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GYEREKES
DOLGOK
Megy elõttem az autópályán egy fiatalember. Jobb kezében telefont nézeget
és nyomkod perceken és kilométereken
keresztül. A szuper, drága autóba már
nem telt kihangosítóra. Száz fölötti a
tempó. Arra tart, amerre én, aztán egy
leágazásnál lekanyarodik.
Nem sokkal késõbb parkolóhelyet keresek egy áruháznál, mögöttem a három
csemete, úgyhogy gyerekeset. Éppen áll
ki az egyikbõl egy gépkocsi, kiteszem
hát az indexet. Látom közben a tükörben, hogy szorosan mögöttem ott áll a
telefonozós. Mikor felszabadul a hely,
és épp beállnék, hangos motorpörgetéssel bevágódik oda a fiatalember –
úgy látszik, gyereknek érzi magát. Úgy
tudom bepréselni a kocsit mellé, hogy
csak a másik oldalon tudnak kiszállni a
kölykök.
Lehúzom az ablakot, odaszólok neki:
– Van gyereked?
– Ja – veti oda pökhendien.
– Nem látom, a gyerekülést se. Mondták már, hogy bunkó vagy?
– Több nõ is mondta már, hogy emlékezetes pasi vagyok – löki oda flegmán, és
fittyet hányva ránk elballag.
És akkor most álljunk meg egy szóra!
Ugyanis ez az eset nem egyedi. Sárbogárdi áruháznál is rendszeresen parkolnak gyermeket nem szállító jármûvek a
gyerekesek számára fenntartott helyre.
Olyan is odaparkol, aki szülõ ugyan, de
nincs vele utód. Pedig ha más nem, õ
igazán tudhatná, milyen kihalászni szûk
helyen aprónépet az autóból babahordóval, vagy anélkül, vagy milyen az,
amikor szemünk fénye nagy hirtelen
szélesre tárja az autó ajtaját.
A vezetés közbeni mobilozásért büntetnek. A gyerekes parkoló jogtalan használatáért még nem. Büntetés kell ahhoz, hogy odafigyeljünk egymásra?
Hargitai–Kiss Virág

Írás a 11. oldalon.

SZÍNES ÉS HATÁSOS

Írás a 11. oldalon.

TAVASZVÁRÓ SZÖSZMÖTÖLÕ

Írás a 8. oldalon.

BAJOR SÖRTÁNC CECÉN
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KÖZÉLET

MÁRCIUSI SÉTA

Minden évben hagyományosan végigsétálunk egy kis csapattal a városon március
15-én délelõtt. Megállunk a nevezetes helyeknél, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeihez. Minden évben
ugyanaz az útvonal, mégis mindig új, és jó
visszaemlékezni, így tisztelegni azok emléke elõtt, akik részesei voltak a történelmi
éveknek, amikor vérben és szenvedésben
megszületett a magyar nemzet, a mai polgári Magyarország.

Visszanézve ez egy csodálatos hõsi kor volt.
Csodálattal nézünk Kossuthra, Széchenyire, Nemzetünk költõjére, Petõfi Sándorra,
s idézzük tõle a nemzeti dalt:
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idõ, most vagy soha!
Rabok legyünk vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Kimegyünk a Huszár-temetõbe, ahol a 48as kopjafánál Gál Sándor, a Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd elnöke idézi a
kor eseményeit. Újra s újra rácsodálkozunk
a történelmi sírkertünk málló köveire, korhadó kopjafákra, a hasadt keresztekre, a
Mészölyök kriptájára, Boross Mihály sírkövére. Virágot teszünk Gilicze Laciék házánál az emléktábla alá, amelyre az van írva,
hogy itt állt egykoron az a ház, amelyben
Boross Mihály élete utolsó éveit töltötte.
Az üzletközpont parkjában koszorút teszünk a Huszár Péter által készített Boross
Mihály-emlékoszlop lábához, s olvasgatjuk
a feliratokat: „Haza és haladás, szabadság,
egyenlõség, testvériség”. Ezek voltak a
francia forradalom jelszavai is.
Besétálunk a gimnázium udvarába. Itt volt
a Huszár-kúria, s talán itt élt sokáig Kos-
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suth Zsuzsa is férjével, Meszlényi Rudolffal, Kossuth barátjával.
A református templommal szemben a gyülekezeti ház még e kor stílusát õrzi. Itt élt és
tanított Tompa Mihály. A magasan lévõ
emléktábla alatti szegre Lakk Norbi ügyeskedi fel az ide szánt koszorút. A Hõsök terén van egy emlékkõ, amit 1989-ben állítottunk. A nagy Magyarországot formázza, s
rajta a Himnusz sora: „Itt élned, halnod
kell!” Körülötte rengeteg papírzászló – az
óvodások, iskolások tették ide. Õk is emlékeztek rájuk, akiktõl tanulhatja minden
gyerek máig, és reméljük, hogy még nagyon
sokáig a magyar haza fogalmát.
És végül egy szép emléktábla a Petõfi Üzletház falán, amely megörökíti 1841-es esztendõt, amikor Petõfi Sándor az akkori Korona szálló nagytermének színpadán vándorszínészként játszott.
És micsoda jelentõsége volt akkor annak,
hogy ezek a vándorszínészek járták a falvakat, városokat, terjesztették a magyar irodalmi nyelvet, s magyar nyelven játszották
Schiller darabját, az Ármány és szerelmet,
a Hamletet, elénekeltek egy-egy hazafias
dalt!
E sétáinkra mindig készül valaki egy kiselõadással, ami mond újat, ami tavaly még
nem hangzott el.
Ilyen ez a márciusi séta. Jövõre is lesz, amire mindenkit szeretettel vár a szervezõ Sárbogárdi Múzeum Egyesület!
Hargitai Lajos

TE MEGTENNÉD?
Nagyon szép ünnepségnek lehettünk részesei március 15-én a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Mielõtt beszámolnék a rendezvényrõl, engedjenek meg néhány személyes megjegyzést. Sajnálhatják azok, akik nem tisztelték
meg jelenlétükkel ezt az eseményt… Jó lett
volna látni a közös megemlékezésen a képviselõ-testület minden tagját, és több pedagógust! Hitelesebb az a közéleti személyiség, az a nevelõ–oktató, aki nemcsak intézményileg kötelezõ feladatként tudja le ezt a
magyarság számára fontos ünnepet, hanem személyes példát mutat, akinek a közös ünneplésben való részvétel magától értetõdõ.
Visszatérve a tudósítás medrébe:
A Himnusz közös eléneklése után Varnyu
Lilla a Petõfi Sándor Gimnázium 9. c osztályát – Novák Kovács Zsolt tanítványait –
konferálta fel, akik a márciusi ifjak bõrébe
bújva idézték fel a forradalom és szabadságharc mozgalmas eseményeit. Elhangzottak a pontokba foglalt követelések,
megjelent elõttünk Petõfi Sándor szavalva,
a kedvesét gyászoló Szendrey Júlia. Madách Imre „Nem féltelek hazám!” címû
költeményét Horváth Zsombor szavalta el
– nagy tapssal jutalmazta a közönség. Hatásos, szívbe markoló befejezésként Csézy
„Itthon a legjobb” címû dala csendült fel,

amire felsorakoztak egymás mellé a diákok, és a kezükben tartott papírlapokon a
következõ két mondat öltött formát: „Petõfi a hazáért halt! – Te is megtetted volna?” Elgondolkodtató volt. Valóban, mi
megtennénk?

Dr. Sükösd Tamás állt aztán a mikrofon
elé. Beszédébõl néhány mondatot ragadnék ki: Habár a szabadságharc utóbb elbukott, március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadság utáni vágyát, szabadságszeretetét fejezi ki. Nem egészen egy hónap
alatt az országgyûlés 31 törvénycikket fogadott el a polgári átalakulás jegyében. Kossuth úgy fogalmazott, hogy „nem minden
ez, mi az egész nemzet jövendõjét magában
foglalná, hanem alapja jövendõ kifejlõdésünknek”. Most láthatjuk eleink nagyságát,
hiszen a márciusi ifjak által kijelölt út vagy a

Kossuth által méltatott törvények aktualitása vitathatatlan ma is. Nagytiszteletû Szabó Imrétõl idézve: „Semmire nincs annyira
szükségünk, mint hogy egy másik szózatot
is meghalljunk. Isten bûnbánatra és megértésre hív bennünket. Ha engedünk a szavának, akkor õ úgy meg tud áldani bennünket, hogy március 15 álma beteljesül egyszer.” Nagy túlélõk vagyunk mi, magyarok.
Számtalanszor talpra álltunk. Kár lenne értünk, ha eltûnnénk a népek olvasztótégelyében, a történelem süllyesztõjében. Inkább
üzenjük meg az európai közösségnek, hogy
köszönjük, jól vagyunk, és maradunk tisztelettel Petõfi népe, akik a magyarok Istenére esküszünk.
Az ünnepség folytatásaként fáklyákkal vonultunk a Hõsök terei emlékmûegyütteshez, majd a Petõfi-emléktáblához, ahol Viasz Zoltán furulyaszava adott méltó zenei
aláfestést a koszorúzáshoz.
Hargitai–Kiss Virág

Bogárd és Vidéke 2017. március 23.

NYÍLT TÉR / HÍREK, ESEMÉNYEK

3

Kérdezték KÉK HÍREK
MI LESZ A LEVÁGOTT
ÁGAKKAL?

Ne várd a májust!
Sokan már az elsõ pillanatban felkeresték
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új, internetes e-SZJA felületét, hogy minél elõbb
kiderüljön, mit tartalmaz szja-bevallási
tervezetük. Valamennyi adózó felelõssége
és érdeke, hogy a tervezetekbõl ne maradjon ki semmi, ezért érdemes mielõbb átnézni a NAV kimutatását akár a nav.gov.
hu oldalról elérhetõ felületen ügyfélkapus
jelszóval, akár papíralapon, vagy a NAV
bármely ügyfélszolgálatán.
Az elsõ visszajelzések szerint a rendszer
könnyen kezelhetõ, a NAV által összeállított tervezetek a legtöbbek tavaly megszerzett jövedelmeit és kedvezményeit
pontosan rögzítik. Elõfordulhat azonban
olyan adat, év közbeni változás, számításba vehetõ kedvezmény, amellyel a NAV –
információ hiányában – nem számolhatott, ezért célszerû a lehetõ leghamarabb
átnézni az szja-bevallási tervezetek számait.
Ugyancsak nem kell megvárni a május
22-ei határidõt az 1+1 százalékos felajánlással, amelyet egyszerûen az új felületen
keresztül is be lehet nyújtani. Elég, ha valaki csak egy szót ismer az általa kedvezményezett szervezet nevébõl, hiszen a felület
keresõrendszere segít az azonosításban.
Akik netán elakadnak a tervezet jóváhagyásában, esetleges kiegészítésében, vagy
akár a felajánlásban, azoknak segítenek a
NAV rövid tájékoztató videói, amelyek
ugyancsak elérhetõk a hivatal honlapján és
a legnépszerûbb videómegosztó oldalon.
A NAV ügyfélszolgálatai, rendkívüli fórumai és kihelyezett fogadóórái segítenek
azoknak, akik személyesen szeretnék feltenni kérdéseiket a tavalyi jövedelmekrõl
szóló személyijövedelemadó-bevallással
kapcsolatban.
Ráadásul azok, akik eddig nem nyitottak
ügyfélkaput, még mindig megtehetik azt,
így tervezetüket õk is megnézhetik az
interneten keresztül.
További információ a www.nav.gov.hu oldalon olvasható, vagy általános tájékoztatás a 06 (40) 42-42-42-es telefonszámon
kérhetõ.
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

Lépten nyomon ághalmok hevernek az árkok mentén a városban. Az E.ON által
megbízott alvállalkozó mintha megfeledkezett volna arról, hogy nemcsak nyesnie
kell a villanyvezetékek körül a fákat, de el
is kell szállítania a zöldhulladékot.
A szerkesztõségbe egyrészt a munka minõségével kapcsolatban érkeztek nem éppen
pozitív jelzések, másrészt az otthagyott
faágak kapcsán.
Amellett ne menjünk el szó nélkül, hogy
sokhelyütt a lakók helyett nyesett a cég,
akik szabálytalan helyre ültettek fát, vagy
nem gondoskodtak maguk a vezeték szabadon hagyásáról. A hanyag lakók részérõl tehát nem igazán jogos a kritika.
Nem vagyok kertész, de jártamban keltemben úgy érzékeltem, hogy most talán
normálisabban vágták vissza az ágakat. Viszont az ághalmokat valóban otthagyta a
cég.
Dr. Sükösd Tamás polgármester érdeklõdésemre elmondta, hogy az önkormányzat
is folyamatosan, a legkülönfélébb módokon próbál nyomást gyakorolni az
E.ON-ra, hogy aprítsák fel és szállítsák
már el az ágakat, amik valahol már egy
hónapja ott vannak.
Csak bizakodni tudunk, hogy mihamarabb
cselekszik a cég.

MIKORRA LESZ KÉSZ
AZ USZODA?
Az uszoda megépítésére 320 napot ígértek, de tarthatatlannak tûnik a határidõ –
fogalmazott egy Árpád utcai lakó. Egyrészt a fagy is bizonyára hátráltatta a munkát, másrészt a nagy stáb is kicsi ahhoz,
hogy ennyi idõ alatt elkészüljön az építmény és a tereprendezés megtörténjen.
A polgármester úgy nyilatkozott, hogy
nem is a fagy hátráltatta a munkát, hanem
a talajvíz miatt elõadódott probléma megoldása. Nem történt szerzõdésmódosítás a
határidõt illetõen, a beruházást bonyolító
Nemzeti Sportközpontok bizakodó e tekintetben, viszont a polgármester személyes meglátása az, hogy lassabban halad a
kivitelezõ a kelleténél. Az önkormányzat a
maga teendõivel végzett, már csak a burkolati jelek festése van vissza, de annak
addig nincs értelme, amíg az építkezésre
ki-be járnak a gépek.
Szerkesztõi föltevés, hogy talán azért dolgoznak kevesebben a bogárdi uszodán,
mert a vizes vb létesítményeibe segít be a
kivitelezõ.
Hargitai–Kiss Virág

Bogárdi csalókat
fogtak Pesten
2017. március 9.
Az angyalföldi nyomozók elfogták azt a
két nõt és egy férfit, akik több mint egy évig
különbözõ indokokkal nagy összegû pénzt
és ékszereket csaltak ki egy idõs asszonytól. A Budapesti Rendõr-fõkapitányság
XIII. kerületi Rendõrkapitánysága eljárást indított csalás bûntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt R. Melinda,
M. János és R. Tímea sárbogárdi lakosok
ellen.
A nyomozás adatai szerint 2016. januárban egy ismeretlen személy telefonon felhívta a Budapest XIII. kerületben lakó
idõs sértettet, majd közölte vele, hogy kisorsolták és nyereményeket nyert. Az
asszonynak a lakcímén pár nap múlva egy
férfi és egy nõ át is adta az ígért ajándékok
egy részét, amiért azonban pénzt kértek és
kaptak is. Az alkalmi ismerõsök egy harmadik társukkal késõbb rendszeresen látogatták a hölgyet, és különbözõ magyarázatokkal 2017. februárig pénzt és ékszereket csaltak ki tõle több tízmillió forint értékben.
A nyomozók a három feltételezett elkövetõt 2017. március 8-án elfogták sárbogárdi
otthonukban, majd a házkutatás során
mobiltelefonokat, SIM-kártyákat és zálogjegyeket foglaltak le.
A háromfõs társaságot a rendõrök elõállították a Budapesti Rendõr-fõkapitányság
XIII. kerületi Rendõrkapitányságára, ahol
gyanúsítottként hallgatták ki, majd õrizetbe vették õket, és elõterjesztést tettek elõzetes letartóztatásuk indítványozására.
www.police.hu
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A Jobbik jelöltje ismét Árgyelán János
Az elmúlt héten volt Székesfehérváron annak hivatalos bejelentése, hogy a 2018-as országgyûlési választáson ismét Árgyelán
János indul Sárbogárd körzetében a Jobbik jelöltjeként.
Árgyelán János: – Azt gondolom, hogy
nem vagyok már ismeretlen ebben a választókerületben, hiszen 2010-ben és 2014ben is én képviseltem ezt a körzetet a választásokon jobbikos színekben. Nem
meglepõ, hogy továbbra is én szeretném
Dél-Fejér ügyeit vinni, képviselni, ezért
megmérettetem magam a 2018-as választáson is.
– Mi az, ami változás akár a magánéletedben, vagy a munkakörödben?
– Eredetileg nyelvtanár és szakfordító vagyok. 2015. januártól fõállásban a Jobbik
regionális igazgatója vagyok. Ez leginkább
szervezési, vezetõi, menedzseri pozíció,
három megyében: Fejérben, Veszprémben, Gyõr–Moson–Sopronban kell a helyi
önkormányzati képviselõk és országgyûlési képviselõk munkáját koordinálnom, a
helyi szervezeteinket összhangba kell hoznom választókerületi és megyei szinten.
Ha viták, kérdések vannak, nekem kell
megpróbálni az egyetértést megtalálni
párton belül a felek között. Illetve az önkormányzati képviselõi állásom megmaradt; a Fejér megyei önkormányzatban a
jobbikos frakciót vezetem. Emellett 2-3
hetente Brüsszelbe is járok, hiszen a Régiók Bizottságának tagja vagyok, ahova a
magyar kormány 12 önkormányzati képviselõt delegált 2015 elején, és ott képviselem a magyar érdekeket, az önkormányzatokat érintõ kérdésekben nyilvánulunk
meg és mondunk véleményt az Európai Bizottság és Európai Parlament felé.
– Az elmúlt ciklust összegezve milyen tapasztalatokat szereztél, amik elõremutatók lehetnek a következõ ciklus munkájában? Mindenképpen kíváncsi vagyok az
uniós tapasztalataidra is.
– A Régiók Bizottsága más, mint a
brüsszeli nagypolitika, hiszen itt önkormányzati képviselõk dolgoznak az unió
minden tagországából, és sokkal nagyobb
hangsúlyt kap a szakmai munka és a kompromisszumok kezelése. Olyan emberrel is
meg kell próbálni szakmai kompromisszumokat kötni, megérteni egymást, aki az
Európai Unió más tájáról, más kultúrkörbõl való. Ezt hogy tudom átültetni a magyar politikába? Az emberek mára kiábrándultak a politikából, hogy a magyar
nagypolitika folyamatosan árkokat ás és
egymásra lövöldöz. Ezen meg kell próbálni átlépni, és megtalálni a közös pontokat,
amivel elõrébb visszük egy ország, megye,
város, választókerület, település életét.
– Gondolom, te is érzékeled, hogy egész
más az országgyûlésben lévõ politika,
mint ami a különbözõ településeken, me-

gyékben zajlik. A végeken a nagypolitika
kevésbé érvényesül.
– Ez így van, pontosan, de én hiszek abban,
hogy ezt feljebb, fentebbi szintekre lehet
vinni, és egy olyan értelmes párbeszédet
lehet kialakítani, ami sokkal elõrébb mutató, mint a politikai csatározások a parlamentben.
– A te körzetedben hogyan tudtad azokat a
célokat érvényre juttatni, amiket még a
legutóbbi választásokon kitûztél és a párt
kitûzött maga elé?
– Önkormányzati képviselõként folyamatosan járom a választókerületet, számos
polgármesterrel, egyesületekkel, magánemberekkel találkozom. A kapcsolatteremtés nagyon fontos ebben a munkában.
Egyrészt visszajelzést kapok, másrészt a
saját céljaimat, gondolkodásomat tudom
részleteiben ahhoz formálni, ami az adott
idõszakban a legnagyobb igény, probléma
a lakosság részérõl.
– A mostani választásokkal, jövõvel kapcsolatban meg kell mindenképpen említenünk, hogy a Jobbik válaszút elé került.
Volt arról szó a migránsügy kapcsán, hogy
támogatják az alkotmánymódosítást, aztán mégse, elkezdtek a baloldallal beszélgetni. Most mi van? Mire számíthatnak a
választópolgárok?
– Vona Gábor az évadnyitó beszédében
nagyon világosan fogalmazott: a Jobbik
lelkülete az, hogy minden magyar embert
képviseljen. Itt van a kulcs, nyitnunk kell
azok felé is, és ha kormányra kerülünk
2018-ban, képviselnünk kell azokat az embereket is, akik esetleg nem a Jobbikra szavaztak, nem szimpatizálnak a pártunkkal.
Ne ássuk tovább az árkokat, ne az határozza meg a közbeszédet, egy ember sorsát,
hogy melyik politikai erõvel szimpatizál,
hanem hogy a közösségért mennyit tesz.
Ezek sokkal fontosabb értékek. Merre tart
a Jobbik? A legjobb utat választjuk afelé,
hogy 2018-ban mi irányíthassuk az országot.
– A Jobbiknak volt egy növekvõ és meghatározó szavazóbázisa, amit az ellenzék
is (a Fidesz és a baloldal is) ki nem hagyható elemnek tartott. Ezzel, hogy balra indul el az eddig inkább más irányba mutató
Jobbik, nem veszíti el a szavazóbázisát?
Nyer-e annyit, mint amennyit veszít?
– Azt gondolom, hogy idejétmúlt ez a megfogalmazás, hogy jobboldal meg baloldal,
meg én nem is gondolom, hogy elindultunk baloldalra. Olyan üzeneteket fogalmazunk meg, olyan témákra koncentrálunk leginkább, melyek az emberek nagy
többségét sokkal inkább érintik, mint ami-

lyen arculatot mutattunk magunkról 20092010-ben. A programpontjaink, alapelveink, alapító okiratunkban megfogalmazottak a mai napig aktuálisak. Csak ezt sokkal
áttételesebb formában, sokkal finomabban, a hétköznapi ember számára is
emészthetõ formában fogalmazzuk meg.
Hétköznapi problémákat szeretnénk elsõsorban megoldani, és ezekre reflektálni.
– Korábban is így volt ez, hiszen emlékszem arra a füzetre, amit a legutóbbi
kampánynál a kezembe adtatok, amiben
föl volt sorolva, miket szeretnétek megváltoztatni. Azok is mindennapi dolgok
voltak. Ebben van-e új pont, vagy olyan,
amit már kevésbé éreztek fontosnak, vagy
elértetek?
– Két forrásból dolgozzuk ki a programunkat. Az egyik a szubjektív forrás, amikor járom a településeket, megkeresnek e-mailen, telefonon, fogadóórán, és a saját hétköznapi életemen is mérem, hogyan mennek a dolgok; illetve van egy objektív mérés – rendeltünk egy összetett, nagymintás
közvélemény-kutatást. Kiderült, hogy
ugyanazok a problémák, mint 2010-ben és
2014-ben. Legelsõ a munkahelyteremtés,
munkanélküliség. Értek el eredményt a
kormánypárti képviselõk abban, hogy a
munkanélküliség csökkenjen, de ez még
nem az a szint, ami elfogadható lenne. Beruházások is történtek, de sok esetben
rossz irányba mentek, vagy rossz emberekhez kerültek, tehát a korrupció túlnõtte az
eredményeket. El kell ismerni az eredményeket, amik születtek, de ki kell mondani,
hogy ennél lehet sokkal jobban, hatékonyabban is felhasználni a forrásokat és
képviselni a magyar országgyûlésben az
emberek érdekeit.
– Mik a legfõbb célkitûzések a Jobbik számára a következõ ciklusra?
– A legfõbb kérdések nemcsak ebben a választókerületben, hanem az ország minden pontján: az egészségügy, ami katasztrofális helyzetben van, a munkahelyterem-
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tés és az oktatás helyzete. E három kulcskérdés sürgõs megoldásra vár. Emellett
fontos még az európai szintû bér. Az unió
egyik fontos célkitûzésének kellett volna
lennie, hogy a nagy közösségben az emberek hasonló módon és lehetõségekkel tudjanak boldogulni.
– Jelenleg nem igazán van jó passzban az
unió, és akkor még finoman fogalmaztam.
Hogy látod, van jövõje az uniónak, van értelme bent maradni?
– Lehet, hogy most egy kicsit meglepõ leszek, mert mi voltunk azok, akik 20092010-ben azt mondtuk: lehet, hogy ki kéne
lépni. Most viszont azt mondom, hogy
most már nem szabad kilépni az EU-ból.
Olyan változás elõtt állunk, az EU több országában olyan irányba indult el a politikai
képviselet, hogy 1-2-3 év múlva sok minden teljesen másképpen fog alakulni.
2019-ben lesz EP-választás. Ott kell lenni
és részese lenni ennek a változásnak, megpróbálni abba az irányba terelni az unió
sorsát, amilyet mi szeretnénk látni: kevésbé központosított, a tagállamoknak egyenlõbb jogokat, lehetõségeket biztosító uniót, ahol a nemzetek szuverenitását tiszteletben tartjuk, de a gazdasági kapcsolatok,
együttmûködések aktívan élnek, tisztességesen mûködnek.
– A jövõben, gondolom, terveztek e körzetben is több találkozást a választópolgárokkal. Milyen formában és mikor?
– Onnantól, hogy jelölt vagyok, hivatalosan elindult a kampány, szervezzük a programokat lakossági és utcai fórumok formájában, de tervezek számos tematikus találkozást is, amik nem annyira a nagypolitikához kapcsolódnak, hanem olyan területhez, ami konkrétan az embereket érdekli. Például április 11-én Sárbogárdon
egy háziorvossal tervezünk egy beszélgetést, ahova várunk mindenkit szeretettel.
Ennek fõ témája az Alzheimer-kór lesz,
amirõl keveset tudunk, gyerekcipõben jár
a kezelése, de több 100 ezer családot érint,
éppen ezért érdemes a közbeszédbe bevinni. Gyógyítani nem lehet, de lassítani a folyamatot igen.
– Várható, hogy Vona Gábor is ellátogat
Sárbogárdra a kampány során?
– Természetesen az elnök úr végig fogja látogatni az ország nagyobb településeit és a
választókerületi központokat.
Hargitai–Kiss Virág
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Zámbó Tibor Mester-M díjazott
Kiemelkedõ munkát végzõ tanárokat és edzõket díjaztak idén is a
MOL Mester-M díjjal. A pedagógusokat korábbi diákjaik, tanítványaik
jelölték a díjra. A MOL idén tizenegyedik alkalommal jutalmazta a
pedagógusokat. Az Alapítvány 2006-ban bevezetett díja az egyik legrangosabb szakmai elismeréssé nõtte ki magát. Eddig 85 utánpótlásedzõ és tehetséggondozó tanár részesült már az elismerésben.
A beérkezett több mint 700 jelölés közül a
MOL Új Európa Alapítványának kuratóriuma választotta ki azt a hét szaktanárt és
három utánpótlás edzõt, akik átvehették a
MOL Mester-M Díjat, amely erkölcsi és
anyagi elismerés: a díjjal egymillió forint
tiszteletdíj jár. Ezek a tanárok és edzõk áldozatkész munkájukkal, példamutatásukkal és szakmai támogatásukkal számos
tehetséges fiatal pályára lépését segítették
már.
A pesti Vigadóban tartott ünnepségen dr.
Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár
és Fasimon Sándor, a MOL Magyarország
ügyvezetõ igazgatója köszöntötte a pedagógusokat. A díjakat a MOL vezetõivel közösen Sebestyén Júlia Európa-bajnok mûkorcsolyázó, Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardvívó, Sipos Mihály, a Muzsikás Együttes alapító tagja és Gyurta
Dániel olimpiai bajnok úszó adták át.
„A kiemelkedõ pedagógus, edzõ arról ismerszik meg, hogy olyan jól megfogalmazott célok kitûzésére motiválja tanítványait, amelyek eléréséhez a tehetség már bennük rejlik. Õk azok az elkötelezett tehetséggondozók, akik képesek meglátni a
speciális képességeket, fejleszteni a kreativitást, motiválni, fenntartani az érdeklõdést és a versenyszellemet, mindeközben
olyan értéket közvetíteni, melyeket tanítványaik az élet minden területén kamatoztathatnak” – mondta beszédében dr. Szabó Tünde.
„Akkor lesz erõs egy vállalat, az ország és
az egész régió, ha már most gondol a jövõre, és már most megalapozza késõbbi sikereit. Ezért nagy tisztelettel adózunk a jó
pedagógusok elõtt. Õk azok, akik az elsõ
valódi lépéseket megteszik a jövõ sikereiért” – emelte ki beszédében Fasimon Sándor.
A sportszakemberek között ZÁMBÓ TIBOR kézilabdaedzõ (Mezõszilas) részesült elismerésben.
Zámbó Tibor Mezõszilason komoly eredményeket ért el a kézilabda területén az elmúlt 14 évben. Felnõttedzõként ötéves

munkát tudhat maga mögött a Cece KKC
csapatánál. Ez idõ alatt a megyei csapatot
NB I/B-be juttatta, és három évig sikerült
ott tartania. Ezzel párhuzamosan a Mezõszilasi Németh László Általános Iskola
igazgató tanára, pedagógusként legfontosabb elve a tanulás és a sport egyensúlyban
tartása. Utánpótlásedzõként csapataival
kilencszer került országos döntõbe, és
több hazai és külföldi neves tornát nyert
fiú- és lánycsapatokkal. Tizennyolc nemzet csapatai ellen játszatta falusi tanítványait, közülük többen kerültek be a korosztályos válogatottakba. A legjobb eredményt Schneider Éva érte el, aki tagja volt
a junior Európa-bajnokságon második helyen végzett csapatnak.
/X/

Elismerések a központi ünnepségeken
Huzamosabb idõn keresztül végzett kiemelkedõ munkájuk elismeréseként jutalomban részesültek kollégáink a Belügyminisztériumban, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságon tartott megemlékezéseken Nemzeti ünnepünk alkalmából.
Bátorságért Érdemjelet kapott BAKI GYÖRGY c. tû. zászlós, a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság szerparancsnoka.
Fõtanácsosi címet kapott BOROS JÁNOS közalkalmazott, a Dunaújvárosi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság fõelõadója.
Az elismerésben részesülteknek a teljes személyi állomány nevében gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Udvardi János tûzoltó alezredes, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõhelyettes
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IRÁNYTÛ
A mikrofontól a keresztig
II. rész
– Hogy kerültél a rádióba?
Bokányi Zsolt: – 1994 körül indult a Fehérvár Rádió Székesfehérváron. Elõször Kiss
Gyuri mellé ültettek be, aztán saját mûsorsávot adtak nekem. Megtanultam a technikát, továbbképzéseken vettünk részt. De
mindent a zenének rendeltem alá, és minden befolyó forintból a zenei karrieremet
támogattam.
– Most a Vörösmarty Rádióban lehet hallani téged.
– Megjártam a Fehérvár Rádiót, a Jam Rádiót, de az a fajta kereskedelmi rádiózás,
ami zajlik, nekem nem volt annyira szimpatikus. Ezért egy-két évig csak a színpadi
munkáimmal voltam elfoglalva. Alapítottam egy céget is, ahol rendezvényszervezéssel, helyszíni mûsorvezetéssel, hangosítással foglalkozunk. Három évvel ezelõtt
felhívtak, hogy keresnek egy mûsorvezetõt
a Vörösmarty Rádióba, és mivel talk rádió
volt az elképzelés, azt mondtam: ha beszélni kell, akkor érdekel. A hallgatói visszajelzések és vezetõi reakciók alapján, Isten
kegyelmébõl, úgy tûnik, annyira jól csinálom, hogy még ott vagyok.
– Mi történt 2008-ban?
– Kétlaki életet élek. Az életem hatvan
százaléka Fehérváron zajlik, de a szívem
egyértelmûen Sárbogárdon van – ide nõsültem. 2004 környékén jöttünk ide. Belekezdtünk egy házfelújításba. A ház szinte
tégláig vissza lett bontva. Amikor a gipszkartonozás fázisához értünk, bementem
egy bogárdi céghez és gipszkartonosokat
kerestem. Adtak egy cetlit, amire öt név
volt írva. Az elsõ helyen Tormási Ferenc
neve szerepelt. 2008-ban megjelent nálunk Tormási Ferenc, aki egyébként kiváló
mestere a szakmájának, és elkezdett dolgozni. Állt a létra tetején, és miközben furkálta fel a gipszkartonokat, teljesen váratlanul, mindenféle elõzmény nélkül elkezdett Jézus dolgairól beszélni. Nagyon cinikusan fogadtam a bizonyságtételeket, amiket õ tett a létra tetején teljesen spontán.
Öt napig dolgozott nálunk, és minden nap
nagyon hûségesen beszélt Jézusról. Úgy
voltam vele, hogy annyira jól csinálja a dolgát, hogy ez belefér. Közben formálódott
bennem valami – hiszem ma már, hogy a
Szentlélek kezdett ott munkálkodni –, és
az ötödik napon kérdéseket kezdtem el
föltenni neki. Meglepõdött õ is, én is. Azt
mondta, hogy ha ilyen kérdéseim vannak,
akkor keressem õt. Isten másképpen rendezte. A feleségem a bogárdi református
gyülekezetben konfirmált, és amikor látta
rajtam a vívódást, akkor a kezembe nyo-

mott egy gyerekeknek szóló képes Bibliát.
És akkor még több kérdésem lett. Elmentem egy „A XXI. század embere és a Biblia
kapcsolata” címû elõadásra Fehérvárra,
amit a székesfehérvári református gyülekezet vezetõje, Somogyi László tartott. A
végén odamentem hozzá, és elindult egy
lelki beszélgetés, egy folyamat. 2008-ban
felnõtt-konfirmáción vettem részt Székesfehérváron, és onnantól kezdve az Úrnak
szent életet élek – megpróbálok legalábbis. A megtérésem ráadásul a Biblia évében
történt.
– Fontos volt számodra, hogy nemcsak lelkileg fordultál az égi világ felé, hanem külsõségekben is?
– A gyülekezethez tartozás, a keresztyén
élet nem csak formális dolog. Azt igenis
meg kell élni. Ma már templomba járó emberként élek, és 2008 óta igyekszem gyülekezethez tartozni. A fehérváriak agitáltak,
hogy maradjak Fehérváron, de ahogy
mondtam, a szívem Sárbogárdé, így a
bogárdi gyülekezet mellé tettem le a voksomat. Ebben nagy szerepe volt Agyagási
Istvánnak, aki a gyülekezet lelkipásztora
volt. Nagyon szerettem a habitusát, ahogy
beszélt. Presbiterként is szolgálhatok most
már a gyülekezetben. Ezek a „külsõ jegyek” fontos és komoly dolgok, de ezek
nem az én döntéseim elsõsorban, ez egy
belsõ munka a Szentlélek által. Föl sem
merült bennem, hogy ennek nem így kellene lennie. Hiteltelen lenne, ha azt mondanám, hogy hívõ ember vagyok, de nem járnék templomba. Ha otthon, magadban hiszel és olvasgatod a Bibliát, nem találkozol
bizonyságot tevõ testvérekkel, nem látod
mások hitbeli épülését, akkor a tiéd is sokkal nehezebb.
– Milyen szép szimbólum, hogy egy ház
építése során kezdõdött el egy lelki ház
építése is.
– Nem véletlenül van kint az ajtó bejáratával szemben egy fatáblára égetve: „Én és
az én házam népe az Úrnak szolgálunk.”
Hiszem, hogy ez a ház, az én egész bogárdi
létem, életem, a gyermekem, a feleségem,
a család, ahol élhetek, minden egyes porszem a ház környékén Isten kegyelmébõl
van. Nem az én érdemem, ezeket mind
kaptuk.
– Azt mondják, hogy ha épül egy ház, akkor megromlanak a családi kapcsolatok.
E mögött az lehet, hogy amikor a külsõ
építkezésre figyel valaki, akkor a belsõt elhanyagolja.
– Ha nincsen egy összetartó erõ – ami,
meggyõzõdéssel mondom, a Szentlélek, az

Úristen –, akkor legyen az egy egyszerû kis
dolog, vagy egy házépítés, emberi kapcsolatok, házasságok, barátságok, munkatársi
viszonyok, nem mûködik úgy. Az esküvõnkön Somogyi László azt mondta, hogy nagyon erõs a kettes kötelék, de a legerõsebb
a hármas kötelék. A kettes kötelék a férj és
a feleség, a harmadik Isten. Ha ez a három
van összegyúrva, akkor ott áldás van egy
kapcsolaton.
– Másképp mûködtek-e a megtérésed után
más dolgok is az életedben: a zene, a rádiózás, bármi?
– Igen. Nem könnyû keresztény emberként a rock and roll zenészek között létezni, nem tagadom, hogy ebbõl voltak meg
nem értések. Vannak, akik furcsán néznek
rám. Vannak, akik azt gondolják, bohóckodok. Vannak, akik képmutatónak tartanak. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ez
egy múló történet. A keresztyénség arra
visz bennünket, hogy tegyük oda az egész
életünket Jézus elé, és majd Jézus lesz az,
aki rendezgeti a dolgainkat. A showbiznisz
pedig arról szól, hogy tedd oda magad, és
majd az egód intézkedik. Ma már úgy köszönök el egy-egy koncert végén, hogy „Isten áldjon benneteket”. Elõször megrökönyödve hallgatták a zenésztársaim és a közönség is. Vannak koncertek, amiket nem
vállalok el, ilyen például a kocsmazenélés,
vagy az Ördögkatlan fesztivál nevezetû
rendezvény. Az Ördögi út címû 2003-as
lemezünkre ma már másképp nézek, nem
ezt fogom mutogatni a legbüszkébben.
– Ezt hogyan fogadja a zenészcsapat, akikkel együtt játszol?
– Voltak különválások. Az egyik zenekarom dobosa föltette a kérdést, hogy „Na,
most akkor ettõl több pénzed van, hogy hiszel?” Mondtam, hogy nem errõl van szó.
Akik õszintén velem zenélnek és velem
vannak, azoknak ez nem megdöbbentõ.
Ma már azon vagyok, hogy az a közeg, amiben dolgozom, minél többet tudjon arról,
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hogy az én életemben változás van. A mikrofontól a keresztig címû, most megjelent
könyv pontosan ezt a célt szeretné szolgálni, hogy az én életutamat bemutatva bizonyságot tegyen arról, hogy kutyából lehet szalonna. Mindenkinek van kegyelem.
– A könyvet a székesfehérvári Bakonyi
István jegyzi, aki az irodalomban Székesfehérváron ismert név, többször járt Sárbogárdon is.
– Van egy irodalmi estünk péntekenként a
Vörösmarty Rádióban dr. Bakonyi Istvánnal. Hamar egymásra hangolódtunk. Neki
végtelen mennyiségû publikációja van, és
egyszer bátortalanul megkérdeztem tõle,
hogy írna-e rólam egy bizonyságtevõ könyvet. István egyébként a fehérvári református gyülekezethez tartozik. Örömmel vállalta a felkérést. A könyv 100 oldalas lett,
képekkel illusztrálva. Aki elolvassa, ha
más nem, legalábbis megérti, hogy milyen
változás zajlik le egy emberben, ha megszólítja az Úr.
– Van még egy nagyon fontos momentuma
ennek a könyvnek: 20 éves jubileumát ünnepli a Sárga Taxi zenekar. Hogyan kapcsolódik a megtérés, a könyv és ez a jubileum egymáshoz?
– Minden összefügg valahol. Megjelent
egy jubileumi album, bár ma már nem létezik a Sárga Taxi. Ma a Boka és a Klikk nevezetû zenekarommal dolgozom. A Sárga
Taxi ebben az évben februárban lett volna
20 éves. A könyv az én zenei pályámat is
boncolgatja, így aztán a könyv és a jubileumi lemez az elsõ 50 oldalban összetalálkozik. Nem lehet kihagyni a Sárga Taxit az
életembõl. Megtérésem után is futott még
néhány évig a Taxi, a belsõ átalakulás segített elengedni. Nem olyan egyszerû, amikor 15 évig csinálsz valamit komolyabb sikerekkel. A külföldi és a magyar színpadokat ugyanúgy megjártuk. A müncheni városháza ódon falai között tudomásom szerint nem játszott magyar zenekar, mi pedig
az ottani városatyáknak zenélhettünk;
Mallorca szigetére is hívtak bennünket.
De az Úristen munkálkodása ennél minden szempontból sokkal nagyobb.
– A 20 éves jubileum így számomra azt a
benyomást kelti, hogy ez egyfajta tiszteletteljes elbúcsúzás a zenekartól.
– Tettem egy pontot a mondat végére ezzel
a lemezzel. A 20 év alatt írt dalokból 30 fölkerült az albumra. Az egyik oldalon csak lírai, a másik oldalon csak rock and roll dalok vannak. És még így is volt majdnem 10
dal, amik kimaradtak. Magam is meglepõdtem, hogy milyen termékenyek voltunk. A 20 éves jubileum tökéletes alkalom
volt arra, hogy készülhessen egy könyv,
ami bemutat egy életutat és egy életváltást
is. Szerettem volna megmutatni, mennyire
hálás vagyok Istennek.
– Hol lehet elérni ezt a könyvet?
– Sárbogárdra is tervezünk egy könyvbemutatót, ami március 29-én lesz 18 órakor
a református gyülekezeti házban. A Boka
és a Klikk weboldalán is meg lehet rendelni a könyvet, és a bogárdi gyülekezetben.
Hargitai–Kiss Virág

INTERJÚ / A MI VILÁGUNK
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TETSZETTEK VOLNA…
„Tetszettek volna forradalmat csinálni!”
Majdnem leestem a székrõl, amikor a 90-es évek elején ezt a mondatot vágta oda az akkori miniszterelnök, Antall József a parlamentben egyes felszólalóknak. Ezek azért csepülték Antallt, mert „túl puha” a bukott rendszer korifeusaival és maradványaival szemben. Egy mai huszonéves ebbõl semmit nem ért. Hogy is lehet ifjonti aggyal megérteni,
hogy 1990-ben valaki, akitõl az egész faluja rettegett, nagy hirtelen úgy elbújt a nyolcszobás lakása legrejtettebb zugába, hogy senki ne is lássa? „Nem létezem, köddé váltam,
meghaltam.” Igen, egy évvel elõbb még alázatos mosolyra görbült a szembejövõk ajka,
ha találkoztak vele az utcán. Ha csak meglátták az autóját, rájuk jött a hascsikarás. Most
meg el kell tûnnie az emberek szeme elõl, mint egy körözött rablógyilkosnak.
Nem kellett volna oly nagyon elrejtõznie! Derûs nyugdíjas kor várta. A nyolc szoba is bizton a tulajdonában maradt, bár valószínûleg akadtak volna hajléktalan, kisgyermekes
családok, akik szívesen beköltöztek volna oda. A fõvezér, Kádár János egyik soká élõ alvezére, Biszku Béla még 2000-ben is hatszázezer forint nyugdíjat kapott. Pedig sok ember vére tapadt a kezéhez. Voltak tehát a parlamentben, akik a kormányfõnek felrótták
ezeket. Mi volt a válasz? „Tetszettek volna forradalmat csinálni!”
Forradalmat? Antall, a Kádár idejében kirúgott, katedrájától megfosztott történelemtanár tudta, mit beszél. A történelemben tiszta lapot nyitni, radikális változást elérni forradalommal lehet. A két leghíresebb forradalomban, az angolban és a franciában lefejezték a királyokat. A szegény francia XVI. Lajost a tömeg õrjöngése közepette rövidítették
meg egy fejjel, pedig a légynek sem vétett, nem sok vizet zavart. Mindegy! Lássa mindenki, hogy új világ jött. Ha írni akarok a táblára, elõbb le kell törölni az elõzõ írást. Lefejeztek ott minden arisztokratát, aki nem szökött meg idõben. Aztán jöttek az ellenségek,
majd a gyanúsak. A gyanúsakat is kivégezték. A hóhérok már nem bírták a sok munkát,
gépesíteni kellett a kivégzést, bevezették a nyaktilót. A vasbárd, amely rázuhant a nyakra, állítólag negyven kilót nyomott. Ezrek dugták be a fejüket a forradalom évei alatt a
vértõl lucskos, kerek nyílásba. Ha forradalom, legyen forradalom! A vértõl megrészegült
a politika, aratott a halál. A vezetõk egymást is kivégeztették.
Ma sok-sok embert bosszant nálunk, hogy rettegett, hû kádáristák, szovjetbérencek az
1990-es rendszerváltozás zavarai között hirtelen dúsgazdagok lettek. „Jókor voltak jó
helyen.” Mi, akik rosszkor voltunk rossz helyen, nézzük a palotákat. Szép, magas betonkerítések, tömör vaskapuk, elérhetetlen, megközelíthetetlen tulajok.
Valahogy mégsem vagyok elkeseredve, hogy az Antall-kor politikusai nem tetszettek
forradalmat csinálni. Bocsássatok meg, nagy, forradalmár költõink, Petõfi, Ady, József
Attila. Erõszak lett volna, vér lett volna. „Állnak még a paloták.” Úgy vélem, jobb, mint
ha romokban lennének.
L. A.

KÖNYVBEMUTATÓ
2017. március 29. 18 óra
Református gyülekezeti ház,
Sárbogárd, Tompa M. u. 41.

BAKONYI ISTVÁN
ÚJ KÖTETÉNEK BEMUTATÓJA:

A MIKROFONTÓL
A KERESZTIG
Boka, vagyis Bokányi Zsolt története
Köszöntõt mond:
Kovács Csongor lelkipásztor,
dr. Sükösd Tamás polgármester
Zongorán közremûködik:
Homoky Viktor
A szerzõ a könyv fõszereplõjével,
Bokányi Zsolt énekes–mûsorvezetõvel
beszélget.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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Cecei sulibörze
HUSZÁROS MÁRCIUS
Nemzeti ünnepünk szemléletes és
élvezetes megünneplésérõl az idei
tanévben a 6. évfolyamosok gondoskodtak, akik nevelõik, Szücsné
Takács Ilona és Nagy Ferencné támogatásával versekkel, prózai szövegekkel és digitális elõadással elevenítették fel a március 15-ei ünnepnap eseményeit. A diákok szép
énekekkel, táncos elemekkel tartották fenn a nézõk érdeklõdését,
akik nagy tapssal jutalmazták a
szép elõadást.
Az ünnepet megelõzõen „díszbe”
öltözött az iskola. A 4. évfolyamosok Komáromi Éva tanítónõ segítségével a falújságokat tették szebbé a 4. a és b osztályban egyaránt.
Az ünnep után a szabadságharc
eseményeit „számba véve” a 4. osztályosok egy valódi huszáröltözékkel is megismerkedhettek Varga
Tamás jóvoltából, aki a Cecei Lovasegyesület tagjaként rendelkezik
ezzel a szép egyenruhával. A 4. osztályos diákok megnézhették, elemezhették a huszárruha sajátosságait, majd fel is próbálhatták a nem
túl könnyû és kissé szúrós öltözéket. Kicsit cecei huszárokká váltak.
Szeretnénk megköszönni Varga Tamásnak és családjának, hogy
lehetõvé tették a cecei diákok számára a huszárruhával való megismerkedést, és hogy ilyen nagy örömöt szereztek számukra!
Szabóné Várady Katalin igh.

PÉNZ-HÉT
A Cecei Általános Iskola csatlakozott az Oktatási Hivatal felhívásához: az idei tanévben bekapcsolódott a PÉNZ7 elnevezésû
programba. Ennek keretében 2017. március 6. és 10. között az iskolánkban is megrendeztük a pénzügyi tudatossággal kapcsolatos
témahetet. A felsõs diákjaink a kiadott szakmai anyagok, óratervek alapján ismertették meg diákjainkkal a programot, amit kooperatív módszerekkel, szemléletesen, de gyakorlatorientáltan
valósítottak meg a kiválasztott tanórák keretében. A témahéthez
a 3. és 4. osztályosok is csatlakoztak osztályfõnökeikkel, akik
adaptálták a tanórai ajánlásokat a kisebb korosztályok számára.
Az 1. és 2. évfolyamosok rajzokkal, illusztrációkkal vettek részt a
témahét programjaiban. Reméljük, hogy diákjaink sok érdekes
tudnivalóval gazdagodtak a témahét lebonyolítása során, ami felnõtt életük pénzügyi döntéseit is nagyban befolyásolhatja majd!

2017. március 23. Bogárd és Vidéke

A témahéthez való kapcsolódás és az abban szereplõ tartalmak
illeszkednek a kompetenciafejlesztési feladatainkhoz, melyek a
NAT-tal és a Kerettantervekkel koherensek.

SZÜLÕI KÖZÖSSÉGI BÁL CECÉN
A Cecei Általános Iskola szülõi közössége egyik legfontosabb célkitûzésének tartja, hogy anyagilag is támogassa az intézménybe
járó diákokat. Ebbõl a támogatásból már udvari játékokkal,
sporteszközökkel, fejlesztõ játékokkal gazdagodott az intézmény,
de ebbõl valósul meg a fenntartó által nem támogatott versenyek
szervezése, utazási költsége. A szülõi közösség az anyagi támogatást adományokból tudja fedezni, amelyek összegyûjtése végett
különbözõ rendezvényeket szerveznek. Az elmúlt évben az egyik
legnagyobb sikerû ilyen program a szülõi közösségi bál volt,
amelynek sikerén felbuzdulva a szervezõk az idei évben is meghirdették az eseményt 2017. március 11-ére.

A rendezvény mûsoros esttel kezdõdött, amelyben elsõként az iskola pedagógusai szerepeltek. Zenés mûsorukkal megpróbálták
bizonyítani, hogy munkájuk során egymást támogatva, egységesen próbálják elérni az intézmény oktatási, nevelési céljait. Ezután a szülõi csoportok elõadása következett, amelybõl az iskola
beiskolázási körzetének mindhárom települése kivette a részét. A
cecei szülõk egy vicces tehetségkutató mûsor kulisszáiba engedtek bepillantást, sok humoros jelenettel. A sáregresi anyukák
kánkán-tánctudásukat mutatták be, míg Vajtáról egy anyukákból
és nagymamákból álló gospelkórus érkezett. De a vajtai apukák is
kitettek magukért egy bajor sörtánc elõadásával. A mûsort a cecei
anyukák formációs tánca zárta. A mûsor után kezdetét vette a bál,
amelyben a cecei Szabó zenekar húzta a talpalávalót, a vendégeket büfé és tombola várta. A hangulatos rendezvény éjszakába
nyúló mulatozással zárult. A szülõi közösség vezetõi a rendezvény
bevételét felajánlották az iskolának a fent nevezett célok megvalósítására.

A Cecei Általános Iskola vezetõsége szeretne köszönetet mondani mind a három település aktív szülõinek, illetve a tantestület
tagjainak, akik mûsorukkal emlékezetessé tették az estet, és köszönetet mondanak minden egyes szervezõnek, résztvevõnek, támogatónak, akik munkájukkal, jelenlétükkel, vagy adományukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
Cecei iskola

Bogárd és Vidéke 2017. március 23.
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PETÕFI-NAPOK A GIMIBEN
A több évtizedes hagyományokat követve idén is számos program
várta a diákokat a Petõfi-napokon. Minden évben nagy tömeget
vonzanak a sportversenyek (röplabda, labdarúgás, kosárlabda), a
LAN-party és a csokimilliomos. Idén több újdonság is várta a
gimiseket. Volt retro karaoke, FIFA-terem, „szabadulószoba” és
akadályverseny is. A „Ki mit tud?”, a filmvetítés, a „salle française” és a teaház már visszatérõ programelemnek számítanak.
Az elmaradhatatlan tanár–diák kosárlabda-mérkõzés ezúttal
döntetlennel zárult.

Március 15-én a hagyományos megemlékezés a rendhagyó mûsor
miatt a mûvelõdési házban zajlott. A Petõfire és társaira emlékezõ mûsort a 9. c osztály tanulói állították össze és adták elõ nagy
sikerrel.
A Petõfi-pályázatok, versenyek és vetélkedõk eredményeinek kihirdetését kategóriánként egy-egy arany minõsítésû szavaló elõadása színesítette.

Idén összesen 258 db pályázatot készítettek a diákok 19 tantárgyból, 28 kategóriában. 79 dicséretet osztottunk ki, illetve 21 darab
3. díjat, 25 darab 2. díjat és 26 darab 1. díjat vehettek át az eredményes tanulók. A legtöbb pályázatot az 5. d és a 7. c osztályosok készítették (49 és 48 db). A legtöbb
pályamû angol nyelvbõl érkezett.
A szavalóversenyek eredményei:
5-6. osztályok: 19 fõ
Arany minõsítés: Már Zétény 5. d,
Király Kristóf 6. c, Kovács Réka 6. c,
Simon Hanna 5. d, Dániel Zsolt Dániel 6. c
7-8. osztályok: 9 fõ
Arany minõsítés: Tóth Laura Petra
7. c
9–12. osztályok: 12 fõ
Arany minõsítés: Kovács Kinga 11.
a, Tóth Lilla Nóra 10. c, Gráczer
Asztrik 12. c, Szecsõdi Beatrix 10. c,
Kovács Martin 11. c

A vetélkedõk:
5-6. évfolyam
Téma: matematika–logika
I. helyezett csapat: Sükösd Csenge, Kocsis Kevin, Krencz Ábel,
Szõnyegi Tamás 6. c
7-8. évfolyam
Téma: Arany János: Toldi, Toldi estéje és öt balladája
I. helyezett csapat: Várszegi Jázmin, Csibi Laura Anna, Németh
Lilla, Lippai Kata Luca 7. c
9–12. osztályok:
Téma: Arany János balladái
I. helyezett csapat: Fekete Viktória, Varga Roberta, Raffai Boglárka, Szulimán Patrícia, Tulok Boglárka 10. b
A LAN-party gyõztesei: Balogh Róbert, Demeter Máté, Fekécs
Alex, Huszár Bálint, Lovász Bence, Száka Márk és Wessely Adrián 11. c; Tóth Gergõ 7. c
Ki mit tud?
3 db I. díj került kiosztásra: Imre Bálint 11. b – néptánc; Tölösi
Dániel 11. b – zongora; Csaloglányok (Csanádi Cintia, Ellenbruck Zsanett, Magyar Zsuzsa, Szabó Dina Regina 9. a) – népi
ének kategóriában.
Sportversenyek
Röplabda 5–8. évfolyam
I. helyezett csapat: Bögyös Botond, Geiger Nikolett, Kiszl Marcell, Kiszl Viktória, Kovács Dominika, Mondovics Lara, Varga
Levente (5. c)
Röplabda 9–12. évfolyam
I. helyezett csapat tagjai: Boros Barbara, Csizmadia Bence,
Huber Ádám, Nagy Beatrix, Pordán Mátyás, Szemler Dávid,
Szemler Lilla (11. a)
Kosárlabda 5–8. évfolyam
I. helyezett fiúcsapat: Bíró Bence, Bóka Kristóf, Huszár Boldizsár, Pataki Mátyás, Vinklmann Tamás (8. c)
I. helyezett lánycsapat: Nagy Nóra, Németh Dóra, Répási Eszter,
Sándor Fanni, Tránszky Kitti (8. c)
Kosárlabda 9–12. évfolyam
I. helyezett csapat: Bóka Ferenc, Horváth István, Lovász Bence,
Verebélyi Masa (11. c)
Labdarúgás
I. helyezett csapat tagjai (5–8. évfolyam): Barabás Dávid, Gyökér
Zsombor, Hajdara Péter, Horváth Attila, Lóránt Bálint, Molnár
Adrián, Németh Dániel (7. c)
I. helyezett csapat (9–12. évfolyam): Bús László, Deák Dániel,
Demeter Dávid, Gyõri Márk, Kiss Roland, Léhmann Balázs,
Lõkös Patrik (12. c)
PSG
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Nálunk mindig történik valami
AZ ALSÓSZENTIVÁNI ISKOLA HÍREI
Március 15.: Emlékmûsor
Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Erre emlékeztünk az 5-6. osztályosok emlékmûsorával és az azt követõ hagyományos fáklyás felvonulásunkkal is.

Az ünnepség zárásaként a tanulók és tanárok elhelyezték a kopjafa elõtt az erre az alkalomra készített kokárdáikat és zászlóikat,
Husvéth Imre polgármester úr és Pribék Erika igazgatóhelyettes
pedig megkoszorúzták a hõsi halottak emlékmûvét. A koszorúzás
alatt néma tisztelgéssel emlékeztünk meg mindazokról, akik a
magyar szabadságért küzdöttek, s ha kellett, életüket is feláldozták érte.

Március 18.: V. Egyházmegyei Ki mit tud? –
második elõdöntõ
Mivel iskolánkban helyileg már évek óta rendezünk Ki mit
tud?-ot, valamint a jövõben iskolánk fenntartója a Székesfehérvári Egyházmegye lesz, nem volt kérdés számunkra a rendezõk
meghívójának kézhez vételét követõen, hogy ezen a rendezvényen is ott a helyünk. Így szombaton reggel népes csapattal, 21 diákkal indultunk el Székesfehérvárra, ahol a szervezõk szeretettel
vártak bennünket, még külön öltözõteremrõl is gondoskodtak,
valamint tízóraival is kedveskedtek.

Az iskola tornatermében Pribék Erika igazgatóhelyettes köszöntötte a megjelenteket, majd az 5-6. osztályosok elõadása jelenítette meg az ünneplõk számára 1848. március 15-e történelmünk részévé vált eseményeit, a szabadságharc emlékét pedig egy rövid
szatmári verbunkossal idézték vissza a fiúk. Megemlékeztünk egy
kis képösszeállítással a 200 éve született Arany Jánosról a Nemzetõr dal zenei aláfestésével. A mûsor végén az aradi vértanúk
tiszteletére is gyertyát gyújtottak a tanulók.

A Szózatot követõen a fáklyás felvonulás az iskolánál kezdõdött,
innét kiindulva haladt a menet a Béke úton keresztül a polgármesteri hivatal elõtti kopjafáig. Ismét együtt vonultak fel kicsik és
nagyok, szülõk és tanárok. A szokásokhoz híven a fáklyákat inkább a nagyobbak vitték, de a kisebbek közül is akadtak bátor
vállalkozók, akik nem ijedtek meg a tûztõl.
Az emlékmûnél Kiss Attila tanár úr mondta el ünnepi záróbeszédét, amelyben kiemelte, hogy 1848 a mai napig példát mutathat számunkra: soha, semmilyen helyzetben nem szabad feladnunk, mindig küzdenünk kell egy szebb jövõért, ahogy azt a márciusi ifjak is tették. Ha hiszünk magunkban és összefogunk egymással, ma is megvalósíthatjuk álmainkat. Legjobb példa erre iskolánk története, hiszen a tanárok, a szülõk, a diákok, a képviselõ-testület, az egyházközség, a település lakói, Varga Gábor országgyûlési képviselõ úr, valamint számos Alsószentivánon kívül
élõ személy példaértékû összefogása és a Székesfehérvári Egyházmegye jó szándéka találkozott, s ennek köszönhetõen iskolánknak és településünknek egyaránt lehet jövõje.

Jakubek Ágnes, a Szent István Hitoktatási és Mûvelõdési Ház
igazgatója megnyitójában elmondta: már az elsõ versenyre –
amely egyébként egyáltalán nem felekezethez kötött – 80 produkciót neveztek, az ötödik Ki mit tud? azonban még ezt is túlszárnyalta, hiszen száznál több produkciót mutatnak be a jelentkezõk
a tíz kategóriában (például: néptánc, egyházi ének, népdal, népzene). Ezért is bontották két részre az elõdöntõt.
A zsûri összetétele évek óta szinte állandónak mondható, olyan, a
helyi kulturális életben elismert személyek szerepelnek benne,
mint Vakler Anna népdalénekes, Sohonyai Edit író, Benkõ Andrea, a Kossuth Rádió szerkesztõ–mûsorvezetõje, Tóka Szabolcs
orgonamûvész vagy Cserta Balázs zenész, mûvésztanár.
Iskolánkat egyéni próza kategóriában Kovács Roland képviselte,
aki Benedek Elek egyik kevésbé ismert meséjét (A zarándok) adta elõ nagy átéléssel. Elõadását a zsûri is értékelte, így Roland a
döntõbe jutott! Modern tánc kategóriában a felsõs lányok
(Kálmánczhei Alexandra, Kovács Izolda, Márkus Zsófia, Lakatos
Loretta, Vargyas Beatrix, Mészáros Rebeka, Boros Luca, Vargyas Alexandra) és a felsõs fiúk (Madarasi Zsombor, Porteleki
István, Biber András, Májer Dániel, Szabó Máté, Szlivka Balázs,
Hegedûs Bence, Kovács Krisztián, Suhajda Martin, Kovács Roland, Márkus Tamás, Szlivka Dávid) csapata is megmutatta magát egy-egy vegyes táncmixszel. A próbákon gyakoroltakat felülmúlva a fiúk frenetikus formában pörögtek és szintén bejutottak a
verseny döntõjébe. Bár a lányoknak a továbbjutás most nem sikerült, a zsûri õket is dicséretben részesítette, így a gyerekek a jól
végzett munka tudatában elégedetten térhettek haza. Május 13án természetesen a döntõre is visszajövünk!
Kiss Attila
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MIKLÓSI SULIHÍREK
A pénzügyi tudatosság és
gazdálkodás hete
Az országos témahéthez iskolánk is csatlakozott, hiszen a pénz észszerû beosztását
nem lehet elég korán kezdeni. Fontosnak
tartjuk, hogy meglévõ dolgainkat, értékeinket megbecsüljük és vigyázzunk rájuk. A
tanórákon is beszélgettünk ezekrõl a témákról. Vásároltunk okosan, gyûjtöttünk
szólásokat, közmondásokat, megbeszéltük, hogy mi, gyerekek mivel és hogyan tudunk takarékoskodni, és errõl plakátot is
készítettünk. Nagy örömünkre sikerült bevonni a szülõket is a témahétbe. Együtt készítettünk öko jellegû perselyt, megnéztük
a tartós élelmiszerek lejárati határidejét.
Közösen terveztünk olcsó ételt a családnak. Összeírtuk a kiadásainkat, bevételeinket. A plakátokból és a perselyekbõl kiállítást rendeztünk az iskola folyosóin. Reméljük, hogy sikerült felhívni a figyelmet
az okos pénzügyi tervezéshez, gazdálkodáshoz!
Erõs Mária tanító, Tatár Zoltán 4. b osztály

Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny – megyei forduló
Március 4-én vettünk részt a XX. Simonyi
Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulóján Székesfehérváron. A verseny a
szokásoknak megfelelõen tollbamondással kezdõdött, melynek szövege a szõlõtermesztésrõl és a tájszobrászatról szólt. Ezt
követõen 35 percünk volt megoldani a 6
feladatból álló helyesírási feladatsort.
Egyetlen olyan feladat szerepelt, ami eddig még soha nem került számonkérésre,
ez pedig a párbeszédes szöveg helyesírása
volt. Izgatottan várjuk a március végét,
amikor megtudjuk az eredményeket.
Ellenbruck Krisztina, Tatai Boglárka 8. b

A népdaléneklés
megyei döntõje
Március 3-án Székesfehérváron járt iskolánk felsõ tagozatos népdaléneklési csoportja a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Verse-

nyen. A versenyre rimóci népdalokkal készültünk. Öltözékünkben is hûek akartunk
maradni a hagyományokhoz, ezért mezõségi népviseletet öltöttünk magunkra. A
verseny egész nap zajlott, mi délután kerültünk sorra. Eddigre már sikerült beénekelnünk és elkészültek a hajfonataink is,
bár sajnos az idõ haladtával egyre nõtt az
izgalmunk is. A zsûri döntését pénteken
este már nem vártuk meg, hiszen este 7 óra
után hirdettek eredményt. Iskolánk igazgató nénije, Mikuli Erzsi néni, aki a kórusunkat és a csoportunkat is vezeti, elmondta, hogy arany minõsítést kaptunk!
Kokas Réka

Szemere Gyula
Helyesírási Verseny
A Sárszentmiklósi Általános Iskolában
2017. március 9-én délután 14 órakor gyûltek össze a környék iskoláinak negyedikes
tanulói a területi versenyre. Öt iskolából
két-két tanuló vett részt: Dégrõl, Mezõszilasról, Nagylókról és a Mészöly Géza
Általános Iskolából jöttek el iskolánkba.

Tollbamondás után írták le a gyerekek az
„Énekelni jó!” címû szöveget, melyet Irányi Rózsa tanító néni diktált nekik. Majd
néhány szótagolási feladatot is megoldottak. A versenyzõk ezután pihenhettek, a
tanító nénik pedig közös erõvel kijavították a szövegeket.
Az eredmény: 1. helyezett Végh Dorina 4.
b (Sárszentmiklósi Ált. Isk.), 2. helyezett
Patai Melitta 4. o. (Mezõszilas), 3. helyezett Somogyvári Gréta 4. a (Sárszentmiklósi Ált. Isk.).
Gratulálunk a legjobbaknak, akik március
21-én Székesfehérváron, a megyei fordulón képviselhetik iskolájukat, osztályukat.
Palatinus Rozália tanító

Iskolai ünnepség
A március 15-ei ünnepi mûsort a 7. évfolyamunk adta elõ. A sikerért sokat gyakoroltak. Megemlékezésük színes és hatásos
volt, melyet érdekes látványelemekkel
egészítettek ki. A felkészítõ tanáruk: Soóky Evelin, az osztályfõnökök: Balázs Sándorné és Kovacs Cristian.
Sárszentmiklósi Általános Iskola

Tavaszváró szöszmötölõ ünnepi hangulatban
2017. március 14-én 16 órára vártuk a leendõ elsõsöket egy komplex foglalkozásra a Mészöly Géza Általános Iskolába.
A kicsik bátran és örömmel figyelték a tanító néniket. Sokféle tevékenységbe belekóstolhattak. A hangulatot furulyaszó adta meg.
Volt közös éneklés, mozgásos játék, találós kérdés, tavaszi képválogató és kézmûves-foglalkozás. Az ünnep jegyében a gyerekek egy
piros-fehér-zöld tulipánt készítettek. Majd közösen elszavalták a Nemzeti dal elsõ versszakát.
A foglalkozás ideje alatt a szülõknek a különbözõ felekezetek a hitoktatói tájékoztatást adtak a 2017/18-as tanév hittanóráiról. Az igazgatónõ pedig beszélt az erkölcstanórákról és válaszolt az érdeklõdõk kérdéseire.
A kellemesen eltöltött óra után az ovisok az elkészített virággal kezükben csatlakoztak a szüleikhez.
Sándorné Pál Brigitta

12

FELHÍVÁS / KÖZLEMÉNYEK

2017. március 23. Bogárd és Vidéke

Még másfél hónapig ajánlhatja háziorvosát!
Tavaly decemberben sajtótájékoztató keretében hetedszer indult el az OTH/ÁNTSZ égisze alatt „Az év praxisa a Kárpátmedencében” pályázat, amelyben keresik a tavalyi év legjobb, a
betegeivel legtöbbet törõdõ háziorvosát, nõvérét, egyszóval
praxisát határon innen és határon túl.
Eddig több mint félszáz jelölés érkezett Szolnokról, Kétegyházáról, Mátraderecskérõl, Kecskemétrõl, Pusztaföldvárról,
Makóról, Gyuláról, Tatáról, Budapestrõl, Balatonszabadiból,
Körösladányból, Diósjenõrõl, Gyöngyösrõl, Nádudvarról,
Keszthelyrõl és Székelyudvarhelyrõl, Mádéfalváról, valamint
Csíkszeredáról és Kárpátaljáról a pályázat oldalára.
Az elmúlt években hat esztendõ alatt több mint 1200 hazai és
határon túli remek háziorvos és legalább ennyi nõvér élvezhette
páciensei és tágabb környezete elismerését, vehetett részt a nemes versengésben. Közülük 120-an kapták meg „Az év praxisa a
Kárpát-medencében” kitüntetõ elismerést Budapesten, az Emberi Erõforrások Minisztériuma Egészségügyi Államtitkárságának épületében.
Örömmel számolunk be arról is, hogy „Az év praxisa a Kárpátmedencében” pályázat fõvédnöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Védnökei: Ónodi-Szûcs Zoltán egészségügyért
felelõs államtitkár, Mikola István külügyi államtitkár, valamint
Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkár.
Ahogyan a kiírásban is olvasható: „Az év praxisa a Kárpát-medencében” díjat 10-10 háziorvos nyerheti el munkatársaival, a
nõvérekkel együtt határon innen és határon túl. Idén is, csakúgy,
mint tavaly, a hazai családorvosok mellett a felvidéki, az ukrajnai, az erdélyi és a vajdasági magyar orvosok is bekerülhetnek a
díjazottak közé! Elsõsorban a páciensek, de az önkormányzatok, tisztiorvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok,
szakorvosok, plébániák, iskolák, idõsotthonok javaslatait is várjuk!
Ha van egy kis idejük oldalunkon böngészni a pályázat indulása
óta beérkezett történetek között, okvetlenül tegyék meg! Szép
és megható, személyes hangvételû írások találhatók itt helytállásról, gyógyításról és gyógyulásról, lelkiismeretrõl, hivatásról,
bizonyítván, hogy nemcsak betegeiket elhanyagoló orvosok és
nõvérek szerepelnek az egészségügyben – ahogyan a hírek su-

EMLÕSZÛRÉS –
a hét végéig még Sárbogárdon
tartózkodik a kamion
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Radiológiai szakrendelésén a Hunyadi utcában mûködik a
mammográfiás szûrõállomás, de az emlõszûrõ kamion továbbra is látogatja a településeket a megyében.
A székesfehérvári kórházba várják vizsgálatra márciusban
azokat a hölgyeket, akik tavaly vagy idén meghívó levelet
kaptak, de még eddig nem vettek részt az emlõszûrésen.
Hétfõn, pénteken 7.30–13.00-ig, kedden, szerdán és csütörtökön pedig 730–17.00-ig tart a rendelési idõ. A meghívólevélen szereplõ idõpont módosítható a 06 (20) 387 7996-as
telefonszámon.
A mobil szûrõkamion 2017. március 6-a és 26-a között Sárbogárdon várja a meghívóval rendelkezõ hölgyeket. Itt a
rendelési idõ hétfõtõl péntekig 9.00 és 15.30 között van. A
mobil emlõszûrõ kamion telefonszáma: 06 (20) 456 4256.
Ne feledjék: az idõben felfedezett mellrák gyógyítható!
Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosztály

gallják –, hanem hivatásuknak élõ háziorvosok és nõvérek is, és
õk vannak többen!
A portálunkon található háziorvosok számára természetes,
hogy meglátogatják betegeiket a kórházban, hogy konzultálnak
az õket kezelõ szakorvosokkal, hogy derûvel, szeretettel töltik
meg az idõs nagymamák, nagypapák hétköznapjait, hogy segítségükkel a cukorbeteg elkerüli az amputációt, és az is, hogy egyikük észreveszi fiatal páciense emlõrákját, amin a kórházi szakorvos diagnózis nélkül átsiklott. Természetesen most is találkozhatnak életmentõ történetekkel (a makói orvosnõ például egy
apuka félrediagnosztizált lábában ismeri fel a trombózist), de
azzal is, hogy a pusztaföldvári doktornõ nagyvárosokat megelõzve bevezette rendelõjében az elektronikus betegirányítási
rendszert.
Részlet egy infarktusos beteg újraélesztésének történetébõl:
„A férjem még várt rám a rendelõben, rosszul lett, kapott egy szívinfarktust, és amikor odamentem hozzá, akkor a kezemben „halt
meg”! A váróban rögtön megkezdték az újraélesztést a nõvérkével
közösen! Szerencse volt a szerencsétlenségben, hogy a rendelõ
pénteken kapott az önkormányzattól egy defibrillátort, amit elsõként a férjemen alkalmaztak kedden, sikeresen!
A doktor úr és Gyöngyi nõvérke szakszerû, gyors munkájának
köszönhetem, hogy visszakaptam a férjemet! Mire a mentõk
megérkeztek, ami pár perc volt, addigra a férjemet sikeresen újraélesztették és magához tért! Csodálkozva ült a váróterem kövén és megkérdezte, hogy mi történt vele. Annyira profin történt
az újra élesztés, hogy a férjem be se akart menni a kórházba,
mondván, hogy már nem beteg.”
A budapesti háziorvosról – õ volt az újraélesztõ – 7 betege is írt
ajánlást!
A hazai ajánlások mellett várjuk az erdélyi, vajdasági, felvidéki,
kárpátaljai beküldõk történeteit is, hiszen tavaly az ott dolgozó
háziorvosok és nõvérek is ott álltak a nyertesek között!
A pályázat hivatalos weboldala a www.evpraxisa.hu címen érhetõ el.
Jelöléseiket, gyógyulásuk történetét itt küldhetik be 2017. május
10-éig: http://www.evpraxisa.hu/ajanl
Ne feledje, Önnek öt perc, hazai és határon túli háziorvosának
viszont egy életre szóló ajándék!

Március 31-éig érvényesek
a diákigazolványok
A vasúti utazási diákkedvezmény igénybevételének feltétele az
érvényes diákigazolvány. A MÁV-START felhívja a vonattal utazó diákok figyelmét, hogy a 2016/2017-es elsõ félévre kiadott diákigazolvány-matricák március 31-éig használhatók fel kedvezményes utazásra.
A vasúttársaság arra kéri a diákkedvezménnyel utazókat, hogy
idõben gondoskodjanak diákigazolványuk érvényesítésérõl. A
megállapított menetdíj vagy pótjegy árán felül további 8 ezer forint pótdíjat kell fizetnie annak, aki érvénytelen kedvezményre jogosító igazolvánnyal, vagy érvénytelen igazolással veszi igénybe a
kedvezményt, illetve jogosultságát nem tudja az elõírt módon igazolni.
Az érvényes diákigazolvánnyal rendelkezõ diákok a MÁVSTART vonataira 50 százalékos kedvezménnyel válthatnak menetjegyet. A közoktatásban és a felsõoktatásban résztvevõ nappali és esti tagozatos tanulók 90 százalékos havi, félhavi, illetve 30
napos bérletet is vásárolhatnak lakóhelyük, vagy tartózkodási helyük és oktatási intézményük székhelye, illetve gyakorlati képzésük helyszíne között.
MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
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Költészet napja 2017
A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

2017. március 27-én (hétfõn) 17 órára
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„Aki a múltat nem ismeri, az a jövõt nem érdemli!”
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület tisztelettel meghívja Önt

A SÁRBOGÁRDI ZSIDÓ TEMETÕT
BEMUTATÓ SÉTÁRA.

Kovács Csongor lelkipásztor

Gyülekezés március 24-én (pénteken) 15 órakor
a temetõ Radnóti utca felõli bejáratánál.

A reformáció hatása
a magyar kultúrára és életünkre

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!

címû elõadására.

MEGHÍVÓ CSALÁDI NAPRA

Helyszín:
Sárbogárd Város Önkormányzatának díszterme.

Merjünk küzdeni kapcsolatainkért!

A belépés ingyenes.

2017. március 26. (vasárnap)
10.00–15.30 óra

Költészet napja 2017
A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja
Önt és kedves családját

2017. április 5-én (szerdán) 17 órára

Sudár Annamária elõadómûvész
„…mindannyiunk atyja” Arany János tanár úr
címû önálló estjére

Evangélikus Gyülekezeti Központ
(7000 Sárbogárd, Baross u. 2.)
– A hûség természetrajza
– Életünk lenyomata gyermekeink lelkén
– Kikészít, vagy kiegészít? – konfliktuskezelés
Gyermekfoglalkozást, ebédet biztosítunk.
Bõvebb információ:
Váraljainé Melis Orsolya lelkésznél,
mobil: +36 (20) 824 6763
A programot a Bibliai Házassággondozó Szolgálat
és a Nemzeti Együttmûködési Alap támogatja.

Arany János-emlékév 2017
A belépés ingyenes.

MEGHÍVÓ

HÚSVÉTI
KÉZMÛVES-FOGLALKOZÁSRA
hívogatunk benneteket szeretettel.

Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarát Kör
meghívja a borosgazdákat a

Helyszín: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM
(Tompa utca 41.).

2017. április 8-án 9 órakor rendezendõ

Idõpontja: 2017. április 1., szombat,
délelõtt 10 órától 12 óráig.

XIX. BORVERSENYÉRE,

Lesz tojásfestés, üvegfestés, húsvéti asztali dísz készítése. Az
alapanyagokat mi biztosítjuk. Az elkészült alkotások megvásárolhatók lesznek virágvasárnap és húsvétvasárnap a gyülekezeti teremben. A befolyt összeget a nyári táborunkra fordítjuk
majd.

mely a sárszentmiklósi Rádi-dûlõben,
Márkovics Lajos présházában kerül megrendezésre.
A borok leadása: a borverseny helyszínén 2017. április 7-én
17.00 és 20.00 óra között.
Nevezés: borfajtánként 2x0,7 l borral, név, fajta, évjárat, termõhely megjelölésével.
Nevezési díj: borfajtánként 1000 Ft.
A borbírálatot követõen:
– ebéd igény szerint (ebédjegy ára 1000 Ft/fõ, mely a bor leadásakor fizetendõ)
– eredményhirdetés
– oklevelek átadása
– kötetlen beszélgetés
További érdeklõdési lehetõség:

Mindenkit szeretettel várunk, készüljünk együtt a húsvétra!
Sárbogárdi Református Egyházközség

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik elmúlt évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták tevékenységét. A 2015. rendelkezõ évre
vonatkozóan 254.000 Ft gyûlt össze, melyet a 2016-os évben a gyermekek
nyári hittantáborára fordítottunk. További célunk a Sárbogárdi Református
Idõsek Otthonának támogatása.

Szilveszter Jánosnál, a Borbarát Kör elnökénél,
telefon: 06 (30) 237 5658

Adószámunk: 18483118-1-07

Gróf Ferencnél, a Borbarát Kör titkáránál,
telefon: 06 (30) 301 6321

Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány Sárbogárd
Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!
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ÓRAÁTÁLLÍTÁS 2017 tavasz
2017. március 26.
Az órát vasárnap hajnalban kell 2.00 órakor 3.00 órára állítani.
Ennél az óraátállításnál alszunk kevesebbet.

Miért van óraátállítás?
Benjamin Franklin találta ki még 1784-ben a nyári idõszámítás bevezetésének lehetõséget, de csak sokkal késõbb, 1916-ban alkalmazták elõször Amerikában. Akkor úgy oldották meg, hogy a helyi idõt elõreállították egy
órával az idõzónájukhoz képest. De miért is? Milyen elõnyünk származik a nyári idõszámítás bevezetésébõl?
– A napfényes órák száma megemelkedik, emiatt a mesterséges világítást is kevesebbet kell használni.
– Hosszabb ideig végezhetõ természetes fény mellett a kültéri és a beltéri munka.
– A napi rutin eltolódása miatt csökkenhet a közúti balesetek száma.
– Szintén emiatt csökkenhet a bûncselekmények száma is.
Forrás: www.pontos-ido.com

KÁRPÁTI ERDEINK KUTATÁSA:
milyen állapotúak hazai erdeink?
Budapest, 2017. március 13. – Ma zárult hivatalosan az a közel ötéves kutatási projekt, amelynek fõ célja a hazánk északi
hegyvidékén található erdõk természetvédelmi állapotfelmérése volt. A kutatások rávilágítottak arra, hogy az Északi-középhegység – kiemelten a Börzsöny, a Mátra, a Bükk és az Aggteleki-karszt – erdeinek állapota között jelentõs különbség van, amely az ott élõ, az Európai Unió szempontjából kiemelt jelentõségû állatfajok fennmaradási lehetõségeit is
meghatározza. A hazánkban egyedülálló kutatás eredményei jelentõsen hozzájárulhatnak az erdõk kezelésének hatékony,
természetvédelmi szempontú fejlesztéséhez.
A 2012 és 2017 között Magyarország kárpáti régiójában, az 50.000 hektáron elvégzett kutatások
egyik fõ célkitûzése az erdõk részletes vizsgálata
volt. A fafaj-összetétel mellett az erdõk szerkezete, a holtfa mennyisége, a különleges igényû fajok
szempontjából fontos ún. mikroélõhelyek (pl.
odúk), idegenhonos növényfajok, az újulat és a
vadhatás egyaránt a vizsgálat tárgyát képezték. A
korszerû számítástechnikai eszközökkel végzett
adatgyûjtés 100 x 100 m-es rácsháló pontjaiban
történt, és közel 30 felmérõ több mint 3200 terepnapját vette igénybe.
Az erdõk részletes felmérése mellett más szakértõi csoportok ugyanezeken a területeken a madárés denevérfajok elõfordulását vizsgálták, sõt a rovarvilág jellemzõbb tagjainak elterjedésérõl is aktuális információkat gyûjtöttek. A madárfajok körébõl kiemelten fontos volt az erdõhöz leginkább
kötõdõ harkály- és légykapó fajok vizsgálata, miközben olyan ritkaságok elõfordulását is sikerült
pontosítani, mint amilyen az uráli bagoly. A rovarok közül elsõsorban a nagytestû, holtfához kötõdõ bogárfajok elterjedése állt a középpontban –
így a szarvasbogár, a nagy hõscincér, vagy a Duna–Ipoly Nemzeti Park címerállata, a havasi cincér. Az egyik legritkább bogárfaj, a remetebogár
kizárólag a Mátra néhány idõs facsoportja odvaiban volt fellelhetõ.
A felmérések mellett különleges természetvédelmi beruházások történtek az erdõlakó denevérek
megóvása érdekében: denevérbarát épület-átalakításokra, barlangi élõhelyek és itatóhelyek kialakítására, védelmére, továbbá mesterséges odútelepek megépítésére került sor.
Az Erdei életközösségek védelmét megalapozó
többcélú állapotértékelés a magyar Kárpátokban
– rövidebb címén „Kárpáti erdeink kutatása” –

projekt három Nemzeti Park Igazgatóság, a Duna-Ipoly, a Bükki és az Aggteleki, továbbá az ELTE
Biológiai Intézete, valamint két civil szervezet, a
WWF Magyarország és a Bükki Emlõstani Kutatócsoport Egyesület együttmûködésében valósult
meg. Külsõ partnerként kiemelt jelentõségû a
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság, mint irányító hatóság, és az Ipoly Erdõ Zrt., mint erdõgazdálkodó
együttmûködése.
„A hazai nemzeti parkok számára olyan nagy jelentõségû erdõkutatási és kutatás-módszertani
pályázat zajlott, amelyre eddig nem volt példa.
Nagy kihívás volt számunkra a fõpályázói szerep,
hiszen ebben a pályázatban saját vállalásaink teljesítése mellett számos partner munkáját is össze
kellett hangolnunk. Ennek ellenére úgy gondolom,
közösen sikerült a lehetõ legtöbbet kihoznunk e
kutatási pályázatból, és megvalósítanunk minden
kezdetben megfogalmazott elképzelésünket. Talán a kiváló eredmények feljogosítanak arra, hogy

a közös munka majdani folytatásában is reménykedjünk” – mondta Füri András, a Duna–Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója.
„Ez a projekt egyike azon 37 magyar projektnek,
programnak és alapnak, amely 2012 júniusától a
Svájci Hozzájárulás támogatásában részesülhetett. A hozzájárulás 31 milliárd forint értékben egy
olyan szélesebb körû svájci támogatás része,
amely a 2004 óta csatlakozott 13 EU-tagállam
számára elérhetõ. Ez a program segítette hozzá
Magyarországot és a többi tagállamot, hogy a
gazdasági és szociális különbségeket csökkenthesse nemzeti szinten, és a kibõvített Európai
Unió szintjén egyaránt. Emellett ez az együttmûködés a bilaterális kapcsolatokat is erõsítette Magyarország és Svájc között” – mondta Peter
Burkhard, Svájc magyarországi nagykövete.
Antal Alexa kommunikációs vezetõ
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Krumpligombócos zöldségleves
Hozzávalók: 1 csirkemell, 2 sárgarépa, 1
kisebb zeller, 3 l víz, 250 g gomba, 1 marék
hajdina, vagy rizs, 1 hagyma, 1 babérlevél,
petrezselyemzöld, só, bors; a krumpligombóchoz: 3 közepes méretû burgonya, 1 tojás, 3-4 ek liszt, csipet só.

annyi olívával, ami a pürésítéshez szükséges. A tojásokat keményre fõzzük, félbevágjuk, a sárgáját kivesszük és egy villával
alaposan összetörjük. A két masszát összedolgozzuk, sózzuk, borsozzuk. Az elkészült masszát a tojásokba visszatöltjük.

Tojás gombafészekben
Hozzávalók: 6 nagy db gomba, 6 db tojás, 3
dkg krémsajt, 1 db zöldhagyma, 3 dkg füstölt sajt (reszelt), só, bors ízlés szerint.

A hagymát vágjuk apróra és kevés olajon
pirítsuk meg. A csirkemellet kockázzuk
fel, adjuk hozzá, pirítsuk, amíg kifehéredik, majd öntsük fel a vízzel. Fûszerezzük,
fedõ alatt hagyjuk felforrni, tegyük bele a
hajdinát, vagy a rizst. A gombát tisztítsuk
meg és vágjuk szeletekre, tegyük a levesbe.
A megtisztított répát és zellert vágjuk vékony csíkokra és tegyük az edénybe. Fedõ
alatt, lassú tûzön hagyjuk fõni. Amíg a leves fõ, elkészítjük a krumpligombócot. A
burgonyát hámozzuk meg, vágjuk kockára, sós vízben fõzzük meg. Pépesítsük,
hagyjuk kihûlni. Adjuk hozzá a tojást és 3
evõkanál lisztet. Egy sûrû, de kanállal
szaggatható massza kell, hogy legyen. Ha
nem elég sûrû, adjunk hozzá még egy evõkanál lisztet. Amikor a hús és a zöldségek
is megfõttek, szaggassuk bele a gombócokat a levesbe. Egy teáskanalat mártsunk
bele a levesbe, majd a tésztából egy kiskanálnyit tegyünk az edénybe. Minden gombóc elõtt mártsuk bele a kanalat a levesbe,
különben ráragad a massza. Amikor a
gombócok feljönnek a leves tetejére, el is
készült. Tetszés szerint megszórhatjuk
petrezselyemmel.

A gombákat megtisztítjuk, szárukat eltávolítjuk. A kalapokat egy sütõpapírral bélelt tepsibe helyezzük. Mindegyikbe egyegy kávéskanál krémsajtot nyomunk, amit
kiskanál segítségével elsimítunk. Mindegyikbe egy-egy tojást ütünk, nem baj, ha
kicsit kifolyik. Sózzuk, borsozzuk. A zöldhagymát felkarikázzuk, mindegyikre teszünk keveset, majd megszórjuk reszelt
sajttal. Elõmelegített sütõben kb. 220 fokon 25-30 perc alatt készre sütjük.

Csirkés–tojásos saláta
Hozzávalók: 1 kisebb jégsaláta, 1 kígyóuborka, 2 paradicsom, 1 kisebb csirkemell, 2 tojás, 10 dkg reszelt parmezán, 2
gerezd fokhagyma, 3-4 ek olívaolaj, só,
bors.

Tejszínes pudingkrémes szelet
Hozzávalók a piskótához: 5 db tojás, 2 ek
cukor, 5 ek finomliszt, 3 ek cukrozatlan
kakaópor, 3 ek napraforgóolaj, 1 cs sütõpor; az öntethez: 3 dl víz, 30 dkg cukor; a
krémhez: 0,5 l tej, 2 tasak vaníliás pudingpor, 5 db tojássárgája, 8 ek cukor, 2 dl
habtejszín, 300 g karamellás csokoládé; a
tetejére: 3 dl habtejszín, 100 g étcsokoládé.

A piskótához felverjük a tojásfehérjét a cukorral, majd egyenként hozzáadjuk a sárgáját és a többi hozzávalót. Sütõpapíron
sütjük 200 fokon kb. 20 percig. Az öntethez
felforraljuk a vizet a cukorral, majd gyenge
lángon fõzzük még 10 percig. A kihûlt piskótát visszatesszük a tepsibe, majd a kihûlt
sziruppal meglocsoljuk. A krémhez 4 dl tejet felteszünk melegedni a cukorral, közben a maradék 1 dl tejben elkeverjük a 2
pudingot, tojássárgáját. Belefõzzük a tejbe. A 2 dl tejszínt felverjük, hozzáadjuk a
kihûlt krémhez. A karamellás csokikat apróra összevagdossuk, azt is belekeverjük.
A 3 dl tejszínt felmelegítjük (ne forraljuk!), belerakjuk az étcsokit, és lassú tûzön
addig kevergetjük, amíg elolvad. Amikor
kihûlt, egy picit felverjük, de csak annyira
hogy ne folyjon, viszont kenhetõ legyen.
A piskótára rátesszük a krémet, majd a tetejére kenjük a csokis tejszínt.

Hargitai nagymama

Medvehagymás–spenótos
töltött tojás

ÉTELRECEPTJEINEK
gyûjteménye
kapható
szerkesztõségünkben

Hozzávalók: 5 dkg spenót, 0,25 csokor
medvehagyma, 2 ek olívaolaj, 4 db fõtt tojás, só, bors ízlés szerint.
A medvehagymát és a spenótot megmossuk, lecsepegtetjük róla a nedvességet, kicsit összedaraboljuk és leturmixoljuk

1500 Ft-os áron.
A tojásokat megfõzzük. A húst átkenjük a
fûszerekkel és megpároljuk. Amikor elkészült, felszeleteljük és egy tálba tesszük. A
zöldségeket is apróra vagdossuk és hozzákeverjük. Az olívaolajhoz kavarjuk a zúzott fokhagymát és a salátára öntjük, jól
összekeverjük. A tojásokat is felvágjuk és a
salátához keverjük óvatosan, hogy ne törjenek, majd megszórjuk a reszelt parmezánnal. Lehûtve kínáljuk.

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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FELEMÁS HÉTVÉGE
A KÖTELEZÕ BEHÚZVA
Sárbogárd–Lajoskomárom 4-3 (1-1)
Sárbogárd: Simon Cs. – Hegedûs Gy.,
Gráczer Bence, Nagy Á., Kõkuti T., Boros
B., Bezerédi Á., Laták B., Horváth Á.,
Tóth Zs., Lajtos A.
Csere: Deák M., Krajcsovics P., Gráczer G.,
Nagy K., Németh K., Tóth T., Gráczer Bálint.
Edzõ: Gracza Tibor.
Lajoskomárom: Sári M. – Nyúl A., Nyári
A., Kunos A. A., Kövecses I., Vadászi B.,
Posta L. D., Vásei M., Chéhmeiszter A.,
Reichardt B., Fodor M.
Csere: Barabás J., Szabó Z., Berta L., Csizmadia R. Dobai D.
A 10. percig a két tizenhatos között folyt a
játék enyhe hazai fölénnyel. A támadótérfél közepénél történt szabálytalanság miatt szabadrúgáshoz jutott a Lajoskomárom. Kövecses I. kapu elé ívelt labdája átszállt a védõk felett és a vizes füvön megpattanva a bal felsõ sarokban kötött ki, 0-1.
A gól felrázta a hazaiakat, és sorra vezették a veszélyes támadásokat. A 30. percben
Gráczer Bence nagyszerû átadásával Bezerédi Á. kilépett a védõk között és 18 méterrõl a kifutó kapus felett a hálóba emelt,
1-1.
A második félidõ 60. percéig tudta hárítani
a sárbogárdi próbálkozásokat a vendégek
védelme. A 61. percben Nagy Á. labdájával
Gráczer Bálint a védelmet maga mögött
hagyva a kimozdult kapus mellett a jobb
sarokba gurított, 2-1. A kezdés után Csizmadia R. balról elvégzett szögletét Reichardt B. 5 méterrõl a bal felsõ sarokba fejelte, 2-2. A 69. percben ismét megszerezte
a vezetést a hazai csapat. A bal oldalon
Tóth T. kapott labdát, és a védõ mellett középre adott labdájára Bezerédi Á. érkezett, és közelrõl a hálóba emelt, 3-2. A
gyors gólváltásokból jobban kijövõ hazaiak továbbra is a vendégek térfelén tartották a labdát. A mérkõzés hajrájában, a 86.
percben ismét kétgólosra növelte elõnyét a
Sárbogárd. Krajcsovics P. bedobása átszállt a védõk felett, és Tóth T. az elé került
labdát a hosszú sarokba lõtte, 4-2. A 90.
percben a jobb oldalról belõtt labdát Berta
L. senkitõl sem zavartatva a kapu bal sarkába lõtte, 4-3.
A gólokban gazdag mérkõzésen a helyzeteit jobban kihasználó és értékesítõ hazaiak megérdemelt gyõzelmet arattak a kiesés ellen küzdõ Lajoskomárommal szemben.
Jók: Bezerédi Á., Gráczer Bence, illetve
Reichardt B.

GÓLPARÁDÉ
A MÁSODIK FÉLIDÕBEN
Sárbogárd U19–Lajoskomárom U19
8-1 (1-0)
Sárbogárd U19: Simon Cs. – Németh K.,
Brúzsa S. P., Horváth Zs., Petõ A., Sükösd

G., Molnár M., Demeter D., Ambrózi M.,
Vagyóczki P., Nagy K.
Csere: Fekete A., Gyökér K., Pajor T., Nagy
F., Bögyös B. G.
Edzõ: Pajor László.
Lajoskomárom U19: Barabás J. – Hutvágner K., Berta G., Nyári T., Németh Á.
E., Vranszki L, Juhász R., Dobai D., Berta
Cs., Takács K., Labossa T.
Csere: Baics M. A., Mohai F., Pál K. K., Nyári Sz.
Az elsõ negyvenöt percet pontatlan játék,
sok hiba jellemezte mindkét oldalon.
Üde színfolt a 14. percben Demeter D. gólja. Nagy K. átadását 12 méterrõl a kapu bal
sarkába helyezte, 1-0.
A második félidõben hengerelt a hazai csapat. A 47. percben Molnár M. alapvonalról
visszagurított labdáját Demeter D. átvette
és laposan a kapuba lõtte, 2-0. Az 55. percben az elõre ívelt labdát Sükösd G. a bal oldalon átvette és a kapu elé emelte. Petõ A.
6 méterrõl a léc alá vágta, 3-0. A kezdés
után az elmélázó védelem mellett Németh
Á. E. kilépett és a kifutó kapus mellett a
kapu közepébe helyezett, 3-1. Az 58. percben ismét hazai gólnak tapsolt a közönség.
Jobb oldali szöglet után Nagy K. ívelt a kapu elé, és Németh K. közelrõl a hálóba fejelt, 4-1. A 68. percben Petõ A. a bedobást
Sükösd G.-nek csúsztatta. Sükösd G. betört a büntetõterületre, ahol szabálytalanul akadályozta a védõ. A büntetõt Demeter D. a kapu bal sarkába lõtte, 5-1. Újabb
tíz percet kellett várni a hatodikra. Demeter D.–Németh K. kényszerítõzés után Németh K. kilépett és a kifutó kapus mellett a
bal sarokba gurított, 6-1. A 79. percben
Németh K.–Sükösd G. a labda útja. Sükösd G. átadása Gyökér K. elé került, és a
kapuba helyezett, 7-1. A nyolcas a lajosi
kapuba a 85. percben került. Nagy F. középre adott labdáját Pajor T. Fekete A.hoz továbbította, és Fekete A. 10 méterrõl
a bal felsõbe emelte, 8-1.
A második félidõben nyújtott teljesítménnyel magabiztos gyõzelem.
Jók: Németh K., Demeter D.

ÖTÖST KAPTUNK
Ikarus-Maroshegy–Sárbogárd II.
5-0 (3-0)
Ikarus-Maroshegy: Skultéti A. – Varga F.,
Gelencsér T., Kummer M., Jámbor Cs.,
Dopuda I., Tóth R., Klémán P., Léki M.,
Hart I., Pongrácz G.
Csere: Matócza D., Skultéti L., Szarka M.,
Szente D. P.
Sárbogárd II.: Kimiti Z. – Vámosi D., Fülöp T., Juhász G., Kacz S., Nagy T., Szabó
Z., Halasi G., Berta J., Huszár D., Lakatos
Á.
Csere: Rigó L., Pajor T., Bartók Z., Dombi
Z., Brúzsa S. P.
Edzõ: Pajor László.

Az esélytelenek nyugalmával léphetett pályára a bajnokságban nagyon szerény teljesítményt nyújtó vendégcsapat a bajnokaspiráns otthonában. A 23. percben Tóth R.
góljával kezdõdött a vesszõfutás, 1-0. A 37.
percben Hart I. köszönt be a vendégek kapujába, ezzel 2-0-ra módosította az eredményt. A félidõ lefújása elõtt Klémán P.
megszerezte a védekezésben sem remeklõ
Sárbogárd II. ellen a harmadik hazai gólt,
3-0. A biztos vezetés tudatában a második
félidõben a hazaiak az 55. percig megkímélték a vendégeket az újabb góltól. Tóth
R. góljával 4-0. Könnyed játszadozás a maroshegyieknél, gyenge próbálkozások a
vendégeknél. A 77. percben Hart I. is megszerezte második, csapatának az ötödik
gólját, 5-0.
Az Ikarus-Maroshegy büntetett az õsszel,
Sárbogárdon elvesztett pontjaiért.

AJÁNDÉKBA ADOTT
PONTOK
Lajoskomárom Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 1-0 (1-0)
Lajoskomárom Ö. F.: Hanák I. – Kilinkó
Z., László I., Sebestyén T., Csulik Z.,
Glück I. A., Fehér G., Béczi Zs., Rostás K.,
Gulyás J., Kajári G.
Csere: Horváth L., Schmikl G., Németh K.,
Szávay B., Reisz I., Császár J.
Sárbogárd Ö. F.: Sipõcz A. – Szikszai L.,
Tóth A., Horváth D., Csendes I., Palotás
P., Tóth I., Nedoba M., Kassai N., Kelemen B., Németh E. Zs.
Csere: Takács K. A., Kiss J., Killer G., Lakatos Gy., Fekete J., Deák G., Bognár J.
A 12. percben Gulyás J. góljával megszerzett vezetést a mérkõzés végéig meg tudta
tartani a hazai csapat, és meglepetésre
megszerezte a három pontot.
A vendégek számtalan gólhelyzet kihagyásával „remekeltek”, és megajándékozták a
hazaiakat a gyõzelem ízével.

A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA
2017. március 25. (szombat)
10.00 óra: Ercsi U19–Sárbogárd U19 (Ercsiben)
15.00 óra: Ercsi–Sárbogárd (Ercsiben)
15.00 óra: Sárbogárd Ö. F.–Szabadbattyán
Ö. F. (Sárszentmiklóson)
2017. március 26. (vasárnap)
10.00 óra: Vajta U16–Sárbogárd U16
(Vajtán)
16.00 óra: Sárbogárd II.–Enying (Sárszentmiklóson)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár
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FONTOS RANGADÓ ELÕTT!
Tabella:

Szombaton csapatunk a közvetlen rivális Rácalmás SE csapatával
mérkõzik. Igazi rangadóra van kilátás, hiszen az ellenfelünk a dobogó alsó fokán tanyázik, míg mi a szintén elõkelõ 4. helyen állunk jelenleg. Egy esetleges gyõzelemmel, vesztett pontok tekintetében, utolérnénk õket. Az eredetileg kiírt 18 órás kezdés megváltozott (!), ezúttal 16 órakor lépünk pályára.
Várunk minden szurkolót a mérkõzésre!

2017. március 25-én
(szombaton) 16 órakor
VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE

1. Veszprémi Egyetemi SC
2. Telekom Veszprém IV.
3. Rácalmás SE
4. VAX KE Sárbogárd
5. Ercsi SE
6. Bajnok DSE Nemesvámos
7. Õsi Andreotti SE
8. Bicskei TC
9. KK Ajka II.
10. Simontornyai KK
11. Alsóörsi SE
12. Martonvásári KSE
13. Somló Hús KK Pápa

16
17
17
16
17
17
16
16
15
17
17
16
17

16
15
12
10
10
8
8
6
6
4
4
4
1

0
0
0
0
0
1
0
2
1
1
1
0
0

0
2
5
6
7
8
8
8
8
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Rehák Tamás

ADÓ 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

ADÓ 1 %

ADÓ 1 %

Köszönjük Önnek, hogy a múlt évben végzett 1 %-os adománygyûjtési munkájával hozzájárult egyesületünk mûködéséhez. Kérjük, hogy az idén is legyen segítségünkre. Fáradozását nagyon köszönjük!

Amennyiben egyetért egyesületünk kultúrapártoló és -ápoló
tevékenységével, s szeretné, hogy Sárbogárd emlékeit méltó
helyen õrizzük és mutassuk be, támogasson bennünket adója 1
százalékával!

Adószámunk: 18491074-1-07
Tisztelettel és köszönettel:

SÁRRÉTI ÍJÁSZ CLUB EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

A SÁRBOGÁRDI KÉZILABDÁÉRT

A SÁRBOGÁRDI MÚZEUM EGYESÜLET
ADÓSZÁMA:
18003644-1-07

1%
KEDVES KARATE SPORTBARÁT!

Tisztelt Szurkolóink! Ismét közeledik az adóbevallás. Az elmúlt években jelentõs anyagi támogatást jelentett számunkra
az Önök adójának 1 %-a, amit nagyon köszönünk!
Kérjük Önöket, hogy ha tehetik, az idén is támogassák az egyesületünket.

NIHON KARATE KYOKAI Sportegyesületet.

Adószámunk: 18502710-2-07

Adószámunk: 19025513-1-07

VAX KE Sárbogárd

Köszönettel: Németh Attila elnök

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

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
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KÖZLEMÉNYEK

Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének
oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága pályázatot hirdet 2017. évre

nyári táborozások, kirándulások
támogatásának elnyerésére
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a sárbogárdi lakóhelyû 3–14
éves korosztály nyári táborozását, kirándulását úti-, étkezési és szállásköltség kiegészítésével, valamint belépõjegyek vásárlásához való hozzájárulással.
A pályázók köre: nevelési–oktatási intézmények, nyilvántartásba vett civil szervezetek, egyházak.
A pályázat keretösszege: 800.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot, a pályázó
megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, a pénzintézet
megnevezését, bankszámlaszámát, a nyilvántartott tagok számát.
2. A vezetõ, illetve a pályázatért felelõs nevét, elérhetõségét.
3. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel, az alapszabály, alapító okirat, illetve a
bírósági bejegyzést igazoló irat képviselõ által hitelesített másolatát.
4. A tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló, közhasznú szervezet
esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolást.
5. A pályázat nevét.
6. A program kezdõ és befejezõ idõpontját, részletes leírását.
7. A kért támogatás összegét, a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást a saját források feltüntetésével.
8. Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a támogató ellenõrzéséhez.
9. Nyilatkozatot összeférhetetlenségrõl.
10. Közzétételi kérelmet.
A kapott támogatás nem használható fel tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére, reprezentációs költségekre (vendéglátás).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. Egyszeri hiánypótlásra van lehetõség 5 napos határidõvel. A korábban már hasonló támogatásban részesült és határidõre el nem számolt szervezetek, illetve intézmények nem vehetnek részt a pályázaton.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14. 12.00 óra.
A pályázatokat az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság címére (Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell eljuttatni. Kérjük, a borítékra írják rá: OKSB TÁBOROZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK PÁLYÁZAT 2017.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. április 27.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk
2017. május 12-éig.
Bõvebb információt kérhetnek Czene Istvánné igazgatási ügyintézõtõl a
polgármesteri hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet 1.).
Az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság elnöke

Tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a Sárbogárdi Zengõ Óvoda nyári részleges zárva
tartását a 33/2017. (II. 10.) határozatban foglaltak alapján az alábbiak szerint állapította meg:
Óvoda címe
Zárva tartás idõpontja
Székhely: (Sárbogárd, Mikes köz 3.)
2017. július 31-étõl
augusztus 31-éig
Tagóvoda: (Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1.) 2017. július 3–28-ig
Telephely: (Sárbogárd, Szent István út 49.)
2017. július 3-ától
augusztus 31-éig
Telephely: (Pusztaegres, Hatvani út 50.)
2017. július 31-étõl
augusztus 31-éig
A gyermekek napközbeni ellátását folyamatosan biztosítja az Nkt.
2011. CXC. tv. vonatkozásában az intézmény a kijelölt óvodában.
Óvoda címe
Ügyeleti nyitva tartás
Székhely: (Sárbogárd, Mikes köz 3.)
2017. július 3–28-ig
Tagóvoda: (Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1.) 2017. július 31-étõl
augusztus 31-éig
Telephely: (Pusztaegres, Hatvani út 50.)
2017. július 3–28-ig
félnapos (7.30–13.30 óráig) a nyitva tartás, amennyiben igény lesz rá.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

2017. március 23. Bogárd és Vidéke

Sárbogárd Város Önkormányzata – a képviselõ-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokról szóló
15/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete értelmében – pályázatot hirdet

2017. évre Sárbogárdon mûködõ
alapítványok részére nyári táborozások,
kirándulások támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a sárbogárdi lakóhelyû 3–14
éves korosztály nyári táborozását, kirándulását úti-, étkezési és szállásköltség kiegészítésével, valamint belépõjegyek vásárlásához való hozzájárulással.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk sárbogárdi székhelyû, telephelyû, bíróság által nyilvántartásba vett alapítványok, amelyek a sárbogárdi fiatalok érdekében megvalósuló nyári programhoz, tevékenységhez
kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá olyan
szervezetek, amelyek a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül
– együttmûködési megállapodást kötöttek vagy tartottak fenn Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választáson;
b) akik a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztõ, vagy valótlan adatot szolgáltattak;
c) akik az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelõen
számoltak el;
d) akik az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérõen használták fel;
e) akik a hiánypótlást határidõre nem teljesítik;
f) összeférhetetlenség fennállása esetén.
A pályázat keretösszege: 800.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot.
2. Bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát.
3. Alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát.
4. A tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló, közhasznú szervezet
esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolást.
5. A szervezet 2017. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvényeinek leírását.
6. A kért támogatás célját, összegét, felhasználásának tételes indoklását.
7. Nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról, illetve annak hiányáról.
8. Közzétételi kérelmet.
Azoknak az alapítványoknak, melyek benyújtották elõzõ években alapdokumentumaikat, és gondoskodtak azok folyamatos aktualizálásáról, nem kell
csatolniuk a 2. és 3. pontban felsorolt dokumentumaikat, csupán arról kell
nyilatkozniuk, hogy jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt.
A kapott támogatás nem használható fel:
– tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére;
– reprezentációs költségekre (vendéglátás, ajándék).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14. 12.00 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá: TÁBOROZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK ALAPÍTVÁNYOKNAK PÁLYÁZAT 2017
(Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. április 27.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk
2017. május 12-éig. Bõvebb információt kérhetnek Czene Istvánné igazgatási ügyintézõtõl a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2., I. emelet 1.).
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Bogárd és Vidéke 2017. március 23.

HIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790
KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504
SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ 06 30 347 3767
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APRÓHIRDETÉSEK
Szivárvány Stúdióba (Kossuth u. 9.) kozmetikust keresünk. 06 (30) 3808 330
Antik (Barrató) nagy villanymotoros varrógép
Sárbogárdon eladó. 06 (25) 465 414
Sárbogárdon sarki építési telek eladó 06 (20)
323 6011
Csirkevásár! Tinódy út 52. Tisztítva is elõjegyeztethetõ 06 (30) 384 2294
Fagylaltos triciklire munkatársat keresek. 06
(20) 410 9736

CSALÁDI HÁZAK, INTÉZMÉNYEK TAKARÍTÁSA!
06 20 567 6678
LAKÁST BÉRELNÉK. 06 20 4377 036
BETANÍTOTT, KÖNNYÛ FIZIKAI MUNKALEHETÕSÉGEK
KETTÕ ÉS HÁROM MÛSZAKBAN!
GYERE EL HOZZÁNK, HALLGASD MEG
A RÉSZLETEKET ÉS RAGADD MEG A LEHETÕSÉGET!
Adecco Székesfehérvár, 06 22 510 230
szekesfehervar@adecco.com

Heti idõjárás
Idõjárásunkban szombaton komoly változás érkezik.
Pénteken azonban még marad a meleg
tavasz: tavaszias záporok, 17 és 22 fok
közötti értékek várhatók, ám a délután
folyamán megélénkülõ északi szél már
jelzi változást.

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG,
50 m a VASÚT UTCÁBAN, SÁRSZENTMIKLÓSON.
Telefon: 06 30 567 6546
2

VILLAMOS FORGÓ GÉPEK JAVÍTÁSA, TEKERCSELÉS,
CSAPÁGYAZÁS, CSAPÁGYFÉSZEK,
FORGÓTENGELY FELÚJÍTÁSA.
06 70 3748 699 Árpád út 62.
(Az uszodától 600 méterre).
CSAVAROS FAGYI SÁRSZENTMIKLÓSON Miklós utca 36.
CECE KÖZPONTJÁBAN ÉPÍTÉSI TELEK LÁBAZATTAL ELADÓ
1.100.000 Ft-ért. VÍZ-, GÁZCSONK AZONNAL ÉPÍTHETÕ,
SZOCPOL IGÉNYBE VEHETÕ. 06 30 510 7011
SZÕNYEGÜZLETÜNK – Sárbogárd, Gilice köz 7. szám alatt –
a GÉPKÖLCSÖNZÕBEN TART NYITVA
naponta: 8–12-ig, 13–17-ig, szombaton: 8–12-ig.
KIBÕVÜLT ÁRUKÉSZLETTEL várjuk tisztelt Vásárlóinkat!
Telefon: 06 25 460 528

Szombaton már jelentõsen elmarad a
hõmérséklet az elõzõ napok értékeitõl,
a 15 fokot is csak kevés helyen haladja
meg. Vasárnap csapadék is érkezik és
tovább csökken a nappali felmelegedés,
már csak 8 és 13 fok várható napközben.
A szél tovább erõsödik és északkeletire
fordul.
Hétfõ hajnalban néhol akár fagy is kialakulhat, és napközben is jellemzõen
10 fok alatt marad a csúcshõmérséklet,
ráadásul az erõs szél napközben fokozatosan gyengül, így a kedd hajnal kiterjedt fagyokat is hozhat.
www.metnet.hu
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HIRDETÉS

MASSZÕRKÉPZÉSEK

ÁRAK:

SVÉD FRISSÍTÕ TESTMASSZÁZS:
TALPREFLEX-MASSZÁZS:
NYIROKMASSZÁZS:
Mindháromra részletfizetés és kedvezmények!
Bõvebb tájékoztatás: 06 30 3021 487

35.000 Ft
38.000 Ft
38.000 Ft

(Nyilv. szám: 00777-2012)

INDULNAK ÁPRILIS 22-TÕL SÁRBOGÁRDON, HÉTVÉGEKEN.
MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon és az uniós országokban is.
(Több nyelvû oklevelet adunk.) GYAKORLATI KÖZPONTÚ KÉPZÉSEK!

A Bogárdi Tévé mûsorrendje
KEZDÉS: 1, 8, 12, 19 ÓRAKOR.
Részletek a futószövegben.

2017. március 23. Bogárd és Vidéke

