 2016. április 21.

Szja-bevallás:
ügyelni kell a
részletekre is
Március végéig mintegy 890 ezer adózó
maga nyújtotta be személyijövedelemadó-bevallását, több mint 300 ezer adózó kérte a NAV közremûködését a bevallás elkészítésében, és mintegy 220
ezren töltötték ki a bevallási nyilatkozatot, ami 2016 újdonságaként adóhatósági adómegállapítást jelent. A hibásan
érkezett bevallások nagy részét már javította a hivatal, bizonyos hibákhoz
azonban az ügyfelek közremûködése
szükséges.

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK
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ÓVODAI BEIRATKOZÁS
Értesítjük a kedves Szülõket, hogy a Sárbogárdi Zengõ Óvodában a 2016/17-es nevelési évre történõ beíratásra az alábbi idõpontokban és helyszíneken kerül sor:

2016. április 26-27-28. (kedd-szerda-csütörtök)
9.00–16.00 óráig

Akinek még nincs Ügyfélkapuja, a
NAV ügyfélszolgálatain soron kívül regisztrálhat. Ehhez a személyes okmányokon túl egy mûködõ e-mail-címre és
egy felhasználónévre van szükség. A
sorban állást elkerülhetik azok, akik a
központi ügyfélszolgálatokon Ügyfélkapu ügyintézésre idõpontot foglalnak.

Sárbogárdi Zengõ Óvoda (székhely), 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.
Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája, 7003 Sárbogárd, Gesztenye
sor 1.
Sárbogárdi Zengõ Óvoda Telephelye, 7000 Sárbogárd, Szent István út. 49.
Sárbogárdi Zengõ Óvoda Telephelye, 7018 Pusztaegres, Hatvani u. 50.
A beiratkozáshoz szükséges közokiratokat, dokumentumokat, kérem, szíveskedjenek magukkal hozni:
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat v. személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
– a szülõ (törvényes képviselõ) személyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
– a gyermek TAJ-számát igazoló hatósági bizonyítványt,
– orvosi igazolást arról, hogy a gyermek közösségbe jöhet, „óvodaérett”.
Amennyiben rendelkeznek a gyermekre vonatkozólag a következõ dokumentumokkal, akkor annak eredetijét kérjük szintén bemutatni, illetve másolatát a jelentkezési
lappal átadni (jelentkezési lapot a beiratkozáskor kell kitölteni):
– igazolás sajátos nevelési igényrõl (szakértõi vélemény), tartós betegségrõl (orvosi
igazolás),
– nyilatkozat halmozottan hátrányos helyzetrõl.
Továbbá tájékoztatom a kedves Szülõket a következõkrõl:
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétõl hatályba
lépõ rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson kell részt vennie. Tehát ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik,
akik 2013. szeptember 1-je elõtt születtek és még nem járnak óvodába.
Az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ idõben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethetõ, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
A szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az illetékes jegyzõ az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a
kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülõk kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követõ tizenöt napon belül, azaz legkésõbb 2016. május 20-áig írásban értesíteni
a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.
Azon gyermekek esetében, akik 2013. szeptember 1-je után születtek és a 2016/17-es nevelési évben (mely 2016. szeptember 1–2017. augusztus 31-éig tart) betöltik a 3. életévüket,
csak 2017. szeptember 1-je után kötelezõ az óvodába járás, de természetesen, ha a szülõk
szeretnék gyermeküket óvodába járatni, a lehetõség adott. A jelzett beiratkozási idõpont
rájuk is vonatkozik!
A köznevelési törvény alapján lehetõség van az óvodai férõhelyek függvényében a két és fél
éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ hároméves és annál idõsebb gyermek óvodai
felvételi kérelme teljesíthetõ.
Az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntésrõl írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntésrõl határozati formában a szülõ 2016. május 30-áig értesítést kap.
Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetõje által hozott döntés ellen
a szülõ a közléstõl, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül
jogorvoslati eljárást indíthat. Az óvoda vezetõje a kérelmet annak beérkezésétõl számított
3 napon belül továbbítja a jegyzõ részére. A benyújtott kérelem tárgyában a jegyzõ az Nkt.
37. § (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést. A szülõ az Nkt. 38. § (4)
bekezdése alapján jogszabálysértésre hivatkozással a jegyzõ döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstõl számított harminc napon belül.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES SZÜLÕT ÉS GYERMEKET!

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tisztelettel: Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ

A NAV az elsõ három hónapban érkezett bevallásokban elõforduló, többségében egyszerû tévesztéseket hivatalból, az egyéb hibákat az ügyfelek közremûködésével már javarészt javította.
Az szja-bevallások jellemzõ hibái:
– a papíron benyújtott bevallás fõlapjáról hiányzik az aláírás;
– a visszaigényelhetõ adót tartalmazó
bevallás esetén nem szerepel sem a
bankszámlaszám, sem az utalási cím;
– nincs adószám a bevalláson (adószámos magánszemélyek esetén is kötelezõ kitölteni);
– a családi kedvezménnyel vagy az elsõ
házasok kedvezményével kapcsolatos
adatok hiányosak;
– a kifizetõ által levont adóelõleg nem
jó sorban szerepel, vagy hiányzik a bevallásból.
A www.nav.gov.hu/szja/szja új aloldalán – amit eddig mintegy 100 ezren kerestek fel – elérhetõ Általános Nyomtatványkitöltõ program segít a hibák elkerülésében, illetve javításában. Sõt, bizonyos adatokat az alapadatok megadása után önállóan kiszámol. Az elektronikusan kitöltött nyomtatvány az
Ügyfélkapun át pillanatok alatt továbbítható a NAV-hoz. A kitöltõ program
az „Szja-bevallások letöltése egyszerûen” menüpont alatt néhány kattintással
letölthetõ és telepíthetõ.
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