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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

ÉDES
OTTHON

Legyenek bármilyen hiányosságai Sár-
bogárdnak, én otthon érzem itt magam,
és nem feltétlenül a környezet, hanem
inkább az emberek miatt.

Egyik nap különösen erõsen tört rám ez
a kissé euforikus érzés, amikor ügyes-
bajos dolgaimat intéztem, és betértem
több boltba. Mindegyik helyen a meg-
szokott, ismerõs arcok fogadtak, szinte
meg se kellett szólalnom, már tudták,
miért jöttem. Vannak, akiket nem isme-
rek közelebbrõl, a nevüket sem tudom,
mégis bizalommal fordulok hozzájuk
kéréseimmel, kérdéseimmel, néha el-
elcsevegünk. A „boltosaim” és „meste-
reim” megnyugtató állandóságot jelen-
tenek a mindennapokban, és hálás va-
gyok a kedvességükért, amit hasonló-
képpen igyekszem viszonozni, mert tu-
dom, nekik sem könnyû a sokféle ember
hepciáit türelemmel viselni.
Bármennyire vonzó is egy-egy távoli,
szép küllemû, módos város, a több évti-
zedes ismeretségeket, gyökereket sze-
rintem képtelenség behelyettesíteni.
Az „otthon vagyok” biztonságot adó ér-
zése, az emberi kapcsolatok tõkéje a
legértékesebb vagyon és valuta.

Hargitai–Kiss Virág Írás a 9. oldalon.

Írás a 2-3. oldalon.
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FOCI VÁLLVETVE
Megszületett a döntés: egy térfélen játszik ezentúl a két sárbogárdi futballegyesület, azaz egyesül
Bogárd (LSC Sárbogárd) Miklóssal (volt Sárszentmiklós SE, most Sárbogárd SE). A részletekrõl dr.
Sükösd Tamás polgármester, Vinklmann Zsolt, az LSC Sárbogárd vezetõje és ifj. Nagy László, a
Sárbogárd SE vezetõje beszélt lapunknak.

Dr. Sükösd Tamás: – Sokáig próbáltuk
hagyni, hogy mindenki a maga szintjén ki-
fejezhesse magát Sárbogárdon a futball-
ban, ezért párhuzamosan mûködött két
egyesület. Egyre többször szembesültünk
azzal, hogy a gazdasági nehézségeken sem
könnyû úrrá lenni, és azon a körülményen
sem, hogy attól még, hogy két egyesületet
tartunk fenn, nem lesz a rendszerben több
utánpótlás, sem több felnõtt labdarúgó.
Többféle, és többféle hangulatú, hangvéte-
lû egyeztetés elõzte meg azt, hogy most itt
tudunk ülni. Annak, hogy itt ülünk, az az
örömteli apropója, hogy teljes szakmai
együttmûködés és teljes mûködtetési egy-
ség valósul meg Sárbogárdon. Móri és bics-
kei barátaink is – akikkel szoktunk egyezte-
ti, és hasonló méretû városok, ahol hasonló
gondokkal küzdenek, ugyanakkor a gazda-

sági erejük teljesen más, mint a miénk – az
egységben látják a jövõ útját. Itt december-
ben, vagy januárban volt az egyik olyan köz-
gyûlés, ahol a gyermekek és szüleik, felnõtt
játékosok is szép számmal részt vettek, és
az a végsõ döntés született, hogy tavasztól
teljesen együtt, Sárbogárd néven próbálják
meg a labdarúgást tovább vinni. Úgy tûnik,
hogy ez mindenki számára szakmailag is
elõnyös lehet. Szeretem nézni a focit, és
úgy látom, hogy ennek az egységnek példá-
ul most hétvégén is az eredményét láthat-
tam: akik adott esetben nem érzelmektõl
mentesen szoktak ordítozni hol a pálya
egyik, hol a másik oldalán, õk most vállvet-
ve ordítoztak a pálya mellett együtt. Ez

mindenképpen elõremutató. A gyerekek
között is azt lehetett látni, hogy azok a ba-
rátságok, amik sosem múltak el, most is
megvannak, és a gyerekek együttmûköd-
nek, együtt viszik elõre a csapatokat.
– Az LSC Sárbogárd tagságának nem volt
könnyû ez a döntés. Kaptatok egy kis gon-
dolkodási idõt, hogy határozzatok: marad-
tok magatok, és próbáljátok úgy, vagy egye-
sültök.
Vinklmann Zsolt: – Az LSC-nél voltak se-
gítõk elméletben, de gyakorlatban, amikor
jött az anyagi rész, egyedül maradtam, ki is
fizettem a tartozást. A pályahasználat oko-
zott fennakadást. Annak a pénznek, amit
erre fordítottunk, az egyesüléssel jobb he-
lye van. tervben volt, hogy külön pályát épí-
tünk, de ennek fenntartását az önkormány-

zat se támogatta volna. Ez a döntés szüle-
tett, nagy nehezen, de megszületett. De-
cemberben volt gyûlésünk, ott volt Tamás
és Laci. Három hét gondolkodási idõnk
volt. Tartottunk egy szülõi értekezletet a
mûvházban, és arra jutottunk egyhangúlag,
hogy egyesülünk.

– Voltak érzelmi hozzászólások, dilem-
mák. Ezeket sikerült-e megnyugtatóan
tisztázni, megbeszélni?

Vinklmann Zsolt: – Mindig vannak hanga-
dók. Õk már 15 éve ugyanazok. Õket csak
kezelni kellett. Kérdés volt, hogy a szülõk a
szülõkkel hogyan fognak kijönni. A gyere-
kek bebizonyították ebben az egy hónap-

ban, hogy velük nincs gond, már közösen és
egymás ellen is játszottak. Miklóson is a fe-
le sárbogárdi, egy osztályba járnak a gyere-
kek. Volt egy kupa, ahol az U16-ossal kezd-
tünk. Leültünk a miklósi meg a sárbogárdi
U16-tal, ami Cece néven megy még, de a
következõ szezonban már Sárbogárdon
fognak játszani. Szépen lejátszották a ba-
rátságos meccset. Majd volt a Bozsik téli
kupa – egy hang nélkül lezajlott, nem volt
ellentét a két csapat közt. Azt hiszem, ezzel
nem lesz gond. Három gyerek nem igazolt
át, más mindenki igen. Õk sem Miklóstól
ódzkodtak, hanem inkább személyes ok-
ból, de tudjuk, hogy áldozat nélkül nincs
elõre; õket szeretettel várjuk vissza. Több-
szöri egyeztetés után az edzõkkel is össze-
ülünk, és minden korosztálynak tartunk
megnyitót, ahol az edzõk elmondják a vál-
tozásokat. Megpróbálunk kiemelt bajnok-
ságokon szerepelni. Van olyan korosztály,
ahol 5 csapatot kell indítani, meg 4-et, 3-at.
A heti edzésszámokat felemeltük, hogy ha
már egyesültünk, minõséget is tegyünk be-
le. A megyében legyünk azon a szinten,
ahol kellene tartanunk. Próbálunk Pajor
Lacival mindent helyre tenni. Azt beszél-
tük, hogy egy fõállású edzõ mindenképp
kellene az utánpótlásnál, és úgy néz ki,
hogy ez meg is fog történni az önkormány-
zat, vagy Nagy Laci segítségével. Az öltö-
zõk, pálya rendben lesz, az a lényeg, hogy
focizzunk.

– Laci, légy szíves mondd el, hogyan alakul
a gazdasági oldal, csapatösszetétel, edzõk
összetétele, minden egyéb körülmény, ami
fontos ahhoz, hogy zökkenõmentesen zaj-
lódjon nemcsak az egyesülés, hanem a foci
és a következõ szezonok bonyolítása.

Ifj. Nagy László: – Hogy hogyan fog ponto-
san zajlani, az még sok egyeztetést igényel,
mert még nem az állandó felállás követke-
zik a felújítások miatt. Most mindenki Mik-
lóson van, áprilistól pedig mindenki Bo-
gárdra megy. Most a bogárdi öltözõt újítjuk
fel. Ott jelen pillanatban se víz, se villany
nincsen, de március végére megyei szinten
is nagyon szép pályavilágítás, pályakörnye-
zet fog elkészülni. Akkor tudjuk birtokba
venni a bogárdi pályát, és egyúttal beszánt-
juk a miklósit, ami új gyepszõnyeget és lo-
csolórendszert kap. Most van a csapatok-
kal, Zsoltiékkal egyeztetés, hogy a csapato-
kat melyik mûfüves pályán, hogyan tudjuk
majd játszatni. Ezt összerakjuk egy táblá-
zatba, és a szülõknek lesz egy évnyitó, ak-
kor fogjuk elmondani, ki hol játszik. Õsztõl
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lesznek a fix helyek kijelölve, hogy melyik
korosztály, melyik edzõ, melyik pályán fog
játszani. Annak örülök, hogy felismertük
végre Sárbogárdon: nem abban kell meg-
határozni magunkat, ami elválaszt, hanem
sokkal inkább arra helyeztük a hangsúlyt,
hogy mi az, ami összeköt. Féllábú egyesü-
let volt a mienk is meg az LSC is. Az erõin-
ket egyesíteni kellett ahhoz, hogy ne forgá-
csolódjunk szét. Az sem volt jó, hogy a gye-
rekek, akik bekerültek egy-egy egyesület-
be, óhatatlanul magukba szívták a vélt,
vagy valós sérelmeket. Ez remélhetõleg a
múlté. Azt gondolom, hogy az ellentétek el
fognak simulni. Az eredmények, amik en-
nek következményei lesznek, majd min-
denkit meggyõznek, hogy jó döntés szüle-
tett. Jó a városnak, a nagy egyesületnek és
a gyerekeknek is, hogy egy klubban tudnak

játszani. A számok nyelvére lefordítva: 177
fõ volt a Sárbogárd SE-ben, ehhez jött át
most 34 fõ Zsoltiéktól, így 211 fõvel gaz-
dálkodunk. Ezek nem virtuális igazolások,
itt a valóságban is megvannak a gyerekek,
akiket versenyeztetünk. Nyáron ehhez
jönnek még az U16-osok: 18 fõ. Most vol-
tak a Bozsik tavaszi rendezvényére a neve-
zések. Mi a Puskás Akadémia égisze alatt
vagyunk. Mindenki a minimumot nevezi,
egyet-egyet minden korosztályból. Van
egy-két bátrabb, aki kettõt. Ezzel szemben
mi az U7-ben 5 csapatot, az U9-ben 4-et, a
11-13-as korosztályban 3-3 csapatot tud-
tunk nevezni. Ilyen a megyében nincs sen-
kinek. Megindulhat egy mennyiségi és mi-
nõségi képzés. Most már közel vagyunk
ahhoz, hogy ezek a gyerekek beérnek. A
megye I-es keretünkben a 16-os keretbõl

13-an bogárdiak, a megye II-esünk csak
sárbogárdiakból áll, illetve az öregfiúk is.
Én nem aggódom, hogy mi lesz, szerintem
az edzõk és a szülõk is tudják ezt az új hely-
zetet a helyén kezelni, és õsztõl egy nagyon
jó szakmai és közösségi életet várok a
sportegyesületen belül. Én nem nagyon kí-
vánok az utánpótlással foglalkozni, ezt La-
ci és Zsolti tudják csinálni, én sokkal in-
kább a létesítményfejlesztéssel szeretnék
foglalkozni. Amíg megy a TAO-rendszer –
márpedig idén megy, és jövõre is lesz még
–, van lehetõségünk, hogy megyei szinten
egy nagyon szép kis objektumot hozzunk
létre.

– Hogyan áll a bogárdi pályán a felújítás?

Ifj. Nagy László: – Ez egy 3 szárnyas épü-
let, ebbõl másfél vadonatúj lesz. A külsõ
fõfalak maradtak, a belsõ falak, aljzatok
kimentek, és más alaprajzi elrendezéssel
nagy, tágas öltözõk, zuhanyzók, vécéblok-
kok készültek. Lett szurkolói vécéblokk is
és bírói öltözõk. Lent vannak a pálya körül
a világítás kábelei, az oszlopok bebetono-
zásra kerülnek. A tervünk az, hogy március
20-a, április eleje környékére olyan szintre
hozzuk a létesítményt, hogy át tudjuk adni
az MLSZ-nek hitelesítésre. Az az alapcél,
hogy a sárbogárdiak Sárbogárdon focizza-
nak. Ez az utánpótlásban is érezhetõ, so-
kan jönnek vissza. Mi nem zárkózunk el,
sõt, kívánatosnak tartanánk, ha azok, akik
még nem fogadták el az új felállást és el-
mentek Cecére focizni, csatlakoznának
hozzánk. Mi nyitottak vagyunk arra, hogy
építsünk egy megye III-as csapatot is, ha
megfelelõ számú játékos nevezne.

Hargitai–Kiss Virág
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A R A N Y R Ö G
– A PRIVATIZÁCIÓ EMLÉKEI –
2. rész: A részaránytulajdonok kiadása

Lajtos János visszaemlékezése alapján

A kárpótlási hivatal jelölte ki a sárbogárdi Kossuth téesz tulajdo-
nában lévõ összes terület arányait. 4200 hektárt kárpótlási terü-
letként, 4000 hektárnyit részaránytulajdonként jelöltek ki, mely-
nek értéke 87 ezer aranykorona volt. Annak járt részarány-
tulajdon, aki tagja volt a téesznek. A részaránytulajdont aranyko-
ronában adták ki.
Több földet jelöltek ki kárpótlásra, mint amennyit kellett volna –
ismerve más területek felosztási arányait. Ilyen arányoknál naivi-
tás lett volna azt gondolni, hogy egyben maradhat a szövetkezet.
A részaránytulajdon három részbõl tevõdött össze: 1) amit a szö-
vetkezeti tag örökölt, vagy eredendõen saját jogon birtokolt (csak
a tagosításkor elvették tõle); 2) ami a szövetkezeti törvényben
meghatározottak szerint a tagra jutó rész, melyet a szövetkezet
közgyûlése határozott meg a szövetkezetben eltöltött idõ, mun-
kaidõ, bevitt vagyon és javadalmazás alapján; és 3) egy képlet
alapján meghatározott maradványból.

1456 olyan tagja volt a szövetkezetnek, akik valamilyen módon
kapcsolódtak a téeszhez. A szövetkezet fölvette tagnak a meghalt
férj özvegyét is, többek között ezért duzzadt fel a jogosultak szá-
ma.
2000 hektárnak volt nyilvántartott szövetkezeti tag tulajdonosa.
A maradék területet osztották föl az összes szövetkezeti tag kö-
zött.
Hirdetés útján hívták össze a részaránytulajdonosokat, akik aztán
megválasztották a földkiadó bizottságot. Ennek elnöke Sárközi
János építész volt. A szövetkezet többeket is jelölt a bizottságba,
olyanokat, akik jól ismerték a határt. A 12 bizottsági tagból 4 a
szövetkezetet képviselte. A bizottság összetételét a képviselõ-tes-
tületnek is jóvá kellett hagynia. A jegyzõ annyit mondott a bizott-
ság tagjainak útravalóként, hogy a történelem lapjaira írták fel a
nevüket, de elégedjenek meg ennyivel, más segítséget sajnos nem
kapnak. Mindenféle támogatás nélkül, saját szabadidejükbõl,
munkaidejükbõl áldoztak idõt a bizottság tagjai erre a munkára.
Szerencsére egy segítsük volt az osztásban, szorzásban: egy Com-
modore számítógép.
Amikor kiszámolták a területeket, készen álltak arra, hogy az igé-
nyeket befogadják. Egy hónap állt rendelkezésre az igények be-
adására. Mindenki a saját szája íze szerint szántót, legelõt stb. igé-
nyelhetett. Személyenként két-három vágy egyenlõ volt 5-6000
üggyel, azaz ennyi földkiméréssel. Amikor lezárult az egy hónap,

nekiálltak feldolgozni az igényeket. Meg kellett vizsgálni a jogo-
sultságot. Olyan nem volt, hogy valaki ne lett volna jogosult, vi-
szont olyan akadt, akinek szólni kellett, hogy van még földje. Egy
adott táblára összehívták az érdekelteket meghatározni a tábla-
felosztás mikéntjét. Volt, aki a kiméretés után maga mûvelte a
földjét, volt, aki átadta a téesznek használatba, vagy osztatlan kö-
zösbe. Arra kértek mindenkit, hogy mindenképpen méressék ki a
földjeiket, hogy ha probléma van, tudják, hol van a tulajdonuk. Az
osztatlan közös tulajdon ma is problémaforrás. Még 1900 elõtt
születettek is birtokolnak földet, fellelhetetlen az örökös, mert
annyira értéktelen volt a föld, hogy nem foglalkoztak vele, és a
földhivatali nyilvántartás sem friss. Érdektelenség miatt nem ke-
rült a hagyatéki leltárba a föld. Kiválni nagyon nehéz osztatlan
közösbõl, mert minden tulajdonos hozzájárulása kell hozzá.
1993-tól 1998-ig tartott a részaránytulajdonok kiadása.
1997-ben még a kimért területek se lettek telekkönyvezve, 2800-
ból 600-nak rendezetlen volt az ügye, mert a kárpótlás volt elsõd-
leges, ami nagy terhet mért a földhivatalra, lekötötte a kapacitá-
sokat, és nem találtak földkimérõt a részarány kimérésére. Ezt a
helyzetet úgy hidalta át a törvény, hogy ideiglenes birtokbaadási
jogot adott a bizottságnak, azaz a földhivataltól kapott térképek
alapján kötöttek egyezségeket és osztották ki a földeket, a helyszí-
nen – mivel földmérõ nem volt – nagyjából kikarózták a parcellá-
kat, és mûvelésbe adták. Amikor a földmérõ kiért, hivatalossá tet-
te ezt a kiosztást; a parcellát mérettõl függetlenül fix összegért
mérte ki.
Vagyonokról, egzisztenciákról kellett dönteni, aminek nagy súlya
volt. Voltak népszerû parcellák, amikre sok igény érkezett, és
ezért valamiféle egyezségre kellett jutni. Összehívták egyeztetés-
re az érdekelteket. A legerõsebb annak az aranykoronája volt, aki
belterületi ingatlant vitt a szövetkezetbe, aztán aki külterületi in-
gatlant vitt be, végül pedig aki a szövetkezeti törvény által megha-
tározott osztó alapján kapott aranykoronát. A leghosszabb az az
egyeztetés volt, amikor 2000 aranykoronás táblára 9000 aranyko-
ronás igény érkezett. Ez egy egész napig tartott. Ennek ellenére
ott sem volt torzsalkodás, hanem megpróbáltak ésszerû kompro-
misszumokat kötni és elfogadtatni az emberekkel, hogy ne szag-
gassák szét egy-egy család tulajdonát csak azért, mert valakinek a
törvény elsõbbséget ad. Az egyezségek megszületését követõen
jött a „rabszolgamunka”: a dokumentálás. Elõbb volt errõl számí-
tógépes nyilvántartása a bizottságnak, mint a földhivatalnak. Mi-
vel nem volt, aki leellenõrizze ezt a nyilvántartást, nem lehetett
hibázni.
1997-ben a Földmûvelésügyi Minisztérium úgy határozott, hogy a
részaránytulajdonok kiadását be kell fejezni. Kiadták a megyei
földmûvelésügyi hivatalnak, hogy ezt tegyék meg. E felsõbb szer-
veknek fogalmuk sem volt arról, hogy a mérés hiánya, a marad-
vány fölosztása, az elmaradt bejelentések, a földhivatali nyilván-
tartási hiányosságok miatt nincs befejezve még az osztás, ami az
erõltetett tempó és a bizonytalanságok következménye. Miután
megkapta az iratokat a megyei hivatal, megkérte a bizottságot,
hogy segítsenek befejezni az osztást… A megyei hivatalnak arra
sem volt pénze, hogy fénymásoljon, úgy kellett vinni fénymásolót.
De úgy voltak vele, hogy ha már elvállalták ezt a feladatot, akkor
be is fejezik tisztességgel, a legjobb tudásuk szerint, ahogy erejük-
bõl telik.
Beigazolódott az az örök igazság, hogy a problémákat ott kell
megoldani, ahol keletkeznek. Nem lehet Pesten olyan általános
megoldást kitalálni, ami mûködik Békéscsabán meg Sárbogárdon
is.

Hargitai–Kiss Virág
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Kérdezték

A munkaügyi központ
felújításáról

A sárbogárdi munkaügyi központ felújítása kap-
csán lakossági kérdés, észrevétel érkezett szer-
kesztõségünkhöz (név és cím a szerkesztõség-
ben), melyre lapunkon keresztül vár választ a kér-
dezõ.
A lakó szavait tolmácsolva: hidegben, fagyban
zajlott a munka, ami a felhasznált anyagok szem-
pontjából egyáltalán nem ideális. Milyen tartós
lesz így az építés minõsége? Pár év múlva tönkre-
megy, és újra kell csinálni – ez az adófizetõk pén-
zének elherdálása! A megrendelõ szabta így a ha-
táridõt, vagy mi ennek az oka?
A Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Já-
rási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának felújítá-
sával kapcsolatos megkeresésre a Fejér Megyei
Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Fõ-
osztály Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési
Osztálya az alábbi választ adta:
„A kivitelezés elõre egyeztetett ütemezés alap-
ján, a Foglalkoztatási Osztály mûködésének za-
varása nélkül zajlott, folyamatos mûszaki ellenõri
felügyelet mellett. A beépített anyagok technoló-
giai leírásában foglalt követelményeket minden
alkalommal betartotta a kivitelezõ, mind a beépí-
tés módjára, mind az idõjárási körülményekre va-
ló tekintettel.”
A kivitelezõ Szegletkõ Kft. részérõl ifj. Nagy
László válaszolt:
„A kivitelezés a homlokzaton 2016 novemberé-
ben kezdõdött. A decemberben bekövetkezett fa-
gyos idõjárás miatt az állványt lefóliáztuk, és mö-
götte fûtöttünk, így védve meg a homlokzatot.
December végén és januárban a kivitelezést szü-
neteltettük, mivel a megrendelõ sem állított min-
ket olyan kényszerhelyzetbe, hogy a fagyokban
végezzük a homlokzatvakolást. A februári mun-
kavégzésnél a hõmérséklet nappal elérte a +5
fokot, és már éjszaka sem hûlt le a levegõ annyira,
hogy az új vakolat lefagyjon.
Cégünk a kivitelezésre 24 hónap garanciát vállalt
szerzõdés szerint, így az ez idõ alatt jelentkezõ
esetleges problémákat társaságunk javítani fogja.
A korábbi évek tapasztalatai alapján kijelenthe-
tõ, hogy a hideg idõjárás miatt felmerülõ kivitele-
zési hibák a garancia 2 éves ideje alatt – ha lesz
ilyen – biztosan jelentkezni fognak, és ezeket javí-
tani fogjuk.”

Hargitai–Kiss Virág

Évet értékelt a rendõrkapitány

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság vezetõje megtartotta évértékelõjét. Budavári
Árpád rendõr ezredes, kapitányságvezetõ 2017. február 22-én állománygyûlés ke-
retében értékelte a Sárbogárdi Rendõrkapitányság 2016. évben végzett munká-
ját. Az ezredes megítélése szerint a rendõrkapitányság sikeres évet zárt, ezért
megköszönte az állomány szakmai helytállását. A rendõrkapitány beszámolt az
elmúlt évben elért eredményekrõl, a tapasztalt tendenciákról, a célkitûzésekrõl és
különös sikerként értékelte, hogy a regisztrált bûncselekmények száma az illeté-
kességi területükön mintegy 40 %-kal csökkent. Az értekezleten dr. Varga Péter
rendõr dandártábornok, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje kivéte-
lesre értékelte a Sárbogárdi Rendõrkapitányság szakmai tevékenységét.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

Nem kezdte meg az elzárást
Sárkeresztúron, a Szent István utcában ellenõriztek a rendõrök 2017. február
27-én reggel egy helyi lakost, akinek a Székesfehérvári Törvényszék a körözését
rendelte el, mivel nem kezdte meg a rá kiszabott elzárás letöltését. A járõrök a 23
éves férfit elfogták, majd elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Legyél TE is határvadász!
Folyamatosan a határvadászokat toborzó rendõrségi kampány Fejér megyé-
ben.

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság toborzó csoportja

2017. március 2-án 12 óra 30 perc és 15 óra 30 perc között
Székesfehérváron, a Fehér Palota Üzletközpontban, illetve

2017. március 3-án 10 és 16 óra között Dunaújvárosban,
a Dunaújvárosi Egyetemen folytatja tevékenységét.

A rendõrség munkatársai továbbra is készséggel állnak mindazon érdeklõdõk
rendelkezésére, akik elhivatottságot éreznek a rendõri hivatás iránt, illetve a
személyes találkozó során szeretnének részletes felvilágosítást kapni a határ-
védelmi feladatokkal és a jelentkezés feltételeivel kapcsolatban.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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A lószeretet: jövõbe vetett hit
Az õsi gyökerekkel rendelkezõ lovassport
Tolna és Fejér megyei szerelmesei méltó
környezetben tartották éves összejövete-
lüket – a simontornyai várban jöttek össze
a lótartók, lovasok, támogatók február
24-én, pénteken este.
Kapoli István köszöntötte a jelenlévõket,
majd Iker Franciska olvasott fel a kellõ
hangulat megteremtéséhez egy alkalom-
hoz illõ verset.
Kapoli István ezután Papp Krisztinát kon-
ferálta fel, aki jó példa a kitartásra, hiszen
pár éve kudarcokat élt meg a versenypá-
lyán, most pedig követendõ teljesítményt
nyújt.
Papp Krisztina egy kis zenés diavetítéssel
készült, ám azt megelõzõen megosztotta a
hallgatósággal a lovakkal és lovaglással va-
ló szerelembe esésének történetét. Más lo-
vardák után Cecén kötött ki, ahol sok
olyan dolgot tanult, melyek nagyon fonto-
sak a lovaglásban, és amiért köszönettel
tartozik edzõinek: Kapoli Istvánnak és
Badics Jánosnak.

Kapoli István egy hírrel kezdte éves össze-
foglalóját, miszerint Bazsó Gergellyel, az
országos díjugrató szakág elnökségi tagjá-
val Tamásiban jártak megnézni az ottani
pályát, mely biztató helyszíne lehet egy or-
szágos minõsítõnek. Ezt követõen a megye
lovaséletérõl számolt be. Úgy fogalmazott:
– Mindenévben a megjelentek száma ékes
bizonyíték arra, hogy él még a megyében a
lószeretet. Reális képet igyekszem adni ar-
ról az erõfeszítésrõl, amit szülõk, verseny-
zõk, lótartók fejtenek ki a siker érdekében.
A megye lólétszáma 1500-1600 között vál-
tozik. Az engedélyezett fedezõmének szá-
ma 15, hivatalos fedeztetés 85 volt 2016-
ban. Sok a jelöletlen, ismeretlen, lóútlevél-
lel nem rendelkezõ ló. Vegyes a fajtaössze-
tétel, lecsökkent a kisbéri állomány, ami
korábban meghatározó volt. A tenyésztési
kedv visszaesésének gazdasági okai van-
nak: a befektetett pénz megtérülésének bi-
zonytalansága és egy csikó felnevelésének
magas költsége. Pár éve úgy gondoltam,
hogy ezen a helyzeten lehet változtatni hit-
tel és lelkesedéssel. Idõközben rájöttem,
hogy ez naivság, ami nem más, mint hit il-
lúziók nélkül. Mi, akik be vagyunk oltva a
ló iránti szeretet és tisztelet szérumával,
biztosan nem adjuk fel azt az érzést, ami-

kor a néhány napos csikó tavasszal a kanca
körül ugrál. Ez az érzés a megújulás és a jö-
võbe vetett hit látványos megnyilvánulása.
Jó úton jár a jövõ lovasainak képzése me-
gyénkben. Tanítványaimmal számtalan-
szor vettünk részt olyan versenyeken, me-
lyek elõszobái a rajtengedélyvizsgának. Itt
megtanulhatják a fiatal lovasok a lámpaláz
és stresszhelyzetek kezelését. A tehetség
utat tör magának, ez igaz, de kell a megfe-
lelõ helyszín és oktató. Az ismertebb hely-
színek, ahol valódi mûhelymunkát végez-
nek: Szedres, Mórágy, Dombóvár, Tamási,
Cece. A helyszínek és az oktatók személye
jó garancia, hogy a fiatalok elsajátítsák a
lovaglás alapjait. 6 új rajtengedélyvizsgára
készülõvel bõvül idén az igazolt verseny-
zõk száma remélhetõleg. A kitartás és
szorgalom az élet minden területén, így a
sportban is elkerülhetetlen. A kudarc fel-
dolgozása, kezelése szintén fontos sporto-
lói erény. Az edzõkollégáknak azt is meg

Kezdõ lovas kategóriában:
I. Vida Alexandra – Kabakán Kft., II.
Érsek Ivett – Kabakán Kft.

Ifjúsági kategóriában:
I. Papp Krisztina – Kabakán Kft., II.
Bodoki Bernadett – Kabakán Kft., III.
Iker Franciska – Kabakán Kft.

Felnõtt kategóriában:
I. Balogh Mariann – Kabakán Kft., II.
Hajdics Ágnes – Völgységi SE, III. Néth
Tibor – Simontornya TC

A legöregebb megyei versenyzõ
különdíjas:

Horváth István (67 éves)

A legszorgalmasabb szakmunkás
tanuló díjat

Németh Kristóf kapta
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kell tanítaniuk, hogy a ló nemcsak sport-
eszköz, hanem társ. Köszönet az utánpót-
lás-nevelésben résztvevõknek! Háromfor-
dulós megyei bajnokságot sikerült lebo-
nyolítani tavaly: Cecén (59 starttal), Ta-
másiban (115 starttal) és õsszel szintén Ta-
másiban (93 starttal). Ezek a helyszínek
megfelelnek a versenyzõk és lótartók elvá-
rásainak. Az országos szövetség által min-
den versenyrendezõ helyszín kap támoga-
tást. Ez nem horribilis összeg, de arra ele-
gendõ, hogy nullszaldósra lehessen kihoz-
ni egy versenyt, persze, sok társadalmi
munkával, szülõi segítséggel. A régiós baj-
nokságok beváltották a hozzájuk fûzött re-
ményeket, izgalmas eredményeket hoztak
minden kategóriában. Itt jelenteném be,
hogy a szezon elsõ versenye a cecei Kaba-
kán lovardába lesz április 15-én, ami még
nincs benne a versenynaptárban. Minden-
kit szeretettel várunk! Évente két alkalom-
mal elismert szakedzõt hívunk a megye lo-
vasaihoz a magasabb ismeretek elsajátítá-
sához, a folyamatos fejlõdéshez. Ez to-
vábbképzés és egyben szezon elõtti felké-
szítõ is. Sûrû a versenynaptár az idén. Táv-
lovaglást az elmúlt 6 évben rendszeresen
rendeznek Cecén, a Kabakán lovardában.
Ebben az évben is lesz március 25-26-án.
Idén ez a verseny kivételesen kétnapos
lesz, 20, 40 és 80 km-es táv lesz kijelölve az

erdõben. Akinek van olyan lova, akivel tú-
rázni szeret menni, vagy saját kedvtelésre
otthon lovagol, az részt vehet a versenyen.
A 20 km komoly, de viszonylag könnyen
teljesíthetõ kihívás. A megyében két szak-
ág tudott gyökeret ereszteni és fejlõdni: a
díjugratás és a fogathajtás. A paletta akkor
lenne színesebb, ha a militáris szakág és a
díjlovaglás is jelen lenne a megyében. A
megye és az országos vezetés kapcsolata
kiváló. A simontornyai Pillich Ferenc
Szakiskola lótartó, lótenyésztõ osztálya
hiánypótló szakképzés. A jól felkészült
szakembert mindenhol várják és megbe-
csülik. Nagy felelõsség hárul ránk, hogy az
adott kor elvárásainak megfelelõ felkészí-
tésben részesítsük tanulóinkat. Köszönet
az önzetlen támogatóknak, szülõknek a
sokszor erejükön felüli segítségért, Badics
János valamint Kántor Mónika kollégáim
munkájáért. A lovasoknak azt kívánom:
minden álmotok váljon valóra!
Bazsó Gergely: – Minden sportvezetés fõ
célja hogy az élsportot támogassa, hogy
komoly eredmények jöjjenek, hogy a fiata-
lok kedvet kapjanak a lovagláshoz, és le-
gyen cél, ami után mehetnek. Mindez per-
sze nincs meg tömegbázis és széles támo-
gatottság nélkül. A kisebb lovardákat, me-
gyéket nagyon megbecsüljük. Kiváló a
kapcsolat Tolna megyével, mert ilyen jó a

hozzáállás. Akár erõn felül, óriási lelkese-
déssel próbálnak itt elõre jutni. Mindenfé-
le programot fontosnak tartunk. Akár egy
szabadidõs lovas tevékenység is ugyan-
olyan fontos, ami e sportot népszerûsíti.
Bazsó Gergely fölhívta a figyelmet egy je-
lentõs változásra a díjugrató-szabályzat-
ban, melynek köszönhetõen lesz egy ama-
tõr kategória is, aminek keretében orszá-
gos szintû döntõre lehet minõsülni.
Iker János mint szülõ pozitív véleményé-
nek adott hangot a cecei Kabakán lovardá-
val kapcsolatban, mely nem csupán lovar-
da, hanem képzési hely is; az oda járók ér-
zik, hogy ott igazi mûhelymunka folyik,
családias a környezet, ahol fontos a ló és a
lovas közötti kapcsolat elmélyítése, a sport
iránti alázat. Két javaslattal is élt: indulhat-

na olyan kezdeményezés országos szinten,
hogy az egészen kicsiknek a szükséges lóál-
lományt biztosítani tudják – kiöregedett,
vagy nagy terhelésre be nem fogható lova-
kat segíthetnének eljuttatni bérleti formá-
ban. A Talent Program bõvítése is hasznos
lenne, hogy ne legyenek kizárva olyan te-
hetségek, akik élethelyzetükbõl adódóan
képtelenek vállalni a képzéssel járó terhe-
ket.
A szövetség képviselõje üdvözölte és meg-
fontolásra érdemesnek tartotta az elhang-
zottakat.
Az évértékelõ–évnyitó esemény hivatalos
részének zárásaként díjazták az arra érde-
mes lovasokat.

Hargitai–Kiss Virág

Az alapi iskola szülõi szervezeteAz alapi iskola szülõi szervezete

TAVASZKÖSZÖNTÕ BÁLTTAVASZKÖSZÖNTÕ BÁLT
szervez,szervez,

melyre szeretettel meghívjuk.melyre szeretettel meghívjuk.

Helye:Helye:
Alap, mûvelõdési házAlap, mûvelõdési ház

Ideje:Ideje:
2017. március 11-e 20 óra2017. március 11-e 20 óra

A bál megnyitóján közremûködnekA bál megnyitóján közremûködnek
iskolánk 8. osztályos tanulói.iskolánk 8. osztályos tanulói.

Zenét szolgáltatja: Boros zenekarZenét szolgáltatja: Boros zenekar

Belépõjegy: 500 FtBelépõjegy: 500 Ft

Mindenkit szeretettel várunk!Mindenkit szeretettel várunk!

TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSE
2017. március hónapban

az alábbi idõpontokban kerül sor
a térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola:

2017. március 13. (hétfõ) 7.45–16.30
2017. március 20. (hétfõ) 7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:

2017. március 9. (csüt.) 7.45–16.30
2017. március 16. (csüt.) 7.45–11.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:

2017. március 14. (kedd) 7.45–16.00
2017. március 21. (kedd) 7.45–11.30

Szent István Általános Iskola:

2017. március 10. (péntek) 7.45–9.00

2017. március 17. (péntek) 8.30–9.30

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola

2017. március 10. (péntek) 9.15–10.15

2017. március 17. (péntek) 7.45–8.15

Pótbefizetés

2017. március 22-én (szerdán) a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 2. számú
irodájában 8.00–15.00 óráig.

Polgármesteri hivatal
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ZENGÕ-HÍREK
Soponya, a madarak paradicsoma

Az idei nevelési évben második alkalommal látogattunk el erdei
óvodás foglalkozásra Soponyára 11 miklósi és 7 pusztaegresi óvo-
dást kísérve. Rengeteg új ismerettel gazdagodtunk.
Dani bácsi vezetett minket körbe a múzeumban. Sokat mesélt ne-
künk az állatok életérõl. Halottunk az erdõ királynõjérõl: az erdei
szalakótáról, a borzról, nyusztról, õzrõl, az erdõ királyáról: a gím-
szarvasról, dámszarvasról, fogolyról, a fészekrabló szürke varjú-
ról, szarkáról, rókáról, a vaddisznóról, aki nem is szereti annyira a
makkot, mert keserû.
Nagy várakozással voltunk a
szabadtéri foglalkozást illetõ-
en – madárgyûrûzésre vol-
tunk hivatalosak. Elsõként az
etetõ közelében kifeszített, fi-
nom szövésû hálót figyelhet-
tük meg, melynek zsebeibe
landoltak a kismadarak. Rö-
vid idõ után textilzsákokban
szállítottuk õket a gyûrûzés
helyszínére. A gyerekek na-
gyon óvatosan, vigyázva vitték
a kis élõlényeket. A Duna–
Ipoly Nemzeti Park munka-
társai biztosították számunk-
ra a programot. Elõször meg-
határoztuk a madarak faját,
nemét, majd a szakemberek
különféle adatokat vezettek
fel a dokumentációba, a vé-
gén kóddal ellátott gyûrût ka-
pott minden madár. A legked-
vesebb élményt mégis a madarak elengedése jelentette a
gyermekek számára. Egyenként kezükbe foghatták a madarakat,
majd visszaengedhették a természetbe.
Hazatérve a gyermekek örömmel meséltek társaiknak és hozzá-
tartozóiknak az átélt élményekrõl.

Varga-Sepsi Ágnes óvodapedagógus

Erdei óvoda

Az erdei óvoda második foglalkozását tartottuk február 22-én. A
résztvevõ nagycsoportosok izgatottan találgatták, hogy vajon
most mit fogunk csinálni, mit játszunk stb., mivel elsõ alkalommal
sok új ismeretet, kellemes élményeket szereztek.
Soponyán a Vadex múzeumában kezdtük a napot, ahol Dani bá-
csival felelevenítették, hogy melyik állat hol él, mit eszik, felsorol-
ták jellemzõ jegyeiket. Megbeszélték a szarv és az agancs közötti
különbségeket, a trófeák bírálatának szempontjait. Majd az udva-
ron találkoztunk a Duna–Ipoly Nemzeti Park munkatársaival,
akik bemutatták a befogott madarak meggyûrûzését. Megtudhat-

tuk, hogy erre miért van szükség, hogyan olvassák le azokat, mit
tudnak meg a madarakról. Megfigyelhették a csuszkát, szén- és
fekete cinegét közvetlen közelrõl. Megbeszélték a jellemzõiket,
honnan tudják, hogy „fiú”, vagy „lány”, mit jegyeznek fel róluk
gyûrûzéskor. A gyerekeket érdekelte az is, hogyan tudták meg-
fogni a madarakat. Elsétáltunk a befogóhálóhoz, ahol óvatosan
kiszabadították a madarakat, majd zsákba rakták õket, és a gyere-
kek vihették el õket a gyûrûzés helyszínére. Volt, aki nagyon él-
vezte, hogy elengedheti a meggyûrûzött madarakat, de volt, aki
elõször nem merte megfogni õket. Nekik segítettünk, együtt en-
gedtük el a kis madarakat. Utána már õk is vállalkoztak a feladat-
ra. Sok új ismerettel gazdagodva, az állatok szeretetével, a róluk
való gondoskodás fontosságának tudatával tértünk vissza az óvo-
dába, ahol lelkesen meséltek élményeikrõl társaiknak.

Pál Ildikó óvodapedagógus

Elegünk van már a télbõl,
hóból, fagyból, hideg szélbõl…

Az elmúlt idõszak a Sárbogárdi Zengõ Óvodában a farsang jegyé-
ben telt. A székhelyen farsang napján mindenki maskarába öltö-
zött, hogy így búcsúztassuk el a telet. Az aulában közösen táncol-
tak a gyermekek, majd mindenki a saját csoportjába visszatérve
folytatta a mulatságot.

A Margaréta csoport lelke-
sen készült versekkel, éne-
kekkel, hogy a társaiknak
kedveskedjenek, valamint a
nagycsoportosok elõadták
A brémai muzsikusok címû
mesét. Az elõadást megelõ-
zõ hetekben szorgosan elké-
szítették a jelmezeket és a
mese díszletét. Az elõkészü-
letekbõl a kicsik és a nagyok
is egyaránt kivették a részü-
ket. A mesét kétszer is elõ-
adták. Elõször szüleiknek
mutatták be a mûsort, majd
másnap az óvoda közönsé-
gének. Az elõadás minden-
kinek tetszett, a gyermekek
jóízûen nevettek a vicces részeknél, és a mese végén nagy tapssal
jutalmazták a „kis színészeket”.

Reméljük, hogy sikerült elkergetnünk a telet, és várjuk, hogy vég-
re beköszöntsön a tavasz.

Bál, bál, maszkabál, Minden jelmez sorban áll, De elfogyott a nóta
már, Véget ért, jajj de kár, Véget ért a maszkabál.

Ulcz Bernadett, Vitéz Mariann,
a Margaréta csoport óvodapedagógusai
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MÉSZÖLY-HÍREK
Két csapatunk

németversenyen
a gimnáziumban!

2017. február 24-én (pénteken) délután a
töbörzsöki iskola 7. és 8. osztályos diákjai
részt vettek a Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium által megrendezett kétfordu-
lós németversenyen.

Háromfõs csapatokat alakítottunk az elsõ
fordulót sikeresen teljesítõ 6 diákból. Az
elõzetes felkészülést követõen a saját isko-
lájukat mutatták be egy általuk készített
PPT segítségével.
Ezt követõen különbözõ ötletes és játékos
feladatokat oldottak meg csapatmunká-

ban. Érezhetõ volt, hogy a rendezõ peda-
gógusok milyen sok energiát fektettek a
feladatsor elkészítésébe. Sokféle kompe-
tenciát megmozgató feladványokat oldot-
tak meg a gyerekek több-kevesebb siker-
rel. Végigkísérve produkciójukat, szá-
momra is tükröt tartott teljesítményük.
Éreztem, hogy melyek azok a részképessé-
gek, amelyek fejlesztésére nagyobb hang-
súlyt kell fektetnem a továbbiakban. Ide-
gen környezetben, idegen hanglejtéssel
beszélõ pedagógusok szavait és mondatait
is meg kell érteniük.
A kollégák nagy odafigyeléssel és türelem-
mel javították az esetlegesen felmerülõ hi-
bákat és hiányosságokat. A hangulat ol-
dott és barátságos volt, a gyerekek is jól
érezték magukat. Köszönet a szervezõ kol-
légáknak, remélve, hogy jövõre is részt ve-
hetünk a németversenyeken.

Domjánné Dodonka Zita német nyelvtanár

Töbörzsöki diáklány munkáját
emelte ki a zsûri!

2017-ben ünnepeljük Arany János születé-
sének 200. évfordulóját. A magyar kultúra
napja alkalmából a dunaújvárosi Széche-
nyi István Gimnázium és Kollégium több
kategóriában (próza és versmondás, nép-

daléneklés, esszéírás és rajz) versenyt hir-
detett, melynek keretén belül iskolánk 6.
és 8. évfolyamos diákjai Arany János köl-
tõi, képi világát megjelenítõ rajzok bekül-
désével vettek részt a versenyen.
A 8. osztályos tanulók az internet világán
keresztül önálló munkában Arany János
verseibõl válogattak, majd a választott vers
egy részletérõl rajzot készítettek.
A 6. osztályos tanulók részére Arany János
verseibõl válogattunk, verscímeket, idéze-
teket olvastunk fel, melyek segítségével le-
rajzolták a választott vers kiemelt részét.
Iskolánk tanulói dicséretben részesültek.
Pósch Laura 6. évfolyamos tanulónk a kép-
zõmûvészeti pályázaton kiemelkedõen
szerepelt. Munkáját könyvjutalomban és
elismerõ oklevélben részesítették. Gratu-
lálunk!

Benedekné Bereczk Gabriella

Farsang
a Mészölyben

„Mert a farsang februárban nagy örömet ün-
nepel, múlik a tél, haja-huj,, s a tavasznak
jönni kell.”

Február 20-21-22-én tartotta meg a Mé-
szöly Géza Általános Iskola a farsangot.
Szépen feldíszített aulában gyûlt össze ki-
csi-nagy elkergetni a hosszú, hideg telet,
felölteni a maskarákat, megenni a farsangi
fánkot, finom süteményeket, amirõl a szü-
lõk gondoskodtak. Megtelt az épület zsi-
bongó gyermekekkel és felnõttekkel.

Az alsósok nagyon készültek, hogy beöl-
tözhessenek, valaki mássá változhassanak.
Duskáné Lábodi Eszter irányításával be-
mutatkoztak a felsõs bábosok, akik „A
nagy nevettetõ” címmel vidám, tanulságos
mesét adtak elõ a kicsiknek, majd elûzték a
telet egy tréfás jelenettel.

Az egyéni jelmezeken kívül minden osz-
tály fellépett tánccal, jelenettel, karao-
keval. A szereplés után osztálytermükben
ettek, ittak, zsákbamacskát, tombolát húz-
tak, játszottak kedvükre. A napot közös
tánccal fejezték be.

Köszönet illeti a DÖK tagjait a segítõkész
közremûködésükért!

Ambróziné Mikuli Margit tanító

Kazinczy-verseny
„A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem
az édes mienk.”
2017. február 23-án ismét részt vettünk
Mezõfalván a Szép Magyar Beszéd címû
versenyen. Nevezésünket megelõzte egy
iskolai forduló decemberben, melynek el-
sõ helyezettjei vehettek részt a területi
fordulón.
A verseny célja, hogy 20-21. században írt,
20-25 soros szöveget felolvassanak, ügyel-

ve a szövegértésre, szöveghûségre, hang-
vételre, hangképzésre, hangsúlyozásra,
szünettartásra, természetes beszédre. A
11-12 éves korcsoportból a 6. b osztályos
Petõ Klaudia, a 13-14 éves korcsoportból a
7. a osztályos Pszota Csenge képviselte is-
kolánkat. Bár helyezést nem értek el a lá-
nyok, de bizton mondhatjuk: sokat tettek
azzal is nyelvünkért, hogy idõt nem spórol-
va gyakorolták, hogy minél szebben olvas-
sák fel a szövegüket. Ugyanis nemcsak az
nyer, aki oklevelet, helyezést kap. Az is
nyer, aki részt vesz a megmérettetésen. S
abban is biztos vagyok, hogy azok a fiata-
lok, akik tapasztalták, hogy mennyire jó ér-
zés szépen beszélni, mûvelni anyanyelvün-
ket, nekik mindig fontos lesz a minõségi
nyelvhasználat, s talán ezzel sarkallják is a
körülöttük lévõket.

Reméljük, egyre többünknek fontos lesz a
választékos beszéd használata, mert a
technikai forradalom hatására egyre cson-
kábban használjuk édes anyanyelvünket. S
mint tudjuk, sokan, akik a magyar nyelvet
idegen nyelvként tanulják, vallják, hogy
nyelvünkön tudják a legszebben, legvá-
lasztékosabban megfogalmazni gondola-
taikat, érzéseiket.

Minden évben az is célunk, hogy a verseny
hatására ismét kiemeljük mindazt, amit
kollégáinkkal nap mint nap hangsúlyo-
zunk: beszéljünk szépen, választékosan!

Duskáné Lábodi Eszter
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Kossuth-morzsák
Magyar kultúra napja

2017. január 30-án ünnepeltük a magyar kultúra napját. Alkalom-
hoz méltó elõadáson vettek részt iskolánk tanulói. Változatos
mûsorblokkokat láthattak, mely felölelte a költészet, festészet és
népzenei területet.
A délután célja az volt, hogy megismertessük a gyerekeket azzal,
hogy a kultúra hagyományai hogyan élnek a jelenben. Ehhez a
kultúrát bontottuk szeletekre, összetevõkre, és ebbõl építettük
fel, hogy mit is takar ez a fogalom. A gyerekek nagy lelkesedéssel
forgatták a „pergamentekercseket”.
A három nagy blokkegység a következõ volt: költészeti blokk,
melynek keretében versfaragás történt a legkisebbek segítségé-
vel. Videobejátszás keretében József Attila verseinek rövid rész-
leteivel ismertettük meg a tanulókat.

A festészetblokkban színhatásokkal fogtuk meg a gyerekek kép-
zeletét, a formák és a színek hatásaival ismertettük meg Õket. A
délután folyamán aztán kiderült, ki mennyire figyelt az elõadá-
son, hiszen feladatuk volt, hogy Victor Vasarely alkotásaiból a ka-
pott lapon a mûvész színvilágát, hangulatát idézve készítsenek
minél szebb alkotást.
A harmadik a népzenei blokk volt, amelyben kiderült, hogyan él a
népdal a mi világunkban. Ezt ismert népdalokon keresztül mutat-
tuk be, majd az Este jõ, szürkül bé címû ismert népdalt közösen,
ritmikus mozgással kísérve is elõadtuk a magunk szórakoztatásá-
ra.
Nagyon élveztük ezt a délutánt, és a kultúra minden szeletét pró-
báltuk befalni a bemutató alkalmával.

Farsangi készülõdés

Iskolánkban hagyomány a farsangi ünnepség, mely az idén egy rá-
hangoló projektsorozattal kezdõdött. Az iskola apraja-nagyja
részt vett ennek megvalósításában, létrejöttében. A vizuális neve-
lést és a technika és életvitelt tanító kollégák nem sajnálták sem az
idõt, sem az energiát, hogy a gyerekek segítségével igazi karneváli
hangulatot teremtsenek iskolánk folyosóin. A projekt keretén be-
lül busóálarcokat készítettek, farsangi álarcokkal színesítették az
épületet.
A másik nagy munkát az „Ilyenek vagyunk” címû programszelet
elkészítése jelentette. A gyerekek nagy örömmel, de sokszor két-
ségbeesve próbálkoztak önarcképet készíteni magukról. Az elké-
szült alkotások között találunk fekete-fehér és színesebbnél szí-
nesebb portrékat is.
A farsangi idõszakot a maszkabál megrendezésével zárjuk majd.

Bodokiné Szakács Beáta

1 %
A KÖRNYEZETÜNKBEN

ÉLÕ SÚLYOSAN FOGYATÉKOS
GYERMEKEKÉRT

A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adózó állampolgárokat,
hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel a Sárbogárdon és környékén
élõ súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve: CSIPIKE EGYESÜLET

ADÓSZÁMA: 18491328-1-07

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

Varga Csaba vetítéssel egybekötöttVarga Csaba vetítéssel egybekötött

ÚTI BESZÁMOLÓJA ERDÉLYRÕL,ÚTI BESZÁMOLÓJA ERDÉLYRÕL,

amit március 8-án (szerdán) 17 órakoramit március 8-án (szerdán) 17 órakor
a Madarász Józsefa Madarász József

Városi Könyvtárban tartunk.Városi Könyvtárban tartunk.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

KONCERTLÁTOGATÁS
ZENEAKADÉMIA

2017. MÁJUS 20. (SZOMBAT) 19.00 ÓRA

Mozart: Requiem, K. 626.

Közremûködik: Kriszta Kinga (szoprán), Balogh Eszter (alt),
Varga Donát (tenor), Dani Dávid (basszus), a Budapesti Aka-
démiai Kórustársaság és a MÁV Szimfonikus Zenekar, vezé-
nyel: Kobajasi Kenicsiró.

Jegyár: 4.000, 5.000, 6.000 Ft.

Jegyet igényelni március 17-éig a Huszics Vendel Kórus tagjai-
nál és a Sárszentmiklósi Általános Iskola telefonszámán lehet.
Utazás egyénileg.

Kihelyezett ügyfélszolgálat
A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd tájékoztatja

a honvédségi nyugdíjasokat és a gondozási körbe
tartozókat, hogy ügyintézésük segítése érdekében

2017. március 2-án (csütörtökön) 10.00–11.00-ig

KIHELYEZETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT TART
az MH KIKNYP 3. KIK.

Székesfehérvár érdekvédelmi részlege.

Helyszín: József Attila Mûvelõdési Központ
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A PEDAGÓGIAI
SZAKSZOLGÁLAT HETE

PROGRAMOK

2017. március 6. – HÉTFÕ
8.00–11.30: Nyílt nap a korai fejlesztõben. Fejlesztõ játszóház szü-
lõk és gyermekeik részvételével.
Helyszín: FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye, 7000 Sárbogárd,
József A. u. 10. Bejelentkezés: +36 (25) 462 015; sarbogard@fe-
jermepsz.hu
14.00–16.30: 30 éves a pedagógiai szakszolgálati intézményes el-
látás. Évfordulós ünnep. Helyszín: FMPSZ Sárbogárdi Tagintéz-
ménye, 7000 Sárbogárd, József A. u. 10.

2017. március 7. – KEDD
14.00–16.00: A korai intervenció aktuális kérdései. Workshop há-
ziorvosok, védõnõk számára.
Vezeti: Hargitai Enikõ igazgató
Helyszín: FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye, 7000 Sárbogárd,
József A. u. 10. Bejelentkezés: +36 (25) 462 015; sarbogard@fe-
jermepsz.hu
16.00–17.00: A beszédértéstõl a szövegértésig – „alapozó techni-
kák”. Elõadás szülõk, pedagógusok, védõnõk számára.
Helyszín: a Sárbogárdi járás települései, az egyes településeken
meghirdetett helyszíneken Bejelentkezés: nem szükséges

2017. március 8. – SZERDA
14.00–16.00: A szakértõi bizottsági tevékenység és a nevelési ta-
nácsadás aktuális kérdései. Workshop pedagógusok számára.
Vezeti: Móricz Julianna igazgatóhelyettes
Helyszín: FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye, 7000 Sárbogárd,
József A. u. 10.
Bejelentkezés: +36 (25) 462 015; sarbogard@fejermepsz.hu
16.00–17.00: A beszédértéstõl a szövegértésig – „alapozó techni-
kák”. Elõadás szülõk, pedagógusok, védõnõk számára.
Helyszín: a Sárbogárdi járás települései, az egyes településeken
meghirdetett helyszíneken. Bejelentkezés: nem szükséges

2017. március 9. – CSÜTÖRTÖK
8.00–14.00: Nyitott gyógytestnevelés-foglalkozások.
Helyszín: Sárbogárdi Zengõ Óvoda, Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola
A foglalkozásokat vezetik: Csatáriné Somogyvári Erzsébet, Hu-
szárné Karnis Eszter gyógytestnevelõk
Bejelentkezés: nem szükséges
14.00–15.30: Nyitott fejlesztõ foglalkozás az érintett szülõk szá-
mára
A foglalkozásokat vezetik: Móricz Julianna, Farkasné Sobor Ág-
nes gyógypedagógusok
Helyszín: FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye, 7000 Sárbogárd,
József A. u. 10.
Bejelentkezés: +36 (25) 462 015; sarbogard@fejermepsz.hu
16.00–17.00: A beszédértéstõl a szövegértésig – „alapozó techni-
kák”. Elõadás szülõk, pedagógusok, védõnõk számára.
Helyszín: FMPSZ Sárbogárdi Tagintézménye, 7000 Sárbogárd,
József A. u. 10.
Bejelentkezés: nem szükséges

2017. március 10. – PÉNTEK
16.00–17.00: A beszédértéstõl a szövegértésig – „alapozó techni-
kák”.
Elõadás szülõk, pedagógusok, védõnõk számára.
Helyszín: a Sárbogárdi járás települései, az egyes településeken
meghirdetett helyszíneken. Bejelentkezés: nem szükséges
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézmé-
nye – Cím: 7000 Sárbogárd, József A. u. 10. Telefon: +36 (25) 462
015. E-mail: sarbogard@fejermepsz.hu. Kapcsolattartó: Móricz
Julianna igazgatóhelyettes

HIRDETMÉNY AZ ÁLTALÁNOS
ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

Értesítem az érintett szülõket, törvényes képviselõket (a to-
vábbiakban együtt: szülõk), hogy a 2017/2018. tanévre tör-
ténõ általános iskolai beiratkozásra az alábbi idõpontok-
ban kerül sor:

2017. április 20-án (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,
2017. április 21-én (pénteken) 8 órától 19 óráig.

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a to-
vábbiakban: Nkt.) 45. § (1) bekezdése értelmében Magyar-
országon minden gyermek köteles az intézményes neve-
lés–oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
A tankötelessé váló, azaz 2011. augusztus 31-éig született
gyermekét a szülõ köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a vá-
lasztott iskola elsõ évfolyamára.
A nevelési–oktatási intézmények mûködésérõl és a közne-
velési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: rendelet) 21. § (1)
bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének
feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettség-
ének megléte, annak igazolása. Az iskolába lépéshez szük-
séges fejlettséget az óvoda igazolja.
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállí-
tott személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolást.
Az Nkt. 50. § (6) bekezdése alapján az általános iskola köte-
les felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerûen az
általános iskola körzetében lakik. A kötelezõ felvételt bizto-
sító iskolák felvételi körzeteit a Fejér Megyei Kormányhiva-
tal Székesfehérvári Járási Hivatala 2017. február 28-áig a
honlapján nyilvánosságra hozta.
A felvételrõl elsõ fokon az iskola igazgatója dönt a rendelet-
ben foglalt eljárásrend szerint.
A jelentkezés elutasítása esetén a szülõ jogszabálysértésre,
vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési
kérelmet a kézhezvételtõl számított 15 napon belül. Az eljá-
rást megindító kérelmet az elutasító döntést hozó iskolához
kell benyújtani a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igaz-
gatójának címezve, illetve ha nem állami fenntartású az in-
tézmény, akkor annak fenntartójához kell címezni.
A fenti rendelkezések szerinti körzet-meghatározás nem
érinti a szülõ szabad iskolaválasztáshoz való jogát. Ameny-
nyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító dön-
tést hoz (a fellebbezést követõen is), a szülõ a gyermekét a
döntés jogerõre emelkedését követõ öt napon belül köteles
beíratni a kötelezõ felvételt biztosító iskola elsõ évfolyamá-
ra.
Kérem a kedves szülõket, hogy a jelzett napokon tegyenek
eleget gyermekük általános iskolai beíratási kötelezettsé-
güknek.

Tisztelettel: Simon János hivatalvezetõ

Hirdetmény
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának képviselõ-testülete a 2017. február 10-ei ülé-
sén elfogadta:
– az 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd
Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésérõl.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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200 éve született Arany János
Arany Jánost (1817–1882) a legtisztább er-
kölcsû és a leginkább biblikus nyelvû 19.
századi költõként tartja számon az iroda-
lomtörtént-írás és a magyar kulturális em-
lékezet. Ez az értelmezés szorosan kötõdik
azokhoz a már Arany életében, majd halá-
la után megfogalmazott véleményekhez,
mely szerint õ az igazi magyar költõ, a ma-
gyar szellem megtestesítõje. Erényességét,
szerény és kötelességtudó életvitelét be-
mutatva szólt róla például 1883-as emlék-
beszédében Arany barátja, Gyulai Pál, a
19. század második felének jelentõs kriti-
kusa, irodalomtörténésze. Az effajta jel-
lemzés vált meghatározóvá az Aranyról
szóló cikkekben, könyvekben, az oktatás-
ban és a közbeszédben. Gyakran utaltak
arra is, hogy jellemvonásai elsõsorban a
kálvinista magyarsághoz kötõdnek. Az
Aranyra vonatkoztatott erkölcsi értékrend
a magyar nyelvhez és hagyományokhoz va-
ló kötõdés, a hivatástudat és a közösségért
vállalt felelõsség követendõ eszményt kí-
nált a protestantizmus határain túlra is.
Nem áll talán távol e jellemzés Arany tény-
leges személyiségétõl, még ha a hivatko-
zott értelmezéseket – Milbacher Róbert
kutatásaiból is tudjuk – csak részben lehet
megfeleltetni, illetve a saját énképe is ár-
nyaltabb volt. A szemérmes Aranynak
azonban kevés vallomásos megnyilvánulá-
sa volt, különösen hitére vonatkozóan.
Önéletrajzi utalásai közül legbõvebb az a
levele, melyet 1855. június 7-én írt Gyulai
Pálnak. Ez kezdettõl hatással volt az
Aranyról szóló jellemzésekre, mert Gyulai
nem sokkal ezután felhasználta az általa írt
életrajzhoz, s késõbb közzé is tette: „én
valék szüleim egyetlen reménye, vigasza
(…) mindig körükben tartottak és rendkí-
vül vallásosak lévén, e hajlam rám is korán
elragadt: az ének és a szentírás vonzóbb
helyei lettek elsõ tápjai gyönge lelkemnek,
s a bogárhátú kunyhó szentegyház vala, hol
fülem soha egy trágár szót nem hallott.
(…) A zsoltárokat, a biblia vonzóbb részeit
emlékezetemet meghaladó idõ elõtt hal-
lásból már elsajátítottam. Alig 3-4 éves ko-

romban apám, ki értelmes, írástudó pa-
raszt ember volt, hamuba írt betûkön
megtaníta olvasni. (…) A bibliának nem
maradt része olvasatlan, kétszer, három-
szor is.”
Az eddig hivatkozott ön- és mások általi
jellemzések Aranyra, az emberre vonat-
koznak. Sokan szokták azonban mûveit is
a személyiség megismerésének közvetlen
forrásaként használni. Még a leginkább
életrajzi jellegûnek tartott verses regény, a
debreceni református kollégiumi élmé-
nyeket feldolgozó Bolond Istók II. énekét
is óvatosan érdemes kezelni. Ebben, ahogy
más munkáiban, inkább csak élete „elszórt
visszhangjai”-t találjuk meg, ahogy arra
fia, Arany László figyelmeztetett. S ha köl-
teményeinek vallási utalásai is csak áttéte-
lesen azonosíthatóak az alkotó kegyessé-
gével, az is igaz, hogy a keresztyén erkölcsi
világrendet megjelenítõ és bizonyos refor-
mátus hittételekre utaló szövegrészek
alapján joggal következtethetünk arra,
hogy mindez magához is közel állhatott. S
még inkább: mindig fontos viselkedésmin-
tát mutatnak ezek az Aranyt olvasóknak.
Költeményeinek biblikus nyelvhasználatá-
ról már 1904-ben monográfiát írt Pollák

Miksa, majd a következõ pár évtizedben,
illetve legújabban is többet foglalkoztak
verseinek és kritikáinak keresztyén világ-
képével, a kálvinizmus dogmatikai nyoma-
ival és vallásos stílusával (Dávidházi Péter,
Imre László, Korompay János, Nyilasy Ba-
lázs, Szilágyi Márton és mások). A figyel-
mes olvasó is észreveszi, hogy például a
Toldiban végig jelen van a gondviselésbe
vetett hit. A bibliai Dávid életéhez több
elemében hasonló utat bejáró fõszereplõ a
kísértés, a bûnbeesés és a bûnbánat lépcsõ-
in jut el oda, hogy megérti, Isten megbo-
csátott neki. A cseh vitéz aratott, korábban
reménytelennek tûnõ gyõzedelme után így
ad hálát: „nem köszönöm azt magam ere-
jének: / Köszönöm az Isten gazdag kegyel-
mének.” A Szondi két apródjában szintén
errõl szól: „Mondjad neki, Márton, im ezt
felelem:/ Kegyelmet uradtól nem vár soha
Szondi./ Jézusa kezében kész a kegyelem: /
Egyenest oda fog folyamodni.” Az elsõ lo-
pás címû elbeszélõ költeménye a bûn elkö-
vetése utáni vezekléstörténet mellett azt is
megmutatja, hogy a kitartó munkát és ta-
karékos életvitelt Isten megáldja. E mûhöz
hasonlóan a „Fiamnak címû verse is fino-
man jeleníti meg a családi kegyesség, a
gyermekek vallási nevelésének a 17-18.
századi puritán és pietista hagyományban
gyökerezõ módozatát: „Kis kacsóid össze-
téve szépen/ Imádkozzál, édes gyerme-
kem.”

Az idézett költemények mellett Arany szá-
mos további alkotása építkezik bibliai pa-
rafrázisokból és történetelemekbõl (Rác-
hel siralma, Domokos napra, Dante, Hon-
nan és hová?, Juliska sírkövére, Epitaphium,
Sejtelem stb.)

Ám ahogy Arany szûkszavú az önéletrajzi
feltárulkozásokban, úgy a versei sem mély
hitélményekrõl tudósítanak, alig olvasha-
tunk személyes dialógust az Istennel, s rit-
kák az imaszerû megszólalások. Mindez
majd csak Adynál válik megrázó erejûvé a
magyar lírában. Arany még epikus költe-
ményei szereplõit is inkább erkölcsös, tu-
datosan megélt hitûekként jeleníti meg,
akik világképét racionális istenbizonyos-
ság jellemzi.

Arany a mûkritikáiban maga is bírálta azt a
fajta költészetet, amely nem tudta arányo-
san egyeztetni valódi vallásos érzelmet, a
biblikusságot és a poétikai minõséget. A
visszafogottság, az egyensúlyban tartott
kegyesség és költészet teszi legtöbb kortár-
sánál hitelesebbé és összetettebbé Arany
vallásos líráját, s biztatja a késõ utódokat is
versei újraolvasására.

Fazakas Gergely Tamás
Forrás: Képes Kálvin Kalendárium 2017.

„S e pillanatban csakugyan elszakad valamilyen finom huzal, fonál, érzésbõl, vonza-
lomból, kíváncsiságból, szomorúságból, vágyból szõtt… asztrálszövet, mely eddig együtt
tartotta õket. Elszakadt, most már nem tarja õket… Valahogy így szakadt el a Föld a
Naptól, a Gondolat az Érzéstõl, s a végén Jancsi is Juliskától. Most bámulnak az égre, s
azt hiszik, hogy a szakítás magánügy, de ilyenkor a világûrben is történik valami…”

Márai Sándor
szakítunk, majd elköszönünk…

Tóthné Szigeti Ilona tanárnõtõl,
aki 68 évnyi élet után örökre Alapra költözik.

A búcsúztatása 2017. március 11. napján 13 órakor lesz
az alapi temetõben.
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OSZKÁR!
Elõször tényleg az Oszkár-díjról akartam
írni. Mocorgott bennem a téma, tolongtak
a közölnivalók az agyamban. Már napok-
kal elõbb láttuk ugye a tévén a vörös szõ-
nyeg kiteregetését, amelyen majd a világ-
sztárok végigvonulnak a filmszínház bejá-
ratáig. Attól kezdve a díjkiosztásra való vá-
rakozás lázában élt az emberiség. Sokan le
sem feküdtek azon az éjjelen, hogy a köz-

zététel pillanatában értesüljenek a díjazot-
tak kilétérõl. Mint elhangzott, százmilliók
nézték a közvetítést, és Földünk lakossá-
gának jelentõs része tudomást szerzett a
botrányról, vagy finomítottabb megfogal-
mazásban „bakiról”, amely történt, hogy
ugyanis tévesen hirdették ki a fõdíj jutal-
mazottjának a személyét. Na, aznap aztán,
és azóta is ezen csámcsognak az említett

milliók. Kiderült ugyebár, hogy mi okból
és miként következett be a fatális eset,
hogy tudniillik a biztonság kedvéért min-
den borítékból kettõt készítettek, hogy ha
ne adj Isten az egyik boríték elkallódik va-
lami módon, legyen ott a bonyolítók keze
ügyében egy másik boríték is. A túlbiztosí-
tás tragikomédiája. Egy iskolai tanévzáró
ünnepély könyvjutalomosztásakor nincs
biztonsági pótboríték, semmiféle boríték
nincs, mégis olajozottan, botrány nélkül
lezajlik. Na, de ne feledjük ugyebár a ma-
gyar vonatkozást, mármint hogy a Saul fia
tavalyi kitüntetése után idén megint kiju-
tott egy szobrocska magyar alkotóknak.
Ezekrõl akartam tehát írni. Fölmerült
bennem a kérdés, hogy tényleg olyan fon-
tos-e ez az egész Oszkár-dolog, hogy már
hajnalban minden hírcsatornában ez volt
az elsõ hír, elhomályosítva az egyidejûleg
bekövetkezett tömeggyilkosságok, termé-
szeti katasztrófák és egyéb borzalmak hír-
értékét. Mert ugye tömeggyilkosságok
mindig voltak és sajnos mindig lesznek, de
hogy két egymást követõ évben épp egy-
egy hazánkfiának jár ki egy huszonnégy ka-
rátos arannyal bevont bronzszobrocska,
annak csekély a valószínûsége. Azt is jól
tudjuk azonban, hogy a szenzációt, amely
pillanatnyilag minden hírfogyasztót fog-
ságban tart, pár nap (jó, pár hét) múlva tö-

kéletesen eltakarja a feledés homálya. De
nincs ok kétségbeesésre! Vannak hírgyá-
rak, amelyek gondoskodnak arról, hogy
mindig legyen min csámcsognunk, legyen
min felháborodnunk, legyen minek örül-
jünk, egyáltalán: legyen mit gondolnunk.
Mert mi lenne, ha mindenki azt gondolna,
amire kedve szottyan? Mi lenne? Az biz-
tos, hogy megszûnne az emberiség nyáj-
szerûsége, terelhetõsége. Lehet, hogy jobb
lenne? Nem lenne abból baj, ha össze-
vissza gondolkodna mindenki?
Ezeket forgattam az agyamban, miközben
azon tûnõdtem, hogy mirõl írjak e héten.
Mentem az utcán a kora tavaszi napsütés-
ben, és észrevettem, hogy az egyik kerítés
mögött ássák a kert földjét. Piros paradi-
csomokra, illatos petrezselyemre, zamatos
paprikára gondoltak ásás közben. Bocsá-
natot kérek a hírgyárosoktól, de volt egy
olyan eléggé el nem ítélhetõ gondolatom,
hogy ez az ásás lehet, hogy fontosabb, mint
az Oszkár.

L. A.

MEGHÍVÓ JUBILEUMI HANGVERSENYRE
Helye: József Attila Mûvelõdési Központ

Ideje: 2017. március 12. (vasárnap) 17 óra
Közremûködnek: a kórus egykori és jelenlegi tagjai

Zongorakísérõink: Endl László, Kemény Judit,
Huszics Ibolya, ifj. Leszkovszki Albin

A Huszics unokák:
Várdai István Liszt-díjas csellómûvész, Bali Gabriella, Bali Dávid

Mûsor: válogatás az elmúlt 50 év dalaiból

Számítunk hûséges közönségünkre, jöjjenek, ünnepeljenek velünk ezen a különleges
évfordulón! A hangverseny elõtt 16 órakor a kórus életérõl szóló kiállítás megnyitója!
A belépés díjtalan!

Bogárd-Dal Kulturális Egyesület

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
tisztelettel meghívja Önt

egy hagyományõrzõ
sétára március 15-e

alkalmából
GYÜLEKEZÉS AZ ÜNNEP NAPJÁN

9.00 órakor a Hõsök terén,

majd autóval a Huszár-temetõbe,
ott 9.30 órakor megemlékezés

a kopjafáknál, utána autóval vissza
a Hõsök terére, s innen indul
a séta a következõ útvonalon:

Petõfi-emléktábla – Boross Mihály-em-
lékoszlop – Huszár-kúria – Tompa Mi-
hály-emléktábla – Úri utca – Hõsök tere

Csatlakozzon hozzánk!
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Falusi csirkeraguleves

A jó csirkeraguleves lényege a hozzávalók-
ban rejlik. Igyekezzünk mindig piacon,
háztáji baromfit vásárolni. A másik fontos
dolog, hogy a csirke minden részét fõzzük
bele a levesbe, ha van, amit nem szeretünk,
azt késõbb még kivehetjük, de az íze leg-
alább benne lesz! A csirke minden egyes
részének más és más az íze. A nyakban, far-
hátban, szívben, szárnyban sokkal több és
finomabb íz található, mint az ötször drá-
gább mellben. Legjobb, ha egy egész csir-
két szétdarabolunk, és azt fõzzük a leves-
be.
Hozzávalók: 1,5 kg egész csirke, 2 db sár-
garépa (nyers, nagyobb), 2 db petrezse-
lyemgyökér, 1 db zellergumó (nyers), 4
szem burgonya, 1 ek liszt, 1 púpozott ek fû-
szerpaprika, 100 g zöldborsó, 100 g zöld-
bab, só, 2 ek zsír, 1 fej vöröshagyma, 2 ge-
rezd fokhagyma, 2 liter víz, 1 tk feketebors
(egész).

A csirkét megmossuk és részeire darabol-
juk. A zöldségeket meghámozzuk és felda-
raboljuk. A burgonyát is meghámozzuk,
felkockázzuk. Egy lábosban felolvasztjuk a
zsírt, és ebben megpirítjuk a felaprított vö-
röshagymát és fokhagymát. Pár perc után
hozzáadjuk a zöldségeket, és együtt tovább
pirítjuk. (A gyökérfélék ilyenkor kapnak egy
édeskés, karamelles ízt). Meghintjük egy
kanál liszttel, és tovább pirítjuk 5-10 per-
cig. Hozzáadjuk a húsokat, megszórjuk pi-
rospaprikával és felöntjük a vízzel. Adunk
hozzá egy csokor zellerzöldet, petrezsely-
met, sózzuk, hozzáadjuk az egész borso-
kat, és nagy lángon felforraljuk. Ha fel-
forrt, kicsire vesszük a lángot, és fedõ alatt
kb. 1 óra alatt készre fõzzük. Mikor kb. fél
óra van hátra a fõzésbõl, hozzáadjuk a
burgonyát. Mikor már csak 15 perc van
hátra, hozzáadjuk a zöldborsót és a babot
is. Forrón tálaljuk!

Tepsis rakott hús

Hozzávalók: 1 kg sertéscomb (de lehet ka-
raj, csirke, pulyka), 1,5 kg burgonya, 8 sze-
let bacon, vagy húsos, füstölt szalonna, 60
dkg mirelit vegyes zöldség (zöldborsó, sár-
garépa, kukorica), 5 dkg vaj, étolaj, grill-
fûszer, ételízesítõ, õrölt fekete bors, 1 nagy
doboz tejföl, 20 dkg trappista sajt.
A burgonyát megtisztítjuk, karikára vág-
juk és megsütjük. A húst felszeleteljük, ki-
klopfoljuk, sózzuk, grillfûszerrel megszór-

juk, és kevés olajon elõsütjük. A zöldsége-
ket vajon megpároljuk, sóval és borssal íze-
sítjük. A sajtot lereszeljük. A tepsi aljára
teszünk egy sor burgonyát, rárakjuk a hús-
szeleteket. A húst betakarjuk baconszele-
tekkel, ráterítjük a párolt zöldséggel, majd
ismét egy sor burgonya következik. A vé-
gén megkenjük a tetejét tejföllel és meg-
szórjuk reszelt sajttal. Elõmelegített sütõ-
ben szép pirosra sütjük.

Fordított ananásztorta

Hozzávalók a karamellhez: 20 g vaj, 80 g
nádcukor; a tésztához: 400 g ananász sze-
letelve (friss, vagy konzerv), 150 g vaj, 250
g liszt, 100 ml tej, fél cs sütõpor, 3 tojás, 1
cs vaníliás cukor, 100 g cukor, koktélcse-
resznye.

Kivágunk sütõpapírból egy 28 cm-es átmé-
rõjû kört, és egy kapcsos tortaforma aljába
tesszük. A forma oldalát kivajazzuk, meg-
lisztezzük. Ha konzervananászt haszná-
lunk, szárítsuk meg alaposan a szeleteket
konyhai papírtörlõvel. Elkészítjük a kara-
mellt: egy edényben felolvasztjuk a vajat,
majd hozzáadjuk a nádcukrot. Karamel-
lizáljuk a cukrot a vajjal, de vigyázva, mert
könnyen megég. A karamellt a sütõpapírra
öntjük, szétterítjük a papíron. Ráfektetjük
az ananászszeleteket, a közepükbe egy-egy
koktélcseresznyét rakunk. A megmaradt
szeleteket apró kockára vágjuk és félre-
tesszük. Elkészítjük a tésztát: egy tálban
habosra keverjük a cukrot a puha vajjal,
majd egyenként hozzáadjuk a tojásokat, és
tovább keverjük. Apránként hozzáadjuk a
sütõporral és vaníliás cukorral összekevert
lisztet, majd a tejet. Ha konzervananászt
használunk, a tej helyett hozzáadhatjuk az
ananászlét. Végül belekeverjük a kockára
vágott ananászdarabokat. A masszát az
ananászszeletekre öntjük a tortaformába,
és elegyengetjük a tetejét. 180 fokra elõ-
melegített sütõben sütjük 60 percet. Az idõ
letelte után kivesszük a sütõbõl, egy tálra

fordítjuk a tortát, és azonnal lehúzzuk a
sütõpapírt.

Karamellás madártej

Hozzávalók: 5 db tojás, 25 dkg cukor, 1,5 l
tej, 2 cs vaníliás cukor, 1 ek vaníliás pu-
dingpor, 10 dkg cukor (a tetejére).

A tojások fehérjét kemény habbá verjük,
és 5 dkg cukorral ízesítjük. 1,3 liter tejet
felforralunk két csomag vaníliás cukorral.
A belemártogatott evõkanállal a tejbe a to-
jáshabból nagy habgaluskákat szaggatunk.
Mindkét felén 1-1 percig fõzzük, majd szi-
tára téve lecsepegtetjük. Állandóan kever-
getve aranysárgára pirítunk tíz deka cuk-
rot, és a tejben, amelyben a hab fõtt, felen-
gedjük. Kevergetve addig forraljuk, amíg a
karamell fel nem oldódik. A tojások sárgá-
ját 10 dkg cukorral meg a vaníliás puding-
porral simára keverjük. Felengedjük a ma-
radék 2 dl hideg tejjel, majd kevergetve a
forró karamellhez öntjük, a szita alá lecsö-
pögõ tejet is hozzáadjuk, és tovább kever-
getve mártássá fõzzük. Egy nagy, mély
üvegtálba öntjük, és ha kihûlt, a habgalus-
kákat a tetejére ültetjük. Nagyon szép, ha a
végén még 10 dkg cukrot megpirítunk, és
azon forrón, vékony sugárban a habgalus-
ka tetejére csurgatjuk, ami ha kihûlt, meg-
keményedik.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Hargitai nagymama

ÉTELRECEPTJEINEK
gyûjteménye

kapható
szerkesztõségünkben

1500 Ft-os áron.

Bogárd és Vidéke Lapkiadó és
Nyomda

Sárbogárd, Hõsök tere 12.

Nyitva: hétfõtõl péntekig,
8-17 óráig.

Telefon: 06 (25) 508 900
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Állatorvosi
ügyelet

2017. március
4-5.: dr. Csapláros György, 7000 Sárbo-
gárd, Ady E. út 164., 06 (20) 254 0960;
11-12.: dr. Kellner Péter, 7003 Sárbo-
gárd–Sárszentmiklós, Rákóczi u. 62., 06
(30) 939 8629;
15.: dr. Csapláros György, 7000 Sárbo-
gárd, Ady E. út 164., 06 (20) 254 0960;
18-19.: dr. Földi József, 7013 Cece, Köz-
társaság út 30/a, 06 (20) 355 7213;
25-26.: dr. Zámbó Csilla, 7000 Sárbo-
gárd–Kislók, Kossuth u. 24., 06 (30) 287
4652.

A központi hatósági
állatorvosi ügyelet telefonszáma:

06 (30) 956 3168.

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusz-
taegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Me-
zõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószent-
iván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresz-
túr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc járási fõállatorvos

Sárbogárdra érkezik a szûrõkamion
A mobil szûrõkamion 2017. március 6-a és 26-a között Sárbogárdon várja a meghívó-
val rendelkezõ hölgyeket.
A mozgó állomáson a rendelési idõ hétfõtõl péntekig 9.00 és 15.30 óra között van. A
mobil emlõszûrõ kamion telefonszáma: 06 (20) 456 4256.
A fix mammográfiás szûrõállomás a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató
Kórház radiológiai szakrendelésén, a Hunyadi utcában mûködik.
A rendelési idõ hétfõn és pénteken 7.30–13.00 óráig; kedden, szerdán és csütörtökön
7.30–17.00 óráig tart. A meghívólevélen szereplõ idõpont a következõ telefonszámon
módosítható: 06 (20) 387 7996.
Ne feledjék: az idõben felfedezett mellrák gyógyítható! Kérjük, éljenek a lehetõség-
gel!

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztály

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:
HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától másnap 7.00
óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

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

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;
SZERDA, DR. FARKAS JÁNOS, 06 (20) 927 9213;

CSÜTÖRTÖK, DR. JARABIN JÁNOS, 06 (30) 928 5500.

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig a Sárbogárd város területén mûködõ házior-
vosok orvosi körzetenként sürgõsségi esetekben rendelkezésre állnak.
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Focibörze – 100 %-os hétvége

ROSSZ KEZDÉS –
JÓ BEFEJEZÉS

Sárbogárd–Sárosd Sport 36
3-2 (2-2)

Sárbogárd: Deák M. – Lajtos A., Gráczer
Bence, Nagy Á., Kõkuti T., Gráczer Bálint,
Boros B., Tóth Zs., Laták B., Tóth T., Hor-
váth Á.
Csere: Hegedûs Gy., Bezerédi Á., Gráczer
G., Németh K., Nagy K., Simon Cs.
Edzõ: Gracza Tibor.
Sárosd Sport 36: Rauf T. D. – Susa K.,
Rottmann S., Truszek G., Lendvai T., Kál-
lai B. M., Killer M. V., Kargl B., Kovács N.,
Kosaras Sz., Imre J.
Csere: Arany T., Dvéri Zs., Ladányi B., Vaj-
da V., Imre G., Szabó N., Rigó Á.
Az elsõ percek óvatos, tapogatózó játéka
után váratlanul vezetést szereztek a vendé-
gek. A 9. percben a jobb oldalon Killer M.
V. kapta a labdát. Élesen belõtt labdáját
Deák M. középre tenyerelte, és az érkezõ
Kargl B. 3 méterrõl a hálóba lõtt, 1-0. A gól
után a hazaiak nagyobb sebességre kap-
csoltak, és a 26. percben Horváth Á. bal ol-
dalról elvégzett szögletrúgása Nagy Á. elé
került. Beadását a védõk között kilépve
Boros B. 5 méterrõl a kapuba emelte, 1-1.
A félidõ hajrájában ismét megszerezte a
vezetést a Sárosd csapata. A 39. percben az
elõreívelt labdát Kovács N. megszerezte,
és az elmélázó védõk között kilépve a kifu-
tó kapus felett a hálóba emelt, 1-2. A 44.
percben ismét egyenlített a Sárbogárd.
Tóth T. balról elvégzett szabadrúgását
Gráczer Bence a kaputól 10 méterre, for-
dulásból a hálóba lõtte, 2-2.
A második félidõben a hazaiak fölénye do-
minált. A mezõnyfölény a 73. percben gólt

eredményezett. Mintaszerû jobb oldali tá-
madást vezetve a hazaiak megszerezték a
vezetést. Gráczer G. beadását Gráczer
Bence közelrõl a kapu bal oldalába helyez-
te, 3-2.
A mindvégig jó iramú mérkõzésen megér-
demelt hazai gyõzelem született.
Jók: Tóth Zs., Horváth Á., Gráczer Bence,
illetve Kargl B., Killer M. V.

IDEGENBELI SIKER

Szabadegyháza–Sárbogárd II.
1-3 (0-3)

Szabadegyháza: Vida T. – Kovács J., Ra-
pai G., Csupor N., Berényi L., Billig J., Vizi
D., Tiber Sz., Rauf R., Horváth Cs., Noch-
ta S. V.
Csere: Gódány P., Zsilovics D., Horváth G.,
Tóth P., Ladányi F., László J., Hamburger
P.

Edzõ: Baranyai Balázs.
Sárbogárd II.: Brúzsa S. P. – Vámosi D.,
Juhász G., Kacz S., Nagy T., Lakatos Á.,
Halasi G., Berta J., Huszár D., Gráczer Bá-
lint, Krajcsovics P.
Csere: Gazsó D., Somogyi L., Dombi Z.
Edzõ: Pajor László.
Székesfehérváron, a Fõnix Parkban leját-
szott mérkõzésen magabiztos játékkal
megérdemelt sikert ért el a vendégcsapat.
Már a 4. percben Krajcsovics P. góljával si-
került megszerezni a vezetést, 1-0. A gól
után mezõnyjáték alakult ki, és a hazaiak
nem tudták feltörni a sárbogárdi védelmet.
A 40. és a 43. percben a Szabadegyháza ka-
pujában landolt a labda, mindkétszer
Gráczer Bálint talált a hálóba. A félidõben
szerzett három gól birtokában a vendégek
örülhettek.
A második félidõben magabiztos védeke-
zéssel tartotta elõnyét a vendégcsapat. A
73. percben Zsilovics D. megszerezte a ha-
zaiak szépítõ gólját, 1-3.



Bogárd és Vidéke 2017. március 2. SPORT 17

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, Mágocsi
Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó
Gáspár és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés

és utómunka: Heiland Ágnes, 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

Magabiztos játék, kijátszott helyzetek, jó
csapatjáték jellemezte a Sárbogárd II. csa-
patának játékát.

ÍGY KEZDÕDÖTT
A PONTGYÛJTÉS

Sárbogárd U19–
Pusztaszabolcs U19 4-0 (1-0)

Sárbogárd U19: Brúzsa S. P. – Nagy K., Fe-
kete A., Petõ A., Sükösd G., Molnár M.,
Horváth Zs., Demeter D., Németh K.,
Vagyóczki P., Simon Cs.
Csere: Bögyös J. G.
Edzõ: Pajor László.
Pusztaszabolcs U19: Csavajda B. – Farkas
R., Toldi O., Kõkuti Á. M., Erdélyi A. Z.,
Juhász A., Schrick B., Sztarek L., Dosztal
B., Horváth D., Balogh L. I.
Az elsõ perctõl a hazaiak léptek fel táma-
dólag, és védekezésre kényszerítették a
vendégeket. A 36. percben sikerült mattol-
ni a Pusztaszabolcs védelmét. Jobb oldali
támadást vezetve Molnár M. beadására
Fekete A. a védõ mögül kilépve, közelrõl a
hálóba lõtt, 1-0.
A második félidõben a hazaiak fölénye gó-
lokban is jelentkezett. Az 57. percben
Sükösd G. végzett el szabadrúgást az oldal-
vonal mellõl. A labdára Nagy K. jól moz-
dult, és 5 méterrõl a kapu jobb oldalába
bombázott, 2-0. A szabolcsiak a 69. percig
tudták újabb gól nélkül megúszni. Németh
K. indítását Demeter D. a 16-oson átvette,
és a védõ mellett kilépett. A kimozduló ka-
pus mellett a jobb alsó sarokba gurított,
3-0. A 86. percben Demeter D. középrõl a
felfutó Sükösd G. elé talált, aki a védõk
között kilépve a rövid alsó sarokba lõtt,
4-0.
Jók: A hazai csapat.

A hétvége sportmûsora

2017. március 4., szombat
10.00 óra: Sárbogárd U19–Mór U19
(Sárszentmiklóson)
14.30 óra: Sárbogárd II.–Seregélyes
(Sárszentmiklóson)
2017. március 4., vasárnap
14.30 óra: Mór–Sárbogárd (Móron)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Fotók: Boros Zoltán.

Szántó Gáspár

Út Európa élvonalába
Bozsik-progam

Február 18-án az U11-es és U13-as korosztály a Bozsik-program harmadik, teremben
rendezett tornáján vett részt. A tornán Mezõfalva, Nagylók, Sárosd, Szabadegyháza, az
LSC Sárbogárd és a Sárbogárd SE fiataljai mérkõztek egymással.
A tornát jó hangulat, nagyszerû mérkõzések, örömfoci jellemezte.

A felkészítõ edzõk véleménye alapján a torna legjobbjai:
U11 U13

Mezõfalva Horváth Attila Kovács Huba
Nagylók Varga Péter Xavér –
LSC Sárbogárd Gereny Marcell Virág Máté
Sárosd Uhrin Ármin Guczi Zoltán
Szabadegyháza Erdélyi Brigitta Éva Borsos István
Sárbogárd SE Baráth Barnabás Tatai Sándor

A torna a Sárbogárd SE szervezésében, Sallai Attila felkészítõ edzõ irányításával, a Mé-
szöly Géza Általános Iskola tornacsarnokában került megrendezésre.

Szántó Gáspár
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Bravúros gyõzelem a rivális ellen
VAX KE Sárbogárd–Ercsi SE 30-28 (17-12)

Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 15.
forduló
Vezette: Kurkó Gy.–Nerhaft B. Nézõszám: 90 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Szabó J. Zs. 4, ifj. Bodoki 10, Várady–
Szabó, Rehák 5, Kaló 6, Pluhár 5.
Cserék: Sohár – Aranyos, Suplicz, Botka.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Ercsi: Sütõ – Nagy 2, Deák 3, Balázs 3, Egervári 6, Kántor 4, Kiss
2.
Cserék: Mikus – Gyõrffy 1, Rohonyi 3, Juhász 4.
Edzõ: Pásztor Krisztián.
Hétméteresek: 6/5, illetve 3/3, kiállítások: 8, illetve 6 perc.
A tavaszi szezon elsõ mérkõzésén csapatunk sima vereséget szen-
vedett Veszprémben. Ezúttal hazai pályán adatott meg a lehetõ-
ség a javításra a jó erõkbõl álló Ercsi ellen.
A kissé felforgatott csapatunk kiválóan kezdte a találkozót. A
kényszerbõl jobb szélen játszó Pluhár Tamás a 4-0-s kezdésbõl
rögtön 2 találattal vette ki a részét. Az elsõ félidõ további részében
is a mi akaratunk szerint alakultak az események. Ifj. Bodoki átlö-
vései kiválóan ültek, a túloldalon pedig Kaló fegyelmezett és gól-
erõs játéka volt kiemelkedõ. 5 perccel a szünet elõtt már 6 gól volt
a differencia a javunkra. Végül azonban 5 gólos elõnnyel mehet-
tünk a pihenõre 30 percnyi játék után.
A második játékrész aztán nem úgy kezdõdött, ahogy azt mi sze-
rettük volna. Eladott labdák és hibák után 8 perc alatt visszajött a
meccsbe az Ercsi. Innentõl egy bõ 20 perces új meccs kezdõdött.
Szerencsére nem törtünk össze a kihagyás után, pedig a védel-
münk pillérét, Supliczot egy buta szabálytalanság miatt a játékve-
zetõk piros lappal kizárták. A záró 10 percre döntetlennel fordul-
tunk. Érezni lehetett, hogy mindkét csapat ereje már fogy a hajrá-
ra, és az fogja megnyerni a találkozót, aki kevesebbet hibázik. Ifj.
Bodoki két alkalommal is higgadt maradt a büntetõvonalról, és
kettõvel megléptünk. Azonban innen még visszajöttek a vendé-
gek döntetlenre. Másfél perccel a vége elõtt Szabó J. Zs. góljával
megszereztük a vezetést, majd kivédekeztük a vendégek akcióját.
Az utolsó támadásnál pedig Kaló passzív jelzésénél szerzett góljá-

val döntötte el végleg a két pont sorsát. Igazi rangadó volt, amit
csapatként küzdve nyertünk meg!
Hatalmas gratuláció illeti meg az egész csapatot. Mindenki kitet-
te a szívét, lelkét végül ez eredményre vezetett. Az elsõ félidõben
kiválóan játszottunk és sikerült is meglépni ellenfelünktõl. A szü-
net után azonban visszatért az a hiba, amit a szezon során már
nem egyszer elkövettünk, visszaengedtük ellenfelünket a mérkõ-
zésbe. Szerencsére idõben kapcsoltunk, és visszataláltunk a he-
lyes útra. A végén pedig fontos pillanatokban nem remegett meg
a kezünk, ami gyõzelmet ért.
Több játékosunkat is dicséret illeti meg, hogy saját posztjától tá-
vol is segítségére tudott lenni a csapatnak. A hétvégén Marton-
vásárra utazunk, ahol szintén egy nagyon nehéz mérkõzés vár
ránk.
Március 4. (szombat) 18 óra: Martonvásári KSE–VAX KE Sár-
bogárd

Tabella

1. Veszprémi Egyetemi SC 14 14 0 0 471 337 134 28
2. Telekom Veszprém IV. 14 12 0 2 410 326 84 24
3. Rácalmás SE 14 10 0 4 419 381 38 20
4. Bajnok DSE Nemesvámos 14 8 1 5 406 372 34 17
5. Ercsi SE 14 8 0 6 425 382 43 16
6. VAX KE Sárbogárd 14 8 0 6 410 381 29 16
7. KK Ajka II. 13 5 1 7 326 337 -11 11
8. Bicskei TC 13 5 1 7 347 367 -20 11
9. Õsi Andreotti SE 12 5 0 7 348 359 -11 10
10. Simontornyai KK 14 4 1 9 418 473 -55 9
11. Alsóörsi SE 14 4 0 10 352 411 -59 8
12. Martonvásári KSE 12 3 0 9 276 337 -61 6
13. Somló Hús KK Pápa 14 0 0 14 336 481 -145 0

A 15. forduló további eredményei:

Nemesvámos–Telekom Veszprém IV. 34-39 (16-18),
Veszprém Egyetem–Pápa 42-20 (18-10), Õsi–Rácal-
más 26-34 (17-18), Alsóörs–Simontornya 30-28
(12-10).

Rehák Tamás

A SÁRBOGÁRDI KÉZILABDÁÉRT
Tisztelt Szurkolóink! Ismét közeledik az adóbevallás. Az el-
múlt években jelentõs anyagi támogatást jelentett számunkra
az Önök adójának 1 %-a, amit nagyon köszönünk!

Kérjük Önöket, hogy ha tehetik, az idén is támogassák az egye-
sületünket.

Adószámunk: 18502710-2-07

VAX KE Sárbogárd

1 %
KEDVES KARATE SPORTBARÁT!

Kérem, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ának
felajánlásával támogassa a

NIHON KARATE KYOKAI Sportegyesületet.

Adószámunk: 19025513-2-07
Köszönettel: Németh Attila elnök

Heti idõjárás

Pénteken és szombaton még hûvös lesz a hajnal, néhol talaj menti fagy is
kialakul. Kevés felhõ zavarja a napsütést, így a megemelkedõ nappali hõ-
mérséklet mellett a hõérzet is sokat javul, a délies szél is gyenge marad.
Szombaton és vasárnap az átlagnál jóval melegebb várható, ismét akár 20
fok körüli értékekkel, és vasárnap már enyhe reggeli hõmérséklettel. A déli
szél ismét megélénkül, néhol megerõsödik. Vasárnap este egy ciklon köze-
líti meg a Kárpát-medencét, nyugat felõl megnövekszik a felhõzet, a késõ
esti órákban már kisebb esõ, zápor kialakulhat. Hétfõn elér minket a front
felhõzete és csapadéka, sokfelé várható esõ, zápor, helyenként akár egy-
egy zivatar sem kizárt. Kedden a délkeleti szél átfordul északnyugatiba, és
néhány fokkal a nappali felmelegedés is mérséklõdik, 10 és 15 fok közötti
értékek lesznek jellemzõk. www.metnet.hu
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GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA

06 30 440 5790

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ

06 30 347 3767

CSALÁDI HÁZAK, INTÉZMÉNYEK
TAKARÍTÁSA!
06 20 567 6678

KERTÉPÍTÕ CÉG keres
ÉPÍTÉSVEZETÕT és KERTÉSZETI

SEGÉDMUNKÁST
B-kategóriás jogosítvánnyal.

06 20 411 6895

SAROKTELEK ELADÓ
Sárszentmiklóson.

06 30 378 2736

1200 FT/ÓRA KERESETI LEHETÕSÉGGEL
TRAKTOROST KERESÜNK

SÁRHATVANI MUNKAHELYRE.
06 30 9381 681

TAVASZI GRÁNIT SÍREMLÉK-AKCIÓ
MÁRCIUS 15-IG!

AKCIÓS SÍRKÖVEK MÁR 329.000 Ft-tól
a készlet erejéig!

Honlap: www.ameltoemlekezes.hu
HÍVJON! 06 30 9861 365

VAGYONÕRI MUNKA SÁRBOGÁRDON
MELLÉKÁLLÁSBAN nettó 650 Ft/óra.

06 70 421 3900

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Barátságon lakás, ugyanitt bútorok eladók. 06 (30) 534 0007

Fiatal gazda szántóföldet bérelne támogatás feletti áron. Területek:
Nagyhörcsök, Sárhatvan, Örspuszta, Pusztaegres, Sáregres, Mezõszilas,
Káloz, Dég (Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós), minimum 2,5 hektártól. 06
(30) 613 0823

Szivárvány Stúdióba (Kossuth u. 9.) kozmetikust keresünk. 06 (30) 3808
330

APRÓHIRDETÉSEK

Nézze meg, nem fagyott-e el
a vízmérõje!

Ha vízbekötéssel rendelkezõ ingatlanján (nyaraló, présház, mûhely, épí-
tési telek stb.) a téli idõszakban nem volt folyamatos vízfogyasztás, kér-
jük, ellenõrizze, nem fagyott-e el vízmérõje, vagy belsõ vízhálózata.

Munkatársaink több települést érintõen végigjárták a „zártkerteket”, illetve
pihenõtelkeket, és ahol vízömlést tapasztaltak, értesítették a tulajdonost.
Bizonyos azonban, hogy még vannak olyan ingatlanok, ahol ömlik a víz,
de nincs a mérõelfagyásnak látható nyoma, mert a víz elszivárog a talaj-
ba. Ezt a feltevést az támasztja alá, hogy sok településen 20-30 %-kal
megemelkedett a hálózatra kiadott víz mennyisége az ilyenkor szokásos-
hoz képest.

Ha az ellenõrzés során kiderül, hogy a vízmérõ, vagy a belsõ hálózat elfa-
gyott, azonnal zárja el a vízmérõ elõtti, közterület felõl lévõ csapot (ha ez
lehetséges) és értesítse helyi fõgépészünket, vagy a FEJÉRVÍZ ZRt. ügy-
félszolgálatát

Szabadbattyán térségében a 80/200-344,

Sárbogárd környékén a 80/919-004-es telefonszámon.

Az 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet értelmében az elfagyott vízmérõ
cseréjét és a mérõn keresztül elfolyt víz díját a felhasználónak kell megfi-
zetnie. A mérõcserét a helyszínen, készpénzben, elõre kell kifizetni.

Ára lakossági vízmérõ esetén átmérõtõl függõen 22.670, illetve 23.330
Ft.

Kérjük, ha Ön érintett, sürgõsen végezze el az ellenõrzést, mert a keletke-
zett kár akár több százezer forint is lehet!

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
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