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A Dél-Mezõföld független hetilapja

NÕK TÜKRE
Akinek nem blúza, ne vegye magára, de általánosságban igaz, hogy mi, nõk elõszeretettel használjuk szépítkezéseinkhez, napi
kis „renoválásainkhoz” a tükröket, kis tükröt és nagyot, kereket, szögleteset, állót,
fekvõt, simát, nagyítósat. Adott esetben
ablaküveg és monitor is megteszi a külcsín
ellenõrzésére. A tetszeni akarás a nõi
nemnél genetikus alapfelszereltség. Azt
gondoljuk, hogy ez döntõ fontosságú a férfi–nõ kapcsolat kialakításában, fenntartásában. Ahogy azt is gondoljuk, hogy a teljes lelki kitárulkozás a jó párkapcsolat
alapja. Mindegyik vélekedésünkben ott
van az igazság magva, de mi túlgörcsöljük.
Erre „A kékszakállú herceg vára” címû,
1911-ben született Bartók-mû világított rá,
amit múlt csütörtökön volt szerencsém látni és hallani a Mûvészetek Palotájában.
A kékszakállú újdonsült felesége nem tágít, mindenáron látni akarja, mit rejt a herceg sötétbe burkolózó várának hét ajtaja.
A herceg csak arra vágyik, hogy asszonya
hozzábújjon és szeresse õt. De a nõ addig
nem tágít, míg ki nem tárul az összes ajtó: a
férfi lelke, benne fájdalmakkal, sebekkel,
elsírt könnyekkel, régi szerelmekkel. És
amikor ott áll csupaszon, a maga valójában
a férfi, a nõ megretten a valóságtól.
Az jár a fejemben, hogy ha a nõ egyszerûen
csak szerette volna a férfit, ha hagyta volna,
hogy a férj vezesse be õt a saját birodalmába, akkor magától is kinyílt volna minden
ajtó, szépen lassan. Pont és kérdõjel. Szükséges-e mindent tudnunk a másikról?

www.bogardesvideke.hu

Fából készült játékok
arzenálja

Írás a 6. oldalon.

MÚLTIDÉZÕ SÉTA

A kékszakállú így énekel régi asszonyairól:
„Mindig voltak, mindig élnek. / Sok kincsemet õk gyûjtötték, / Virágaim õk öntözték, / birodalmam növesztették” – azaz általuk lett azzá, akibe új felesége beleszeretett. Az új asszony mégis féltékenyen
szemléli az elõdöket. Nem is hallja meg a
férfi csodálatos szerelmi vallomását.
Ilyenek vagyunk, mi nõk: nézünk a tükörbe, de nem látunk. A színrõl színre látáshoz nem kellenek szavak, csak egymásra
hangolódás.
Hargitai–Kiss Virág

Írás a 3. oldalon.
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Egyházi iskola Alsószentivánon
Az alsószentiváni általános iskola nagy lépés elõtt áll. Új mûködtetõ veszi át az
irányítását a KLIK helyett: a Székesfehérvári Egyházmegye. Nagy várakozással van a település és az iskola is a változás elõtt. UGRITS TAMÁS püspöki tanácsost, a Székesfehérvári Egyházmegye irodaigazgatóját kérdeztem a részletekrõl.
– Hogyan született meg a kapcsolat az
egyház és az iskola között?
– Egy kicsit tágabb a háttere annak, ami az
iskolával történik, hiszen a falut érintõ egyfajta megújulás és kibontakozás lehetõsége
az, amit a katolikus egyház a helyben lévõ
fatimai szentély felújításában lát. Püspök
atya indította el a gondolatot. Ugyanis 100
évvel ezelõtt történt, hogy Fatimában a
Boldogságos Szûz megjelent három gyermeknek, és Magyarországra 1950-ben
Shvoy Lajos püspök atya egy fatimai kegyszobrot hozatott, egy hiteles másolatot,
amit Alsószentivánon helyezett el. A 100
éves évforduló kapcsán – egyeztetve az egyházközségi képviselõ-testülettel, plébános
atyával – szeretnénk az egész szentélyrészt
és a plébániát is felújítani komoly anyagi áldozatok árán. Egy gyökerében megújult
fatimai kegyhely fog majd elõttünk állni.
Remélhetõleg õsszel a nagy része elkészül.
Ezzel párhuzamosan történt, hogy az iskola megkereste az egyházmegyét, püspök
atyát az iskolaátvétel ügyében. Ez a két
gondolat szerencsésen találkozott, hiszen
egy iskolát megtartani és egy templomot
megújítani mindenképpen az egész közösség számára meghatározó, és döntõ részben új helyzet is. Püspök atya azt mondta,
hogy vizsgálja meg az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Fõhatóság (EKIF), hogy van-e
realitása a kérésnek. Nagyon jól tudjuk,
hogy az iskola milyen nehéz helyzetben
van, és a bizonytalanság miatt milyen nehéz
helyzetben volt az eddigiek során. Talán ez
volt a legnagyobb nehézsége, hogy nem
tudta, mit hoz a holnap. Érthetõ az iskola
szempontjából, hogy olyan fenntartót keresett, aki stabilitást tud adni ennek az intézménynek. Az egyház 2000 éves történelme
és egyházmegyénk intézményrendszere,
amit a rendszerváltás után néhány évvel
kezdtünk létrehozni, alapot szolgáltat arra,
hogy valóban azt lehessen mondani: olyan
intézmény veszi át a mûködtetését ennek
az iskolának, amely nem arról szól, hogy
ma ezt mondja, holnap meg mást, ma ezt
tanítja, holnap meg majd újabbat talál ki,
hanem történelmében, értékrendjében, erkölcsiségében egy stabilitást tud adni ennek az intézménynek. Fontos dolog felhívni a figyelmet arra is, hogy ezt nem az egyházmegye kezdeményezte, nem egy fölülrõl jövõ, erõszakos dolog. E mögé a gondolat mögé odaállt a nevelõtestület, élén az
igazgatónõvel, az önkormányzat, élén a
polgármester úrral és a falu lakosságának
nagy része, amit aláírásukkal is igazoltak.
Megtettük a jogi lépéseket, hogy ez az elképzelés meg is valósulhasson.
– Mikorra várható, hogy hivatalosan is az
egyház köreibe fog tartozni az iskola, illet-

ve hogyan módosul majd az intézmény neve?
– Szeptember 1-je a határidõ. Ez nem a mi
jogi döntésünkön és szándékunkon múlik
már, hanem az illetékes hivatal döntésén,
ami reméljük, pozitív lesz. Mi megtettünk
mindent idõben, ami törvényes kötelezettségünk. Fatimai Boldogasszony lesz az iskola neve. Ez az iskolából jövõ kezdeményezés. A központi fatimai kegyhely összekapcsolódva az iskolával kiemelheti Alsószentivánt szellemiségében, értékében.
– Milyen változások várhatók a nevelõtestületben, tantervben, tantárgyakban?
Az iskolában lesz-e bármilyen beruházás,
fejlesztés?
– A nevelõtestület tekintetében nem kívánunk változtatni. A fenntartónak kötelessége egy igazgatót kijelölni, az igazgató személyét megfelelõ fórumon jóváhagyatni.
Erre már be is érkezett a pályázat. A nevelõtestület az igazgató döntési körébe kerül,
hiszen teljes joggal gyakorolja a munkáltatói jogokat. Látványos változás talán egyben történik: a hitoktatás heti két órában
beépül az iskola életébe; ez minden katolikus oktatási intézményben így van. A tantárgyfelosztás szintén az igazgató kompetenciája. Õk választják meg, milyen tankönyvbõl és hogyan folytatják az oktatást.
Természetesen szeretnénk az iskola színvonalát emelni, ezzel együtt a létszámot is.
Szeretnénk a környezõ közösségekbõl is
megszólítani a szülõket és a gyermekeket.
Szeretnénk egy stabil felsõ tagozatot, amihez szükséges a környék polgárainak megnyerése is. Az épület szép és modern. Amikor az igények kinövik ezt a helyzetet, az

egyházmegye kész anyagi áldozatot nyújtani ahhoz, hogy bõvüljön ez az iskola.
– Számít-e, hogy milyen felekezethez tartozik egy gyermek?
– Nem. Iskoláink missziós jellegû küldetéssel rendelkeznek. Mindenkit szívesen várunk, aki el tudja fogadni azt az erkölcsi
rendet, amit a kereszténység jelent. Azt
gondolom, ez nem más, mint amit eddig is
kaptak a gyerekek. Egy becsületes munkát,
életet szeretnénk elindítani a gyermekek
szívében, munkájában, hogy felvegyék õket
oda, ahová szeretnének jelentkezni középiskolába, és hogy a munkájukból a családjuk körében tisztességesen megélhessenek.
Természetesen a hit vonalán is meghívunk
mindenkit, hogy lépjen. Ki tudja, mikor és
mekkorát tud lépni valaki – ebben nagyon
nagy türelemmel vagyunk. Mindenkinek
szól az iskola meghívása, hogy bizalommal
írassa be ide a gyermekét.
– Szeretném, ha váltanánk pár szót arról
is, hogy a kegyhelynél milyen változtatások
várhatók. Ugyanis mielõtt leültünk beszélgetni, megnéztünk egy makettet, ami
látványosan mutatja meg azt, hogy milyen
lesz majd ez az egyébként is szép épület és
udvar.
– Elindult a tervezés, talán már az engedélyezésnél tart ez az állapot. Együtt leülve az
egyházközségi képviselõ-testülettel, tervezõkkel próbáltuk megalkotni azt a víziót,
ami a jövõt jelentheti. Maga az épület marad olyan, ahogy most kinéz. Szép épületrõl
van szó, de szeretnénk komolyan felújítani
a külsõ homlokzatát, illetve a belsõ részt is.
Püspök atya kérte a cecei plébánost, akihez
ez a plébánia is tartozik, hogy a lakását ide
helyezze át, az iskola és a kegyhely miatt is.
A szabadban szeretnénk egy pavilont, ahol
szentmise bemutatására alkalmas oltár készül, és egy szép rendszert, ahová a hívek le
tudnak ülni és a körmenetet meg tudjuk
tartani. Október 13-án komoly elõrelépést
tudunk tenni ebben az ügyben, és püspök
atya úgy tudja megtartani a búcsúi szentmisét, hogy a megújulás már látványos lesz.
Hargitai–Kiss Virág
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Séta a zsidó temetõben
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület múlt
pénteken délutánra a sárbogárdi zsidó temetõbe szervezett nyilvános sétát. Örömünkre szolgált, hogy nagyon sok érdeklõdõ jött el erre a különös alkalomra, hogy
végigjárjuk Sárbogárd egyik jelentõs történelmi emlékeket idézõ temetõjét. Egyesületünk tagja, Stern Pál vezette végig az érdeklõdõket, s eközben szólt a sárbogárdi
zsidóság és ennek kapcsán a temetõ történetérõl. Elõadását Lakk Norbert egészítette ki, aki az egyesület kiadványát, A sárbogárdi zsidóság története címû könyvet
írta.
Sárbogárdra a zsidók több hullámban telepedtek le 1768 és 1798 között. Ekkorra
már 129 zsidó lakosa volt a városnak.
A zsidó temetõ a Radnóti utcában van. Ez
zárt temetõ, de vezetéssel látogatható. A
legrégebbi sírok az 1700-as évek végérõl
származtathatók. Sok régi, megdõlt sírkõ
õrzi az õsök titkát. Rajtuk a feliratok már
nem olvashatók. Ezeket a sírköveket ön-

kéntes segítõk hozták újra egyenes állapotba, akik szintén eljöttek, hogy velünk
együtt bejárják a temetõt.
A temetõ az egyik legfontosabb rituális létesítmény az izraelita vallásban. Ahol letelepedik egy zsidó csoport, ott vásárolnak
temetõnek területet is. Lakk Norbert
könyvében említést tesz arról, hogy Tinódon is volt zsidó hitközség. Feltehetõen
azért vásárolták meg a jelenlegi temetõ területét éppen Tinód és Bogárd határán,
hogy a tinódi és bogárdi zsidóságnak ez legyen a közös temetõje.

A temetõbe az elhunytat a ravatalozón keresztül viszik be. A ravatalozóban végzik a
halott mosdatását, öltöztetését. A ravatalozó ugyanolyan mindszenti terméskõbõl
épült, mint a zsinagóga. Belsõ falán látható
az elsõ világháborúban elhunyt zsidó hõsöknek emléket állító tábla. Az elsõ régi
részen még héber írásúak a sírkövek. A
XX. század elsõ felében vannak német gót
betûs feliratok, a sírkõ hátoldalán pedig
héber a felirat. A zsidóság gyors asszimilációját mutatja, hogy a sírkövek a XX. században már egyre inkább magyar felirato-
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sak. A temetõ nyugati részén a XX. század
második felében már teljes magyarsággal
írt szövegeket láthatunk, ami utal a teljes
asszimilációra.
A kiteljesedõ hazafiságot jelzi a Holczer
testvérek sírköve, akik 1914-15-ben haltak
hõsi halált az elsõ világháborúban. A hazáért áldozták ifjú életüket – olvashatjuk sírkövükön. A temetõ érdekessége, hogy
benne rabbisírok is találhatók, amelyek
mellett megállva – a legenda szerint – teljesülhet az ide látogató kívánsága.
Különös hangulata volt ennek a Sárbogárd
múltját idézõ sétának, amelynek a végén
visszajutottunk a második világháború zsidó mártírjainak emlékmûvéhez, és már sokadszor szembesülhettünk azzal az ésszel
föl nem fogható tragédiával, ami a világégéskor bekövetkezett, s eltüntette többek
között Sárbogárd társadalmi, gazdasági
életének egy rendkívül jelentõs szeletét is.
S azóta már semmi nincs úgy, ahogy akkor
volt, s eltûnt minden, ami lehetett volna.
Hargitai Lajos
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A zene a közös nyelv
Várhegyi Henrikre emlékezve
Nemrég adtuk hírül, hogy 96 éves korában
elhunyt Várhegyi Henrik, Sárbogárd feledhetetlen trombitás karnagya, aki 1974tõl 1993-ig vezette a Sárbogárdi Fúvószenekart. Az alábbi sorokkal elõtte tisztelgünk.
Várhegyi Henrik Bonyhádról származott,
sváb családból. Eredetileg Ritznek hívták,
12 éves koráig. Anyanyelvi szinten beszélte
a német nyelvet. Szülõvárosában szerette
meg a közösségi fúvószenélést: leventezenekarban kezdett játszani. Késõbb katona
lett, hadifogságba esett. „Azt hiszem, az
életem is a trombitának köszönhetem,
mert nem vittek ki Oroszországba” –
mondta egy vele készült interjúban lapunknak 1992-ben. A Magyar Állami
Operaházban lett elsõ trombitás. Ferencsik János karnagytól tanult igényes zenei
munkát.
A sárbogárdi zeneiskolába Székesfehérvárról jártak ide tanárok; egy ismeretség
által kapott ide meghívást Várhegyi Henrik a mûvelõdési ház keretei között mûködõ fúvószenekar élére. Színvonalas oktatógárda alakult ki; Henrik bácsi az Operaházból is hívott ide munkatársakat tanítani, így színes palettából válogathattak a
hangszerek iránt érdeklõdõ növendékek.
A fúvószenekar Várhegyi Henrik alatt élte
virágkorát. Számos szereplésre hívták
õket, külföldre is, koncert-fúvószenekarként és show-zenekarként kiválónak minõsítette az együttest az országos fúvósszövetség, két aranydiplomával és fesztiválzenekari minõsítéssel büszkélkedhettek. A zenekar 1991-ben ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját.
Várhegyi Henrik ösztönzésére sok környékbeli együttes alakult, föllendült a fúvós- és társadalmi élet, melynek fontos

oszlopa volt a zenekar. Ha kellett, temetésen zenéltek, vagy fogadáson. Cserébe támogatást, hangszereket kaptak a várostól.
Amit Henrik bácsi minõségben elsajátított
az operában, azt a maga módszereivel a
gyerekekbe plántálta át. A legügyesebb
trombitásokkal ráadásként mindig együtt
fújta az Aida bevonulási indulóját. Sok kiváló zenészt nevelt ki, mint például Ács
Feri, Hajba Zoltán, Horváth Attila, Horváth Zoltán, Kineth István, Kiss Balázs,
Kiss Csaba, Lõkös Róbert, Lukács Tamás,
Molnár László, ifj. Simon Péter, Szabó
Gyula, Tatár Csaba, akik sokáig fújták a
hangszert, zenemûvészeti szakiskolát, katonazenész-iskolát, fõiskolát végeztek, tehetséges muzsikusokként hivatásuk lett a
hangszerük. Tanítványai viszik tovább a
mester hírnevét.
De nem az eredmények voltak a legfontosabbak – a zenélés öröme volt a legfõbb
hajtó- és összetartó erõ.
A Bogárd és Vidéke 1992. június 19-ei lapszámában, a vele készült riportban így vall
Henrik bácsi: „A zene a közös nyelv …
Nem kell tudni beszélni magát a nyelvet
ahhoz, hogy az ember a másik nép lelkéhez
szóljon.”
Hargitai Lajos, mint a kultúrház egykori
igazgatója, így emlékszik vissza a mesterre:
– A sárbogárdi zenekar fantasztikusan tudott menetzenét csinálni, mert Henrik ezt
szívta magába otthon. Május 1-jén fölpakoltak egy teherautó platójára, végigjárták
a várost zenés ébresztõvel. Aztán a fölvonulás élén õk jöttek, megadva a hangulatot. Utána beültek a színpadra és fogadták
a bevonulókat zenével. Sokszor a szovjetekhez is kihívták õket, akiknek a zenekarával együtt is játszottak. A trombita mindig Henrikkel volt, bárhová ment. Egyik

kedvenc nótája volt az „Üljél a motoromra
kisangyalom, mert az olcsó és nem ráz”.

TANÍTVÁNYOK
VISSZAEMLÉKEZÉSEI

Ifj. Simon Péter, a paksi Pro Artis Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója: – Henrik
bácsi nagyszerû egyéniség volt. Én elõször
nem is trombitálni akartam, de egy pillanat
alatt elvarázsolt. Nyilván Neki köszönhetem azt, hogy muzsikus lettem. Gyakorló
tanárként visszanézve úgy vélem, hogy a
kikezdhetetlen szakmai tudásán felül csodálatos pedagógus is volt. Máig használom
a tõle tanultakat a tanítás során, az általam
vezetett iskolában pedig kiemelt szerepet
kap a társas muzsikálás. Azt hiszem, mindannyiunknak rengeteg örömet okozott a
közös játék. Mindig szeretettel gondolok
Rá.

Tatár Csaba rézfúvótanár, zenekarvezetõ,
Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés
Alapfokú Mûvészeti Iskola, Nagykanizsa:
– Ahogy végzem a dolgomat zenepedagógusi pályámon, egyre többször találom
szembe magam azzal az érzéssel, hogy
amit csinálok a gyerekekkel, az már megtörtént. Velem. Gyermekkoromban, Henrik bácsival. Szüleim mindketten pedagógusok, tehát bizonyára ebbõl kifolyólag is
adódik az a helyzet, hogy semmiféle problémát nem érzek a növendékekkel folytatott munka során – legyen az gyerek, vagy
felnõtt – de a zene, a trombita és a fúvószenekar szeretete Henrik bácsitól ragadha-
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tott rám. Sõt, tovább megyek: a vidám életérzés, amivel mindezekrõl tudott mesélni,
szintén hozzátartozik örökségéhez. Bízom
benne, hogy az én növendékeim is egytõl
egyig olyan híresek lesznek a szép trombitahangról, mint az övéi. Azok a zenei formálások és stílusok ragadnak rájuk is, mint
ránk annak idején, és zenei élményeikrõl
annyit mesélhetnek, mint mi, Henrik bácsi
tanítványai. Örülök, hogy egy olyan zenekarban játszhattam, aminek vezetõjének a
zenei kihívások mellett mindig is fontos
volt a közönség megnyerése, és nagyszerû
mûsorválasztásával (abban az idõben pedig ez nem volt könnyû, hiszen kézzel kellett megírni 25-30 szólamot mûvenként)
bravúrosan vezette az együttest a szakmai
sikereken át a közönségsikerekig – mindenki megelégedésére. Büszkén mesélek
tanítványaimnak egy olyan trombitásról,
aki élete végéig becsben tartotta azt a
hangszerét, amellyel mi megismerhettük;
egy olyan zenészrõl, aki 93 éves koráig
minden nap elõvette a hangszerét és gyakorolt; egy olyan vidám hangulatról, melyet 80-as éveiben asztalon trombitálással
is ki tudott fejezni; egy olyan életkedvrõl,
amikor a kórházi kezelés után is pozitív
élmények és vicces jelenetek bukkannak
elõ. Azt hiszem, mindig is példaképem
marad Henrik bácsi!

Molnár László, a Dán Nemzeti Szimfonikus Zenekar zenésze: – Nekem õ volt az elsõ trombitatanárom. Mondhatjuk, hogy õ
indított el azon az úton, ami rengeteg gyakorlással, lemondással, sikerekkel, de fõleg csodálatos zenei élményekkel volt kikövezve. Henrik bácsi muzikalitása és professzionalizmusa már kezdõ trombitásként megérintett, a mai napig mindennapos „zenei edzésem” részét képezi néhány
gyakorlat, amit még õ mutatott meg nekem. Egyik legkedvesebb emlékem vele
kapcsolatban életem elsõ fúvószenekari
koncertje (1992-1994 körül), amin az Aida
bevonulási indulóját fújtuk együtt, mint
Sárbogárd akkori legidõsebb és legfiatalabb trombitása, a zenekar kíséretével. Elhivatottsága és zeneszeretete minden növendékére átragadt, rá emlékezve csak azt
kívánhatom, hogy minél több kezdõ zenésznek lehessen olyan fantasztikus tanára, mint amilyen nekünk, sárbogárdi fiataloknak volt Henrik bácsi!
Hargitai–Kiss Virág

A MI VILÁGUNK
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A szobrokról és a nevekrõl
Tényleg eltávolították a „közgáz” elõcsarnokából a Marx-szobrot? És már nem Marx
Károly Közgazdasági Egyetem a neve, hanem „Corvinus”. Nem semmiség! Nagy értékváltás van emögött. Pedig milyen impozáns volt az a nagy, minden irányban szétterülõ
szakáll! Szinte az ógörög Zeusz istent juttatta az ember eszébe. Az is volt õ, a huszadik
század istene. Akinek akkoriban valami köze volt a szellemtudományokhoz, az büszkén
vallotta marxistának magát, hacsak nem volt pap az illetõ. Minden nagyobb helységben
mûködött marxista egyetem a pártbizottság épületében, a köznép úgy nevezte, hogy
„foximaxi”. Az irodalom szakos bölcsész az egyetemen több marxizmust hallgatott, mint
irodalomtörténetet. Aki fiatalabb, az nem is érti ezt, aki idõsebb, az sem értette, csak elfogadta. És most trónfosztás? Le lehet taszítani Zeuszt az Olimposzról? Valamelyik napon hallottam a rádióból, hogy Kínában épp most állítottak fel valami hatalmas Marxszobrot. Szóval van, ahol le, van, ahol fel.
Mi ez a Marx-mánia, miért nevezték el egy féltucatnyi nagyobb város központi fekvésû,
nagyobb terét Marx térnek, és
mostanában miért keresztelték vissza a nevüket az eredetire? Mit tett le az emberiség
asztalára ez a szakállas fej, és
jelenleg miért dühödtek meg
rá mértékadó szervek?
Nagy tudós volt. Másfél kilós
könyve, A tõke máig érvényes
elemzését adja a gazdaság folyamatainak. Alapvetõ fogalmakat vezet be, mint értéktöbblet, profitráta, bõvített újratermelés satöbbi. Kimondja a
tõkés és a munkás kibékíthetetlen érdekellentétét. Szóval kibékíthetetlen. Lehet, hogy
épp ezt nem kellett volna hangsúlyoznia. Mert ebbõl sok minden következett. Úgy látta,
egy forradalommal gyökeresen meg kell változtatni a társadalom szerkezetét, mert igazságtalan. Köztulajdonba kell venni a termelõeszközöket, gyárat, földet, bankot. S még
tovább lépett. Azt hirdette, hogy a munkásságnak (õ úgy nevezte, „proletariátusnak”)
harcos, kemény szervezetté kell fejlesztenie magát az egész világon, s erõvel meg kell
döntenie „a tõkések uralmát”, meg kell szüntetni a kizsákmányolást, létre kell hoznia az
eszményi társadalmat, a kommunizmust. „Világ proletárjai, egyesüljetek!” S amivel
megalapozta saját szobrainak ledöntését: õ maga állt a szervezés élére.
Mert voltak, akik megfogadták ezeket a gondolatokat, és meg is akarták valósítani.
Oroszországban Lenin és követõi puccsal megszerezték a hatalmat, ezt elnevezték „nagy
októberi szocialista forradalomnak”, és elõidézték a történelem legiszonyatosabb vérfürdõjét, ezernyi kényszermunkatábort, vérengzõ erõszakszervezetet, az erõszak és sokszor az ostobaság uralmát. És nyomort, nincstelenséget. És most jön a tragikomikus bukfenc: kinevezték magukat az emberi haladás élharcosainak, akiknek minden ellenvéleménnyel szemben igazuk, csakis igazuk lehet. Lengették, egyre lengették a lakosságuk
elõtt a majdan létrejövõ boldogságos jövõ fátyolát. A fátyolon pedig hatalmas betûkkel
ott díszelgett MARX neve. Egy magas szintû tudásból borzalmas téveszmévé fajuló, véres történelmi tévút, a nagy Hazugság szimbóluma lett. Mi is kaptunk belõle jó negyven
évet. És tanultuk, tanultuk a marxizmust.
L. A.

Köszönet a Szent György kórháznak
Több éven át ápoltam beteg, mozgásképtelen páromat, amikor rosszul lettem a kimerültségtõl. Nagyon legyengültem, emiatt többször kórházba kerültem. Amikor a sürgõsségin feküdtem, borzalmas dolgokat láttam, de nem az orvosok és a személyzet,
hanem a betegek részérõl! Többen minõsíthetetlen hangnemben beszéltek az orvosokkal, ápolókkal, haraptak és karmoltak is. Ez megengedhetetlen! A kórház dolgozói mérhetetlen türelemrõl tettek tanúbizonyságot. Tisztelettel adózom elõttük! Egy
fillért nem tudtam adni nekik, mert nem telik, mégis emberségesen bántak velem,
odafigyeltek rám – maximális ellátásban volt részem. Amikor kiengedtek a kórházból,
az orvos a saját mobiljáról hívta fel a fiamat, hogy jöhet értem.
Hálás vagyok az egész kollektívának, de külön köszönetet szeretnék mondani dr.
Zádori Péter osztályos orvosnak és dr. Noori Ebrahim osztályvezetõ fõorvosnak.
Seres Józsefné, Sárbogárd
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EVANGÉLIKUS CSALÁDI NAP
Családi nap zajlott vasárnap a sárbogárdi,
Baross utcai Evangélikus Gyülekezeti
Központban. Az égiek kegyesek voltak a
szervezõkhöz és csodaszép napsütéssel
tették lehetõvé, hogy amíg a felnõttek a teremben különbözõ témákra összpontosították figyelmüket, a gyermekek az udvaron fedezhették föl a fából készült játékok
arzenálját.
Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész beszélt lapunknak a családi nap részleteirõl: – Nagy öröm számunkra, hogy
böjt negyedik vasárnapján e családi és gyülekezeti nap ajándékként hullott az ölünkbe. Másfél hónappal ezelõtt egy kedves barátunktól kaptuk a telefonhívást, hogy
ránk gondoltak: szívesen fogadnánk-e egy
családi illetve házassággondozó nap keretében egy programot, amit március 31-éig
kellene lebonyolítani a Bibliai Házassággondozó Szolgálat és a Nemzeti Együttmûködési Alap támogatásával. Sok-sok
elõkészülettel, feladattal, hívogatással járt
a szervezés, de szépen összeállt minden Isten ajándékaként. A témánk, amit választottunk: „Merjünk küzdeni kapcsolatainkért”. Hiszen Isten úgy adta számunkra az
életünket, hogy kapcsolatokban éljünk,
vele és egymással, embertársainkkal. Sokan gondolkodnak úgy, hogy egymástól elszigetelten, elidegenedve is lehet létezni a
világban, de egyre inkább azt éljük meg,
hogy ha sebezhetõkké is válunk, amikor
megismertetjük egymással életünket, legbensõbb értékeinket, mégis így lehet igazán értékes, mély kapcsolatokat teremteni. Elsõ témánk ezen a napon az istentisztelet keretében „A hûség természetrajza”
volt, ezt jártuk körbe keresztény szemmel.
Egy kedves baráti család is érkezett közénk: Kátoli Gábor és felesége, Veronika,
akik öt gyermeküket nevelik Mohács mellett, Lánycsókon. A második, interaktív
blokkban õk számoltak be arról és tettek
tanúságot, hogy hogyan ismerték meg Jé-

kiegészít a társam?” Abban a reménységben vagyunk, hogy a nap végén rádöbbenünk mindannyian: inkább értékes és fontos, hogy kiegészíthessük egymást. Az
egész nap krisztusi alapon, keresztény
szemlélettel, bibliai értékrend mentén halad.

zus Krisztust mint Megváltójukat, hogyan
helyezték teljesen új alapra az életüket, és
a gyermekeiket hogyan nevelik ennek fényében. A délután témája: „Kikészít, vagy

Ezzel a családi nappal – melyre Sárszentmiklósról, Sárbogárdról, Nagylókról, Dunaújvárosból és Sáregresrõl is érkeztek
közénk – szeretnénk hagyományt teremteni, és évrõl évre egy-két alkalommal megszervezni. Szeretnénk lelki otthonná tenni
a gyülekezet közösségét kicsik és nagyok
számára.
A nap folyamán természetesen nemcsak
lelki táplálékról gondoskodott a gyülekezet, hanem a szünetekben a felfrissülésrõl
és ebédrõl is.
Hargitai–Kiss Virág
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Reformáció a kultúrában
Izgalmas idõutazáson vehettünk részt
március 27-én, hétfõn, 17 órakor, melyet a
Madarász József Városi Könyvtár szervezett a reformáció emlékéve, a reformáció
kezdetének 500. évfordulója tiszteletére.

Sok szeretettel várták az érdeklõdõket „A
reformáció hatása a magyar kultúrára és
életünkre” címû elõadásra, melyen Kovács
Csongor, a Sárbogárdi Református Egyházközség lelkipásztora beszélt a reformáció hatásairól. Az eseményt – a várakozásoknak megfelelõen – rendkívül nagy érdeklõdés övezte, így annak a könyvtár helyett kivételesen a díszterem adott helyet.
Az elõadáson a reformáció kezdetérõl,
terjedésének fontos tényezõirõl, magyarországi fejlõdésérõl hallhattunk. Jelentõs
fordulópont volt például, amikor Károli
Gáspár elkészítette a teljes Biblia magyar
nyelvû fordítását, amit Vizsolyban nyomtattak ki, valamint az egyházi iskolák megalapítása például Debrecenben és Sárospatakon, s nem utolsósorban a nyomdák
létrejötte.
Az elõadás sok érdekes összefüggésre mutatott rá.
Mágocsi Adrienn
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„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság
koronája, melyet megád nékem az Úr
ama napon.” (II. Tim. 4,7-8)

Szomorú szívvel, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

SZABÓ PÉTER
református lelkipásztor,
aki 2 évig az Etyeki, 41 évig a Cecei
Református Egyházközség és szórványainak hûséges lelkipásztora, valamint 13 évig a Vértesaljai Egyházmegye esperese volt, 2017. március 25-én,
életének 73., házasságának 46. évében
Mennyei Atyánk végtelen szeretetébe
hazaköltözött.

2017. április 1-jén,
szombaton, 15 órakor
gyászistentiszteleten veszünk Tõle búcsút a cecei református templomban,
majd kísérjük utolsó útjára a cecei református temetõbe.

HÚSVÉTI KÉZMÛVES-FOGLALKOZÁSRA

A jelenlévõ palástos lelkipásztorokat
arra kérjük, hogy egy igével búcsúzzanak lelkésztársuktól.

hívogatunk benneteket szeretettel.
Helyszín: REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI TEREM
(Tompa utca 41.).
Idõpontja: 2017. április 1., szombat, délelõtt 10 órától 12 óráig.
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.
Mindenkit szeretettel várunk, készüljünk együtt a húsvétra!
Sárbogárdi Református Egyházközség

Életéért hálát adnak: felesége: Szabó
Péterné ny. református lelkész, gyermekei: Peti, Judit, Ágnes, Dóri, Csillu,
vejei: Zsolti, Balázs, Viktor, Tomi,
unokái: Tamara és Natasa; kiterjedt
rokonsága; volt gyülekezetének tagjai
és lelkésztársai
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

SZAKÁCS SÁNDOR
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.

Adószámunk: 18483118-1-07
Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány Sárbogárd
Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!

sárbogárdi lakos
életének 92. évében örökre megpihent.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
2017. április 8-án 16 órakor lesz
a sárbogárdi Huszár-temetõben.
Gyászoló család
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Cecei sulibörze

Író–olvasó találkozó
2017. március 22-én, szerdán a Vörösmarty Mihály Könyvtár szervezésében író–olvasó találkozót tartottak a Cecei Általános
Iskolában, melynek keretében Telegdi Ágnes írónõ ellátogatott az intézménybe és
sok szép percet szerzett a 3. évfolyamos diákoknak. A gyerekek és pedagógusaik
szép és tartalmas elõadásnak lehettek részesei és diákjaink személyesen is találkozhattak az írónõvel, megismerkedhettek a
könyveivel. Ágnes nagy szeretettel mesélt
az állatokkal való kapcsolatáról, megfigyeléseirõl, írásainak születésérõl. Köszönjük
neki, hogy ellátogatott diákjainkhoz, és
köszönjük a megyei könyvtár munkatársainak, valamint Sárvári Ilona helyi könyvtárosnak is, hogy szívükön viselik a diákok
olvasóvá nevelését, élményhez juttatását.
Telegdi Ágnes írónõ az alábbi köszönõlevelet juttatta el intézményünknek látogatása után:
„Még egyszer szeretném megköszönni a
meghívást, melynek során március 22-én,
szerdán délelõtt elõadást tarthattam a
Cecei Általános Iskolásoknak, a megyei és
a település könyvtárának közös szervezésében.
Meg kell mondanom, hogy az elmúlt 7 évben több mint 400 elõadást tartottam országosan, és a külföldön élõ magyar közösségeknél, de a Cecei Általános Iskolások
tudása, együttmûködése, figyelme és szorgalma egészen lenyûgözött, és segítségükkel az elõadás hangulata egyike a legszebb
emlékû író–olvasó találkozóimnak.
Köszönöm a szervezésben résztvevõk
munkáját, Sárvári Ilona könyvtáros, Király
László iskolaigazgató is sokat segített,
hogy a rendezvény ilyen precízen szervezett formában létrejöhessen. Köszönöm a
pedagógusok munkáját is, akik a hétköznapokban rengeteget dolgoznak a gyerekekkel, hogy tudásuk nemcsak nagy, de
sokrétû is legyen. Végül pedig azt szeret-

ném, ha elõadásom hatására a gyerekek
nemcsak az olvasást szeretnék meg még
jobban, hanem a természetjárást is, mely
egyben a természet szeretetét és a környezetünkre való õszinte odafigyelést is jelenti.”
Tisztelettel: Telegdi Ágnes Aranykönyv
díjas író

Víz világnapja
a 4. osztályban

Témanap keretében emlékeztek meg a víz
világnapjáról a Cecei Általános Iskola 4.
osztályosai március 22-én. Elõször a tankönyvük segítségével elevenítették fel a
vízzel kapcsolatos ismereteiket, amit kiscsoportos beszélgetõkörrel „tágítottak” ki.
Ezután feladatok segítségével egyénileg

hasonlították össze a sós és „édesvíz” jellemzõit, a víz halmazállapotait stb. A folytatásban egy totó és egy rejtvény csoportos
kitöltése következett, amit egy „vizes”
könyvjelzõ elkészítése egészített ki. Az ellenõrzõ beszélgetés után montázs készült a
faliújságra, Barátunk a VÍZ! témakörben,
az egyénileg gyûjtött képek segítségével,
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Játékos logikai vetélkedõ
Arany László tiszteletére

A matematika tantárgy a legtöbb gyermek
számára mumus. Ezt cáfolta meg az a 80
diák, akik március 24-én, pénteken délután játékos logikai vetélkedõn vettek
részt az alapi iskolában.

Az iskolánkban a matematikatanítás és a
minden évben megrendezésre kerülõ játékos logikai vetélkedõ legfontosabb célja,
hogy a gyerekek matematikához való viszonya pozitív irányba változzon. Több iskola tanulói évek óta visszajárnak erre a
vetélkedõre, érdeklõdve várják a feladatokat, amelyek általában a valóság és a matematika kapcsolatát igyekszenek felfedeztetni, miközben azt is megmutatják, hogy
egy-egy feladvány milyen szórakoztató lehet.
kicsit prezentálva, indokolva a képválasztást. A montázskészítést a Tavaszi szél vizet áraszt dal éneklésével tették még élvezetesebbé. A témanap zárásaként a 4. osztályosok egy papírhalat is készítettek, ami
élõhelyében szintén csatlakozott a nap
témájához.
Úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy igény
van a diákok részérõl arra, hogy egy kicsit
más keretek között szerezzenek ismereteket, tanuljanak egymástól. Erre is jó alkalom volt ez a témanap, ami a „lételemünk”
fontosságára, védelmére, jellemzõire hívta
fel a figyelmet.
Szabóné Várady Katalin igh.

Ebben az évben a vetélkedõ éppen Arany
László születésnapjára esett. Két harmadik osztályos diák, Lengyel Zsófia és Baráth Barnabás Petõfi Sándor Arany Lacinak címû versével nyitotta meg a rendezvényt.
Jó hangulatú másfél órát tölthettünk
együtt, és többen úgy mentek el, hogy jövõre ismét találkozunk.
Végül a korcsoportonkénti helyezések,
melyekhez újra gratulálunk!
3-4. korcsoport:
1. Cecei Általános Iskola
2. Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája
3. Mészöly Géza Általános Iskola, Sárbogárd
5-6. korcsoport:
1. Petõfi Sándor Gimnázium
2. Mészöly Géza Általános Iskola, Sárbogárd
3. Németh László Általános Iskola, Mezõszilas
7-8. korcsoport:
1. Cecei Általános Iskola Alapi Tagiskolája
2. Petõfi Sándor Gimnázium, Sárbogárd
3. Cecei Általános Iskola
Alapi iskola
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2017. március 30. Bogárd és Vidéke

Zengõ-hírek

Erdõpedagógiai
konferencián

A víz világnapja
Hagyománnyá vált óvodánkban, hogy minden évben március 22-én a víz világnapját a
Sárbogárdi Zengõ Óvoda Mikes közi csoportjai változatos, játékos tevékenységekkel teszik emlékezetessé. Idén is minden kisgyermek és felnõtt kék pólóban érkezett az óvodába, és sok „vizes” próbát kellett kiállniuk a délelõtt folyamán. Ügyességüket akadálypályán próbálhatták ki a gyerekek a tornaszobában. Az óvó nénik kreativitását dicséri, hogy
a gyerekek nagyon élvezték a zenélõ poharak csilingelõ hangját, melyekkel ismert gyermekdalokat szólaltathattunk meg. Önfeledten számoltuk a tóba ugró békákat, melyekkel matematikai képességeiket fejlesztették. Türelmüket és kézügyességüket fejlesztettük a horgászos játékkal, kipróbálhatták a nagyobb kavicsokon való járkálást is. A szappanbuborék-fújás „csodája” minden gyermeket magával ragadott. Pihenésképpen projektorról kivetített képekben gyönyörködhettünk, hallgathattuk a tenger morajlását, a
víz csobogását.
A víz világnapja alkalmából kiállítást is rendeztünk, melyen a szülõk és gyermekek együttes munkájából kerültek ki szebbnél szebb alkotások, melyeket az óvoda aulájában mindenki megtekinthetett.
Reméljük, a sok tapasztalatszerzés útján tovább erõsítettük bennük a víz fontosságát
mindennapjainkban.
Fiserné Farkas Csilla, Sütõ Lászlóné, Huszárné Várhelyi Ildikó

Intézményünk a Sárbogárdi Zengõ Óvoda
referenciaóvodája a VADEX Mezõföldi
Zrt. Gilice Erdészeti Erdei Iskola és Óvoda programjának, melynek fõ helyszínére,
a Soponyai Ökocentrumba rendszeresen
járnak csoportjaink és az erdei óvodai
programunkra jelentkezõ gyermekek.
Sok-sok élménnyel gazdagodva szoktak
óvodásaink visszatérni hozzánk, lelkesen
mesélve felfedezéseiket. A természet adta
csodákat kihasználva Véninger Eszter
programvezetõ az életkori sajátosságokat
is figyelembe véve szervezi és tervezi a természetben töltött napokat. Ezúttal azonban nem a gyermekeknek, hanem a pedagógusoknak szerveztek megyei szakmai
konferenciát, melyen intézményünkbõl 5
kollégával a Zöld munkacsoportból mi is
részt vettünk. Ez a nap az erdõpedagógiáról szólt. Hallhattunk elõadást Tóth Károly termelési vezérigazgató-helyettestõl,
aki röviden bemutatta a VADEX Mezõföld Zrt. tevékenységi köreit turisztikai és
közjóléti szempontból is. Véninger Eszter,
az erdészeti erdei iskolák és óvodák történetérõl, mûködésérõl beszélt, illetve abból
is kaptunk ízelítõt, hogy miért érdemes alkalmazni az IKT-eszközöket és használni a
környezeti nevelés során. Fajkuszné Bodrogi Zsuzsanna nemzetközi erdõpedagógiai jó gyakorlatokat, európai követendõ
példákat osztott meg velünk. Kovács Norbert, a Pákozd–Sukorói Arborétum és Szabadidõpark vezetõje csodálatos fotóival
kápráztatott el bennünket, így betekintést
nyerhettünk az arborétum és az ökocentrum élõvilágába is. A gyakorlatorientált
napon kipróbálhattuk a Gilice Erdészeti
Erdei Iskola és Óvoda interaktív oktatási
eszközeit is, ezt követõen pedig mi is csapatokat alkottunk és játékos feladatsort
oldottunk meg. Délután szakvezetéssel
ismerkedtünk a csodás Soponyai Ökocentrummal. A vadasparkban megtekintettük a vaddisznókat malacaikkal, a különbözõ szarvasokat, madarakat, elsétáltunk a tavakhoz, majd medvehagymát
szedtünk. Köszönjük ezt a tartalmas és
hasznos napot a szervezõknek, elõadóknak, és a vendégszeretetet is, amiben részesítettek bennünket!

Bogárd és Vidéke 2017. március 30.

Köszönjük a támogatást!
Az idei évben is jó alkalom nyílott arra,
hogy a Központi Óvodát Segítõ Alapítvány
és a székhely szülõi szervezete által szervezett hagyományos jótékonysági bálon támogatást kapjanak óvodásaink. A rendezvény sikeres megvalósítását megelõzte
több szervezési feladat is. A báli jegyek
elõállítását a Bogárd és Vidéke Hírház vállalta – köszönjük a támogatást! A szülõi
szervezet lelkes tagjai több héten át reggel
és délután kitartóan árulták a jegyeket –
köszönöm, hogy idejüket adták ehhez a
nemes feladathoz! Az anyukák és nagymamák fáradozása sem volt hiábavaló, finom
süteményeik nemcsak díszítették az asztalokat, de kelendõek is voltak, mert a bálon
résztvevõk szívesen vásároltak egy-egy tálcával, hogy megkóstolják, ezzel is gyarapítva a bál bevételét. Köszönöm a helyi vállalkozók, üzletvezetõk felajánlásait, a sok
tombolatárgyat, mely mind szerencsés
gazdára talált. Köszönöm Rostás Péternek, az Amadeus Étterem és Pizzéria vezetõjének, hogy helyet biztosított rendezvényünknek és ízletes vacsorát készítettek
vendégeinknek! Köszönöm Boros Lászlónak a hangulatos zenét; a mûsorban fellépõ Dancing Feet Hiphop Tánciskola növendékeinek és vezetõjüknek, Gászler Dórinak a látványos táncot; Tieger Tímea
Mónika operetténekesnek és mûvésztársainak, Reizinger Tibornak és Pintér Gabriellának a káprázatos elõadást, akik dalaikkal megalapozták a bál jó hangulatát!
Köszönöm, hogy elfogadták felkérésünket, és külön köszönöm, hogy ezt önzetlenül tették, hiszen az általuk adott mûsor is
felajánlás volt, melyet ezúton is köszönök
Tímeának, akinek a kislánya szintén a mi
ovisunk. Köszönöm Havasi Kingának, a
szülõi szervezet elnökének és a szülõi
szervezet tagjainak áldozatos munkáját,
segítõkészségét! Nélkülük ez a rendezvény
nem jött volna létre.
A bál bevételébõl gyarapítjuk az óvoda játékkészletét, szabadidõs programot szervezünk, és a ballagó nagycsoportosoknak
ebbõl a támogatásból tudjuk megvásárolni
az ajándékokat. Köszönöm mindenkinek a
támogatást, aki valamilyen módon hozzájárult rendezvényünk sikeréhez és adományával segíti céljaink megvalósulását. Köszönöm az est résztvevõinek, hogy jelenlétükkel támogatták jótékonysági rendezvényünket, tombolát, süteményt vásároltak. Remélem, jól szórakoztak, és jövõre is
a vendégeink lesznek!
Köszönettel a Sárbogárdi Zengõ Óvoda
székhelyére járó gyermekek és kollégák
nevében:
Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ
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Óvodai beiratkozás
Értesítjük a kedves Szülõket, hogy a Sárbogárdi Zengõ Óvodában a 2017/2018-as nevelési évre történõ beíratásra az alábbi idõpontokban kerül sor:

2017. április 24-25-26. (hétfõ-kedd-szerda) 9–16 óráig
A következõ helyszíneken:
Sárbogárdi Zengõ Óvoda (székhely) – 7000 Sárbogárd, Mikes köz 3.
Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája – 7003 Sárbogárd, Gesztenye sor
1.
Sárbogárdi Zengõ Óvoda Töbörzsöki Telephelye – 7000 Sárbogárd, Szent István út. 49.
Sárbogárdi Zengõ Óvoda Pusztaegresi Telephelye – 7018 Pusztaegres, Hatvani u. 50.
Kérem, szíveskedjenek magukkal hozni a beiratkozáshoz szükséges közokiratokat, dokumentumokat: a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt; a szülõ (törvényes
képviselõ) személyi azonosítóját és lakcímet igazoló hatósági igazolványát; a gyermek
TAJ-számát igazoló hatósági bizonyítványt; orvosi igazolást arról, hogy a gyermek közösségbe jöhet.
Amennyiben rendelkeznek a gyermekre vonatkozólag a következõ dokumentumokkal,
akkor annak eredetijét kérjük szintén bemutatni, illetve másolatát a jelentkezési lappal
átadni (a jelentkezési lapot a beiratkozáskor kell kitölteni): igazolás sajátos nevelési
igényrõl (szakértõi vélemény), tartós betegségrõl (orvosi igazolás), nyilatkozat halmozottan
hátrányos helyzetrõl.
Továbbá tájékoztatom a kedves Szülõket a következõkrõl: a nemzeti köznevelésrõl szóló
2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétõl hatályba lépõ rendelkezése szerint a
gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell
részt vennie.
Tehát ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1-je elõtt
születtek, és még nem járnak óvodába.
Az a szülõ, vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete, vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellõ idõben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethetõ, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig
terjedhet.
Az óvodakötelezettség teljesítése alól felmentést – a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ,
valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva – az illetékes jegyzõ adhat az ötödik életév betöltéséig, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülõk kötelesek arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követõ tizenöt napon belül, azaz legkésõbb 2017. május 20-áig írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
jegyzõt.
Azon gyermekek esetében, akik 2014. szeptember 1-je után születtek és a 2017/2018-as
nevelési évben (mely 2017. szeptember 1-jétõl 2018. augusztus 31-éig tart) betöltik a 3.
életévüket, csak 2018. szeptember 1-je után kötelezõ az óvodába járás, de természetesen,
ha a szülõk szeretnék gyermeküket óvodába járatni, a lehetõség adott. A jelzett beiratkozási idõpont rájuk is vonatkozik!
A köznevelési törvény alapján lehetõség van az óvodai férõhelyek függvényében a két és
fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel,
ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ hároméves és annál idõsebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ.
Az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntésrõl írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntésrõl határozati formában a szülõ 2017. május 26-áig értesítést kap.
Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetõje által hozott döntés ellen a szülõ a közléstõl, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt napon
belül eljárást indíthat. Az óvoda vezetõje a kérelmet annak beérkezésétõl számított 3 napon belül továbbítja a jegyzõ részére. A benyújtott kérelem tárgyában a jegyzõ az Nkt. 37.
§ (3) bekezdése és a 38. § (1) bekezdése alapján hoz döntést. A szülõ az Nkt. 38. § (4) bekezdése alapján jogszabálysértésre hivatkozással a jegyzõ döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstõl számított harminc napon belül.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES SZÜLÕT ÉS GYERMEKET!
Tisztelettel: Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

ÉTKEZÉSI DÍJAK
BEFIZETÉSE
FIGYELEM!
2017 áprilisában a megszokottól eltérõ
idõpontokban kerül sor a térítési díjak
beszedésére, az alábbiak szerint
Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola
2017. április 10. (hétfõ) 7.45–15.30 óra
Sárszentmiklósi Általános Iskola:
2017. április 10. (hétfõ) 7.45–15.30 óra
Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium:
2017. április 11. (kedd) 7.45–11.30 óra
2017. április 25. (kedd) 7.45–11.30 óra
Szent István Általános Iskola:
2017. április 11. (kedd) 7.45–9.00 óra
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
2017. április 11. (kedd) 9.15–10.15 óra

Pótbefizetés
2017. április 26-27-28. (szerda, csütörtök, péntek) a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 2. számú irodájában
8.00–15.00 óráig.

2017. március 30. Bogárd és Vidéke

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2017.
március 10-ei ülésén elfogadta:
– a 6/2017. (III. 23.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésérõl szóló 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 7/2017. (III. 23.) önkormányzati rendeletet a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok
és az egyéb anyakönyvi családi események lebonyolítási rendjérõl, szolgáltatási díjáról, valamint az
anyakönyvvezetõk közremûködésének díjazásáról;
– a 8/2017. (III. 23.) önkormányzati rendeletet az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 9/2017. (III. 23.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII.
22.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezési
csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

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

ÚJ HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104
Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 óráig az
alábbi telefonszámon hívható háziorvosok:
HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;
SZERDA, DR. FARKAS JÁNOS, 06 (20) 927 9213;
CSÜTÖRTÖK, DR. JARABIN JÁNOS, 06 (30) 928 5500.
Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig a Sárbogárd város területén mûködõ háziorvosok orvosi körzetenként sürgõsségi esetekben rendelkezésre állnak.

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Bogárd és Vidéke 2017. március 30.
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00.
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

Dr. Farkas János háziorvos

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik) hívja az E.ON-t:
06(25)433-444, 06(80)205 020. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármesteri hivatalt: 06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Dr. Práger Péter háziorvos

Ha a lakásban áramkimaradás van:

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007 H: 10-13, K:
13-16, Sze: 10-12 (13 óráig csecsemõ- és gyermektanácsadás), Cs:
10-13, P: 9-12.

E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020 (vezetékes telefonról ingyenes). E-mail-en (hálózattal kapcsolatos ügyekben): aramhalozat@eon.hu. Postacím:
E.ON Ügyfélszolgálat 7602 Pécs, Pf.:197.

Dr. Jarabin János háziorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Ha nem ég a gáz...!
Hibabejelentés: 06(80)301-301 (vezetékes telefonról ingyenes). Ügyfélszolgálat: 06(40)220-022. E-mail-en (hálózattal kapcsolatos ügyekben): gazhalozat@eon.hu. Levélben: E.ON Ügyfélszolgálat 7602 Pécs, Pf. 197. Faxon:
E.ON Ügyfélszolgálat 06(93)310-802

Dr. Nemes Mária háziorvos

Ha „süket” a telefon...!

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

Dr. Oroszlány László háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13, P:
8-11.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 13.30-16.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET H-P: 17-7 óráig, P: 12-7 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 7-7 óráig
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104
MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös telefonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy elütött
állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 00(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül,
eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van: Közév Kft.:
06(25)508-990, 06(25) 460-128.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126, 06(25)520-150,
ügyelet: 06(30)552-4904. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos
útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:

SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (70) 370 3104.
Hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától
másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30–7.30-ig.

hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ:
Székesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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Érdemes havonta ellenõrizni
a köztartozásmentes adatbázis feltételeit
Ahhoz, hogy valaki folyamatosan szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA), az
adókötelezettségeket határidõben teljesítenie kell. Érdemes idõrõl idõre ellenõrizni, hogy nincs-e valamilyen elmaradás, ami kizárja a KOMA-tagságot.
A köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplés általánosan helyettesíti a nemleges adóigazolást minden olyan eljárásban, ahol a tartozásmentesség igazolását jogszabály írja elõ. Néhány eljárásban azonban (helyi önkormányzati képviselõk, EKÁER) a nemleges adóigazolás nem helyettesítheti
a köztartozásmentes adózói adatbázisban történõ szereplést. Sokan azért kérik a felvételüket, mert a
családok otthonteremtési kedvezményét (CSOK) szeretnék igényelni, aminek fontos feltétele a köztartozás-mentesség.
A NAV honlapján található nyilvános adatbázis minden hónap 10-én frissül, és azokat az adózókat tartalmazza, akik az elõzõ hónap utolsó napjáig a KOMA-nyomtatványon kérték a felvételüket, és a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelnek.
A tapasztalatok szerint elõfordul, hogy a listán szereplõk figyelmetlenségbõl elmulasztanak benyújtani
egy bevallást, vagy nem fizetik be határidõre az adót. Az adatbázis tagjainál a NAV havonta vizsgálja a
KOMA-tagság feltételeit. Ha valaki a felülvizsgálatkor ezeknek már nem felel meg, a törvény alapján kikerül a köztartozásmentes adózók közül. Amennyiben azonban ismét teljesíti a feltételeket és újra kéri
felvételét a KOMA-nyomtatványon, visszakerülhet az adatbázisba.
A tartozás és az egyéb kizáró feltételek ellenõrzésére az eBev felületen található „A HÓNAP UTOLSÓ
NAPJÁN KOMA-FELÜLVIZSGÁLAT!” (https://ebev.nav.gov.hu) tájékoztató használható.
A kockázatos termékek és élelmiszerek közúti fuvarozásakor a NAV csak akkor ad ki EKÁER-számot, ha
az adózó kifizette a kockázati biztosítékot. Ez alól azonban mentesülnek azok, akik legalább két éve mûködnek, szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint a bejelentés idõpontjában
nincs felfüggesztve az adószámuk. Esetükben is érdemes tehát kérni a KOMA-ba való felvételt.
Bõvebb információ a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) a 37. információs füzetben található.
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

Egyszerûen az új felületen
Sokan felkeresték már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal új, internetes e-SZJA felületét, hogy megnézzék,
mit tartalmaz szja-bevallási tervezetük. Valamennyi adózó felelõssége és érdeke, hogy a tervezetekbõl
ne maradjon ki semmi, ezért érdemes mielõbb átnézni a NAV kimutatását. Legegyszerûbben ezt ügyfélkapus jelszóval a nav.gov.hu oldalról elérhetõ új felületen lehet.
Akik netán elakadnak a tervezet jóváhagyásában, esetleges kiegészítésében, vagy akár a felajánlásban, azoknak segítenek a NAV rövid tájékoztató videói, amelyek az alábbi linkeken elérhetõk:
https://youtu.be/9zrjle9WwY8
https://youtu.be/u43MErkaajk
https://youtu.be/bb46HhZdcHM
https://youtu.be/0GJGXvpwIHs
https://youtu.be/MUNiRj3fTig
További információ a www.nav.gov.hu oldalon olvasható, vagy általános tájékoztatás a 06 (40)
42-42-42-es telefonszámon kérhetõ.

Mi a teendõ az adóbevallási tervezettel

2017. március 30. Bogárd és Vidéke

A Sárbogárdi
Járási Hivatal
elérhetõségei és
ügyfélfogadási rendje:
Kormányablak Osztály
ügyfélfogadása
Sárbogárd, Hõsök tere 2. földszint,
telefon: (25) 795-249, (25) 795-229,
fax: (25) 520-290,
e-mail:
kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 7.00–17.00, kedd 7.30–12.00,
szerda 7.30–16.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 7.00–12.00

Hatósági Osztály és Gyámügyi
Osztály ügyfélfogadása
Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet,
telefon: (25) 520-291, fax: (25) 520-290,
e-mail: hivatal.sarbogard@fejer.gov.hu

hatósági és szociális igazgatási
hatáskörök tekintetében
ügyfélfogadás
hétfõ 8.00–11.30, szerda 8.00–11.30 és
12.30–15.00, péntek 8.00–11.30

gyámügyi hatáskörök tekintetében
ügyfélfogadás
hétfõ 7.30–11.30,
szerda 7.30–11.30 és 12.30–16.00

Foglalkoztatási Osztály
ügyfélfogadása
Sárbogárd, Túry Miklós u. 3.,
telefon: (25) 508-175, (25) 407-317,
fax: (25) 508-175,
e-mail:
foglalkoztatas.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 8.00–14.00, szerda 8.00–14.00,
csütörtök 8.00–14.00, péntek 8.00–12.00

Földhivatali Osztály ügyfélfogadása
Sárbogárd, Hõsök tere 17.,
telefon: (25) 508-615, (25) 508-020,
fax: (25) 518-021,
e-mail: foldhivatal.sarbogard@fejer.gov.hu,
hétfõ 8.00–15.30, kedd 8.00–10.00,
szerda 8.00–15.30,
csütörtökön nincs ügyfélfogadás,
péntek 8.00–12.00

A NAV által elkészített bevallási tervezetben szereplõ adatokat 2017. május 22-éig lehet ellenõrizni, javítani, kiegészíteni, jóváhagyni.
Az ügyfélkapuval rendelkezõ adózók március 15-étõl tekinthetik meg az online felületen a bevallási tervezetüket. Aki egyetért az adóbevallási tervezetével, annak jóvá kell hagyni, és nincs további teendõje.
Az elektronikusan jóváhagyott bevallást papíralapon nem kell a NAV-hoz beküldeni.
Szükség esetén május 22-éig az online felületen módosítható, kiegészíthetõ a tervezet. Abban az esetben, ha az adózó nem módosítja, nem egészíti ki, vagy nem hagyja jóvá bevallási tervezetét, akkor az
május 22-ével az adózó bevallásává válik.
Ügyfélkapu-regisztráció hiányában 2017. március 15-e után a tervezet a NAV ügyfélszolgálatain kérhetõ. Amennyiben a papíralapon kézhez kapott tervezetben közölt adatok módosítása szükséges, a
16SZJA nyomtatványt kell benyújtani május 22-éig, amely a NAV honlapjáról, a megújult szja-felületrõl könnyen letölthetõ.
Amennyiben a kiküldött tervezet nem szorul módosításra, kiegészítésre azt nem kell visszaküldeni az
adóhivatal részére. Lényeges, hogy mindenki nézze át a tervezetet, mert az adózók felelõssége, hogy
jövedelmükrõl precíz bevallás készüljön, abból ne hiányozzon semmi.
Aki személyesen szeretné ügyeit intézni a NAV honlapján (www.nav.gov.hu), idõpontot tud foglalni
ügyfélkapunyitásra, szja-bevallási tervezet és bevallás ügyintézésére is.

Alap – szerda 13.00–15.00, Dózsa Gy. u. 31.;
Alsószentiván – szerda 15.00–16.00, Béke
u. 56/a.; Cece – kedd 8.00–12.00, csütörtök
12.30–16.00, Deák F. u. 13.; Hantos – hétfõ
8.00–9.00, Nagylóki u. 3.; Igar – péntek
10.00–11.00, Fõ u. 1.; Mezõszilas – péntek
7.30–10.00, Fõ u. 111.; Nagylók – hétfõ
9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1.; Sáregres –
hétfõ 13.30–14.30, Kossuth u. 10.; Sárkeresztúr – szerda 8.00–12.00, Fõ u. 34.;
Sárszentágota – csütörtök 8.00–10.00, Május 1. u. 1.; Vajta – hétfõ 15.00–16.00, Szabadság tér 1.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

Simon János hivatalvezetõ

Ügysegédek ügyfélfogadása

Bogárd és Vidéke 2017. március 30.
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Sáfrányos karfiolleves
Hozzávalók a leveshez: 80 dkg karfiol, 0,5 l
tej, 0,5 l csirkealaplé, 2 csipet sáfrány, só,
bors ízlés szerint, 2 ek vaj; a tálaláshoz: 2
ek petrezselyem (durvára vágott), 2 tk olívaolaj (extra szûz).

juhtúrót és a krémsajtot, majd adjuk hozzá
az egész tojásokat, a tejfölt és a kihûlt póréhagymát. Az elsõ réteslapot vékonyan
megkenjük olajjal, majd rátesszük a második lapot, és bekenve ennek a tetejét is befedjük a harmadik, majd a negyedik lappal.
A réteslap teljes hosszában, körülbelül tenyérnyi szélesen kirakjuk sonkaszeletekkel, majd rákenjük a tölteléket, és körülbelül 4-5 cm szélesen feltekerjük a tésztát.
Ügyeljünk arra, hogy ne legyen túl szoros,
és a tészta vége alulra kerüljön. Ezt megismételve elkészítjük a többi rétesünket is.
Kiolajozott tepsibe tesszük, a tetejét is alaposan megkenjük olajjal, majd elõmelegített, 150 fokos sütõben, 25-30 percig sütjük. Amikor megsült, 10-15 percig pihentetjük, így könnyebben szeletelhetõ.

Habkönnyû
almás sütemény
Hozzávalók a tésztához: 50 dkg finomliszt,
20 dkg cukor, 25 dkg vaj, vagy margarin,
egy csipet só, 3 tojássárgája, 1 cs sütõpor,
reszelt citromhéj, 3-4 ek tejföl; a töltelékhez: 1,5 kg alma, 3 dkg vaj, 10 dkg cukor, 1/2 cs vaníliás pudingpor, 3 tojásfehérje.

Burgonya carbonara
A tejet az alaplével és egy csipet sáfránnyal
felforraljuk. Sózzuk, borsozzuk. Közben a
karfiolt rózsáira szedjük, megmossuk és
hozzáadjuk a forrásban lévõ léhez. Kb. 7-8
perc alatt (a karfiolrózsák méretétõl függõen) majdnem puhára fõzzük a zöldséget. A karfiolrózsák negyedét szûrõkanállal kivesszük és félretesszük. A maradék
karfiolt 2-3 merõkanálnyi lé kíséretében
turmixban pürésítjük. Másik lábasba öntjük a pépet és felengedjük annyi fõzõlével,
hogy leves sûrûségû legyen. Hozzáadjuk a
másik csipet sáfrányt, igazítunk a leves ízesítésén (ha szükséges) és összeforraljuk.
Közben a félretett karfiolrózsákat egy serpenyõben a felhevített vajon megpirítjuk.
A pirított karfiolt elosztjuk a tányérokban,
óvatosan felöntjük a levessel, olívaolajat
csepegtetünk rá, frissen õrölt borssal és
petrezselyemmel hintjük.

Sonkás–túrós rétes
Hozzávalók: 2 cs réteslap, 1-2 db póréhagyma, 25 dkg sovány túró, 1 tojás, 5 dkg
juhtúró, 65 g zöldfûszeres sajtkrém, 1/2 dl
tejföl, 5 dkg füstölt edami sajt, 10 dkg fõttfüstölt sonka.
A karikára szelt póréhagymát egy kevés
olajon megfonnyasztjuk, majd hagyjuk kihûlni. Közben keverjük össze a túrót, a

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 150 g pulykahús, 1 db kisebb hagyma, 300 ml fõzõtejszín, 100 g parmezán sajt, 1 db tojás, só,
bors, apróra vágott zöldpetrezselyem (a
díszítéshez), 2-3 szelet bacon, vaj.
Melegítsük a sütõt 200 fokra, és vajazzunk

ki egy hõálló tálat. A burgonyát szeleteljük
fel és tegyük fel fõni sós vízben. Hagyjuk
fõni 10-15 percet, vigyázzunk, ne puhuljon
meg teljesen. Keverjük össze a fõzõtejszínt
a tojással, sózzuk, borsozzuk. Szeleteljük
fel a hagymát és pirítsuk meg kevés vajon.
Amikor kezd üveges lenni, tegyük hozzá a
kockára vágott pulykahúst, és hagyjuk addig sülni, amíg érezhetõ lesz a pulykahús
sült illata. Egy másik serpenyõben tegyük
oda sülni az apróra szeletelt bacont. Szûrjük le a burgonyát, tegyük bele a kivajazott
tálba, öntsük rá a tejszínes szószt, rakjuk rá
a hagymás keveréket és a sült bacont. Majd
kavarjuk össze, szórjuk meg apróra vágott
petrezselyemmel és tegyük be sülni 30
percre. 15 perc elteltével kisebbre kell
venni a lángot a sütõben, és rá kell szórni a
reszelt parmezánt. Akkor van kész, amikor
a burgonya megpirul.

A tésztához a hozzávalókat összegyúrjuk.
A tésztát kettévesszük úgy, hogy az egyik
rész kicsivel nagyobb legyen. A nagyobbik
részt a hûtõbe, a kisebb részt a fagyasztóba
tesszük. Nem kell teljesen megfagyasztani,
bár az sem baj, lényeg, hogy amíg a töltelék
elkészül, megdermedjen annyira, hogy le
tudjuk reszelni. A töltelékhez az almákat
meghámozzuk, felszeleteljük, és a vajon a
cukorral félpuhára pároljuk. A pudingport
kevés vízzel elkeverjük, az almához öntjük,
és besûrítjük. Langyosra hûtjük. A tojásfehérjét felverjük keményre és óvatosan beleforgatjuk az almát. A hûtõben tárolt
tésztát kivesszük, elnyújtjuk, és kivajazott,
lisztezett tepsibe terítjük. Ráhalmozzuk a
tölteléket, majd a fagyasztott tésztát nagyobb lyukú reszelõvel a töltelék tetejére
reszeljük.

Hargitai nagymama
ÉTELRECEPTJEINEK
gyûjteménye kapható
szerkesztõségünkben
1500 Ft-os áron.
Bogárd és Vidéke
Lapkiadó és Nyomda
Sárbogárd, Hõsök tere 12.
Nyitva: hétfõtõl péntekig, 8-17 óráig.
Telefon: 06 (25) 508 900

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
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ZAKÓ NÉLKÜLI HÉTVÉGE
EGY PONT IS PONT
Ercsi–Sárbogárd 1-1 (1-1)
Ercsi: Horula K. – Hoffmann R., Mónus
M., Gróf R., Varga K., Rapai R., Szalánczi
G., Kõvári L.
Csere: Rácz M., Nagy R. B., Kovács P.,
Juhász A.
Edzõ: Gróf András.
Sárbogárd: Simon Cs. – Nagy Á., Kõkuti
T., Hegedûs Gy., Gráczer B., Tóth Zs.,
Bezerédi Á., Laták B., Tóth T., Horváth
Á., Lajtos A.
Csere: Deák M., Gráczer B., Boros B.,
Gráczer G., Szabó Z., Krajcsovics P., Nagy
K.
Edzõ: Gracza Tibor.
Alacsony színvonalú mérkõzésen a küzdelem dominált mindkét csapat részérõl. A
10. percben a védelmi hibát kihasználva
Ivacs G. megszerezte a hazaiaknak a vezetést, 1-0. A gól után a vendégek dolgoztak
ki helyzeteket, és a 24. percben Horváth Á.
góljával sikerült egyenlíteni, 1-1.
A második félidõben a Sárbogárd többet
és veszélyesebben támadott, de az eredményen nem tudott változtatni.
A mérkõzés összképe alapján igazságos
eredmény született.

GÓLPÁRBAJ
Ercsi U19–Sárbogárd U19
3-5 (1-2)
Ercsi U19: Rácz M. – Baki M., Hosszú K.,
Déri I. M., Sebestyén N., Nikolics R., Pintér L., Góman M., Varga A., Völcsei M.,
Kovács G. S.
Csere: Liszi J. Á., Bognár B., Szakolczi A.
Edzõ: Lieber Károly.
Sárbogárd U19: Brúzsa S. P. – Horváth
Zs., Petõ A., Sükösd G., Gyökér K., Molnár M., Pajor T., Horváth I., Demeter D.,
Ambrózi M., Vagyóczki P.
Csere: Fekete A., Nagy F., Bögyös B. G.
Edzõ: Pajor László.
A 14. percben Demeter D. góljával a többet támadó vendégcsapat megszerezte a
vezetést, 0-1. A következõ negyedórában
mindkét oldalon adódtak lehetõségek, és a
27. percben Demeter D. talált a hazai kapuba, 0-2. A félidõ hajrájában Bognár B.
42. percben szépített, 1-2.
A második félidõben a hazaiak kezdeményezései a 64. percben góllá értek. Ismét
Bognár B. volt eredményes, 2-2. A mérkõzés utolsó 10 percében potyogtak a gólok.
A 80. percben Demeter D. mesterhármasával a vendégek megszerezték a vezetést,
2-3. A 87. percben az addig is ellenállhatatlan Demeter D. 2-4-re módosította az

eredményt. A 89. percben Bognár B. is a
harmadik gólját lõtte, ezzel 3-4. Az utolsó
percben újabb Demeter D.-villanás, és beállította a 3-5-ös végeredményt.

VALAHOGY ÍGY KELL
Sárbogárd II.–Enying
4-2 (1-2)
Sárbogárd II.: Kimiti Z. – Berta J., Fülöp
T., Juhász Gy., Nagy T., Szabó Z., Gráczer
B., Demeter D., Krajcsovics P., Hegedûs
Gy., Vámosi D.
Csere: Brúzsa S. P., Kacz S., Rigó L., Vámosi
G., Huszár D., Bartók Z.
Edzõ: Pajor László.
Enying: Dobai I. – Kovács L., Simon M.,
Kalló Sz., Megyeri Á., Báles I., Szili B., Harangozó M., Bogár A., Paluska K., Zsivkovics I. B.
Csere: Kizlinger F., Gergics A., Gál M., Vas
T., Hermán D.
Gyors góllal köszönt be az Enying csapata.
A 4. percben a jobb oldalon Kovács
L.–Paluska K. volt a labda útja. Paluska K.
középre lõtt labdáját Harangozó M. az
ötös sarkáról a hálóba pörgette, 0-1. A bekapott gól felrázta a hazaiakat, és sorra vezették a veszélyes támadásokat. Dobai I.
bravúrral védte Krajcsovics P. bedobása
után a büntetõterületen belül Nagy T.-t
buktatták. A megítélt büntetõt Szabó Z. a
jobbra mozduló kapus mellett a bal alsó sarokba lõtte, 1-1. A 33. percben Szili B.
szöglettel felérõ bedobására Kimiti L.
rosszul mozdult ki, és a labda Kovács L. elé
került, aki közelrõl a hálóba passzolt, 1-2.
A második félidõ 3. percében Krajcsovics
P. jobb oldalról kapu elé ívelt szabadrúgására Fülöp T. jól mozdult, és 6 méterrõl a
bal sarokba fejelt, 2-2. Továbbra is a hazaiak támadtak, és a vendégek szórványos ellentámadásait magabiztosan hárította a
védelem. A 60. percben – ismét Krajcsovics P. és Fülöp T. alakítása után – az
enyingi hálóban táncolt a labda. Krajcsovics P. jobb oldalról elvégzett bedobására
Fülöp T. a védõk közé berobbant és a bal
alsóba fejelte a labdát, 3-2. Felszabadultan
játszó hazaiak, görcsös akarás a vendégek
játékában. A 72. percben Krajcsovics P. átadását Vámosi D. a 16-os elõtt lekezelte és
Demeter D.-hez továbbított. Demeter D.
14 méterrõl a védõtõl szorongatva a bal alsó sarokba lõtt, 4-2.
A hazaiak látványos játékkal örvendeztették meg a mérkõzésre kilátogató szurkolókat, és minden csapatrészben felülmúlták
a dobogón elhelyezkedõ vendégeket.
Jók: Krajcsovics P., Fülöp T., illetve Dobai
I.

A VÉDELEM
MEGINGÁSAI ELLENÉRE
Vajta U16–Sárbogárd U16
4-5 (2-2)
Vajta U16: Vadász K. – Török N., Varga
Gy., Vargyas J., Bagi Zs., Tábori A., Klazer
B., Markó V., Potyondi Z., Szeidenléder
Gy. M., Csányi M.
Csere: Varga D., Jákob K., Kovács Z.,
Pordán t., Mészáros T.
Edzõ: Klazer Balázs.
Sárbogárd U16: Deák Z. – Sohonyai Gy.,
Suhajda M., Horváth Zs., Ambrózi M.,
Lengyel Sz., Pap D., Brúzsa T., Bíró B.,
Nagy Cs., Horváth B.
Csere: Gábris R., Horváth Á. M., Nagy F.
Edzõ: Bezerédi Ádám.
Már az 5. percben megszerezte a vezetést a
Sárbogárd Horváth Zs. góljával 0-1. A 27.
percben a védelem megingását Vargyas J.
kihasználta és egyenlített, 1-1. Az egyenlõ
erõk küzdelmébõl a 34. percben Horváth
Zs. góljával vezetést szereztek a vendégek,
1-2. A félidõ befejezése elõtt, a 40. percben
ismét egyenlített a Vajta – Szeidenléder
Gy. M. volt eredményes, 2-2.
A második félidõben a hazaiak kétgólos
elõnyre tettek szert. A 47. percben Vargyas J. megszerezte a vezetést, 3-2. A 65.
percben Bagi Zs. góljával megvolt a két gól
különbség, 4-2. A 70. percben Horváth Zs.
harmadik góljával közelebb kerültek a
vendégek az egyenlítéshez, 4-3. A 85. percben Gábris R. talált a kapuba, 4-4. A 87.
percben Horváth Zs. már a negyedik gólját
szerezte, ezzel a csapata 5-4-es vezetéshez
jutott.
A hibák ellenére a csapat küzdeni tudása
és gyõzni akarása meghozta a sikert.

KILENC ELLENÉBEN
NYOLCAT LÕTTÜNK
Sárbogárd Öregfiúk–
Szabadbattyán Öregfiúk
8-4 (4-2)
Sárbogárd Öregfiúk: Sipõcz A. – Szikszai
L., Kiss J., Kelemen B., Fekete J., Csendes
I., Palotás P., Németh F. Zs., Tóth I.,
Nedoba M., Kassai N.
Csere: Derecskei J., Killer G., Bognár J., Hegedûs J., Vereczkei J., Csuti Z.
Szabadbattyán Öregfiúk: Zsidó A. –
Klézli I., Pintér M., Bearczkai N., Kovács
T., Tulok I., Juhász Gy., Magda Cs., Magyar L.
A kilenc játékossal érkezõ vendégek ellen
a 7. percben megszerezte a vezetést a hazai
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csapat. Tóth I. jobbról beadott labdáját
Killer G. 10 méterrõl védhetetlenül lõtte a
kapuba, 1-0. A 13. percben Fekete J. jobb
oldalról leadott lövését Zsidó A. Csendes
I. elé ütötte, és 2 méterrõl a kapuba paszszolt, 2-0. A 16. percben váratlanul gólt lõttek a vendégek. A Juhász Gy. buktatásáért
megítélt büntetõt Magda Cs. értékesítette,
2-1. A 22. percben Fekete J. jobb oldalról
beadott szögletét Kelemen B. a bal felsõ
sarokba fejelte, 3-1. A 36. percben Kassai
N. a 16-oson átvette a labdát, Kelemen B.
elé tálalt, és 16 méterrõl Kelemen B. kilõtte a jobb felsõ sarkot, 4-1. A 40. percben
Killer G. elpasszolt labdája után középre
került a labda, és Kovács T. 6 méterrõl a
hálóba fejelt, 4-2.
A második félidõben tovább tartott az
egyenlõtlen erõk harca. Az 54. percben ismét Fekete J. húzott el a jobb oldalon. Belõtt labdáját Szikszai L. a hosszú sarokba
helyezte, 5-2. Az 56. percben fordított szereposztásban született az újabb gól.
Szikszai L. középre adott labdáját Fekete
J. 16 méterrõl lõtte a kapuba, 6-2. Az 58.
percben Németh F. Zs. lövése talált utat a
hálóba, 7-2. Nem adta fel a vendégcsapat,
és a 67. percben jobb oldalról elvégzett
szabadrúgást Klézli I. kapura lõtte, Sipõcz
A. kezébõl a hálóba perdült a labda, 7-3.
Magda Cs. saját térfélrõl indította Juhász
Gy.-t, aki a védõket maga mögött hagyva
elhúzta a labdát a kapus mellett és a hálóba
gurított, 7-4. Az utolsó percben Csendes I.
volt eredményes, ezzel kialakította a végeredményt, 8-4.

A hétvége sportmûsora
2017. április 1. (szombat)
10.00 óra Sárbogárd U19–Velence U19
(Sárszentmiklóson)
16.30 óra: Enying ÖF.–Sárbogárd ÖF.
(Enyingen)

2017. április 2. (vasárnap)
10.00 óra: Baracs U16–Sárbogárd U16
(Baracson)
16.30 óra: Sárbogárd–Velence (Sárszentmiklóson)
16.30 óra: Kisláng–Sárbogárd II. (Kislángon)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár
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A sárbogárdi sportpályán daru segítségével állították fel
a pályavilágítás oszlopait és helyezték el a lámpatesteket március 28-án, kedden.

ÚT EURÓPA ÉLVONALÁBA
Bozsik-program
2017. március 25-én 9.30 órakor indult újra
a labda a tavaszi szezonban a megújult
Bozsik egyesületi U11-es, U13-as fiú–lány
focitornán. A télen átszervezték a
Bozsik-struktúrát. Az átszervezés úgy néz
ki, hogy létrehoztak az országban több régióközpontot, nálunk ez Felcsút. A megyéknél alközpontokat hoztak létre, ami
nálunk fehérvári alközpont. Az alközpontok alá tartoznak a körzetek. Mi a megyei 6.
körzet vagyunk, és tavasztól én (Sallai Attila) lettem a körzetvezetõ. Szabadegyháza, Sárosd, Mezõfalva, Nagylók és a Sárbogárd SE csapatai tartoznak ide.
Mivel a télen a két klub egyesült, ezért a
nagy létszám miatt egy U11-es és egy
U13-as csapat kérésünkre nem Sárbogárdon „bozsikozik”, hanem az enyingi körzetbe kértük át õket.
A tornák az igazi tavaszias idõben sajnos
kicsit foghíjasan kerültek megrendezésre

Sárbogárdon két-két pályán, izgalmas
mérkõzésekkel. A torna végén természetesen eredményt nem hirdettünk, de mindenki megkapta a megérdemelt csokiját.
Minden csapatból egy-egy játékost csokival és oklevéllel jutalmaztak kiemelkedõ
játékukért.
Szabadegyháza U11: Vígházi Zétény,
U13: –;
Sárosd U11: Uhrin Ármin, U13: Kiss Noel;
Mezõfalva U11: László Lóránt, U13: Erdélyi Kevin;
Sárbogárd SE U11, hazai: Zvezdovics Gábor Bence, Enyingen: Lakatos Benjamin,
U13 hazai: Csõgör Dávid, Enyingen: Bögyös Bálint.
Nagylók a tornán nem jelent meg.
Legközelebb jövõ szombaton, április 1-jén
U7–U9-es fesztivál Sárbogárdon 14 órakor.

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.
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Sallai Attila

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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Nem adtunk esélyt
a Rácalmásnak, közel a dobogó
VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE 32-24 (16-13)
Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 19.
forduló
Vezette: Besszer V.–Krupják B. Nézõszám: 50 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Szabó J. Zs. 2, ifj. Bodoki 7, Pluhár 2,
Rehák 7, Horváth 8, Kaló 2.
Cserék: Várady–Szabó 3, Suplicz, Botka, Aranyos.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Rácalmás: Takács – Rosta, Somogyi 4, Tóth T. 3, Miss 2, Nagy 12,
Olaj 1.
Cserék: Princes – Tóth M., Schmidt, Faragó, Sós 2.
Edzõ: –
Hétméteresek: 5/1, ill. 6/5.
Kiállítások: 4, ill. 6 perc.
Az elmúlt hétvégén igazi rangadóra került sor a Mészöly csarnokában. Ezúttal a jól megszokott szombat 18 órás kezdés helyett
két órával elõbb indult útjának a labda, amelyet a nézõszámon
észre is lehetett venni sajnos. Vendégeink a dobogó 3. fokáról várhatták az összecsapást, szorosan velünk a nyakukon.
Nem kezdõdött nagy iramban a mérkõzés, az elsõ 7 percben
mindössze 4 gól esett 3-1-es elosztásban. Aztán felpörögtek az
események a mi oldalunkon. Bodoki és Horváth volt elemében,
míg a vendégeknél Nagy és Somogyi szállította a gólokat. A félidõ
második felére védekezésünk is kezdett összeállni, valamint a kapuban Németh Tomi is felvette a találkozó ritmusát. Sikerült is
meglépnünk 4 góllal. A játékrész utolsó momentuma a rácalmásiaké volt, Sós szemfüles szabaddobásgóllal hozta közelebb csa-

MEGHÍVÓ
Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarát Kör
meghívja a borosgazdákat a
2017. április 8-án 9 órakor rendezendõ

XIX. BORVERSENYÉRE,
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:
Szilveszter Jánosnál, a Borbarát Kör elnökénél,
telefon: 06 (30) 237 5658
Gróf Ferencnél, a Borbarát Kör titkáránál,
telefon: 06 (30) 301 6321

patát. A szünetre még így is megérdemelt 3 gólos elõnnyel mehettünk szusszanni.
A fordulás után sem vettünk visszább, a 40. percben már 5 gól volt
a javunkra. Ezt a 4-5 gólos elõnyünket jól tartottuk, a kapuban
Németh Tomi továbbra is kiváló támaszt adott a csapatnak. A
vendégek folyamatosan fáradtak, és egyre nehezebben jutottak el
helyzetekig. A hajrá elõtt egy 5-1-es futással le is zártuk a mérkõzés érdemi részét. Az utolsó 5 percben még megpróbáltak emberfogással közelebb jönni, de ebbõl is mi jöttünk ki jobban egy góllal. A végén a szintén jó teljesítményt nyújtó Várady–Szabó beállóból szerzett találatával tette fel az i-re a pontot. Jó játékkal magabiztos siker lett a vége!
A szezon eddigi legjobb teljesítményét nyújtottuk a hétvégén.
Gyakorlatilag nem volt gyenge teljesítmény a csapatban. Mindig
volt valaki, aki az adott idõszakban extrát hozott a meccsen, a többiek pedig felnõttek mellé. A védekezésünk is idõben megszilárdult, amely mögött még egy kiváló kapusteljesítmény is volt. Ezzel
a gyõzelemmel vesztett pontok tekintetében utolértük a Rácalmást. A hétvégén Alsóörsön lépünk pályára, bízunk a jó folytatásban!

2017. április 2. (vasárnap) 17 óra:
Alsóörsi SE–VAX KE Sárbogárd
Tabella:
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. KK Ajka II.
9. Bicskei TC
10. Simontornyai KK
11. Alsóörsi SE
12. Martonvásári KSE
13. Somló Hús KK Pápa

17
18
18
17
18
17
17
16
17
18
18
17
18

17
16
12
11
11
8
8
7
6
5
4
4
1

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

0
2
6
6
7
8
9
8
9
12
13
13
17

565
555
517
518
556
482
498
386
459
545
445
388
413

413
416
493
455
509
454
503
376
483
604
528
475
618

152
139
24
63
47
28
-5
10
-24
-59
-83
-87
-205

34
32
24
22
22
17
16
15
14
11
9
8
2

A 19. forduló további eredményei:
Simontornya–Bicske 36-31 (14-17)
Ajka II.–Alsóörs 30-18 (18-10)
Martonvásár–Ercsi 26-28 (13-16)
Veszprém Egyetem–Õsi 31-26 (15-12)
Telekom Veszprém IV.–Pápa 49-18 (22-9)
Rehák Tamás

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
CSALÁDI HÁZAK, INTÉZMÉNYEK
TAKARÍTÁSA! 06 20 567 6678
LAKÁST KERESEK ALBÉRLETNEK
06 20 4377 036
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).
SZÕNYEGÜZLETÜNK
Sárbogárd, Gilice köz 7. szám alatt
a GÉPKÖLCSÖNZÕBEN tart nyitva!
Naponta: 8–12, 13–17. Szombaton: 8–12.
Kibõvült árukészlettel várjuk
tisztelt Vásárlóinkat!
Telefon: 06 25 460 528
IGARI CUKRÁSZDÁBA PULTOST KERESÜNK.
Jelentkezni személyesen: 06 30 560 6875
Csomagolt LUCERNA SZENÁZS bála
AKCIÓS ÁRON, NAGY TÉTELBEN ELADÓ
Sárhatvanon! 06 30 340 0224
PUCOLT DIÓ ELADÓ 06 30 3483 320
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APRÓHIRDETÉSEK
Sárbogárdon sarki építési telek eladó 06 (20) 323 6011
Tárcsás mosógép, centrifuga, terménydaráló eladó 06 (30) 682 1210
Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869
2 db 28 kg-os malac eladó 06 (25) 462 408
Alapon családi ház eladó 06 (70) 367 4029
Barátságon lakás, ugyanitt bútorok eladók 06 (30) 534 0007
Bolti eladót felvennék simontornyai pékáru üzletünkbe. Érdeklõdni: 06
70 255 0088

MASSZÕRKÉPZÉSEK
INDULNAK ÁPRILIS 22-TÕL SÁRBOGÁRDON, HÉTVÉGEKEN.
MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon és az uniós országokban is.
(Több nyelvû oklevelet adunk.) GYAKORLATI KÖZPONTÚ KÉPZÉSEK!
ÁRAK: SVÉD FRISSÍTÕ TESTMASSZÁZS:
35.000 Ft
TALPREFLEX-MASSZÁZS:
38.000 Ft
NYIROKMASSZÁZS:
38.000 Ft
Mindháromra részletfizetés és kedvezmények!
Bõvebb tájékoztatás: 06 30 3021 487

(Nyilv. szám: 00777-2012)

Bogárd és Vidéke 2017. március 30.

Heti idõjárás
A következõ napokban folytatódik a tavaszi idõjárás. A hét hátralévõ felében túlnyomóan napos idõ várható, délkeletire fordul a légmozgás, és idõnként megélénkülhet. A hajnalok eleinte még hûvösek lehetnek, akár 1 és 7
fok közé csökken reggelre a hõmérséklet. Ismét melegszik az idõ, többfelé
mérhetünk 20 fokhoz közeli, vagy afeletti csúcshõmérsékleteket. A jövõ
hét elején változik idõjárásunk, egy hazánkat megközelítõ légköri front miatt, melynek hatására hétfõ délután egyre többfelé fordulhat elõ zápor, zivatar. Kedden is maradhat a záporokkal, egy-egy zivatarral tarkított idõ, emellett a szél lassan északira fordul. A hõmérséklet is csökkenhet néhány fokkal, a jövõ hét elején a 16 és 20 fok közötti csúcsértékek valószínûek.
www.metnet.hu

Az elsõ gólyák egyikét
Felsõkörtvélyes déli végén
kaptuk lencsevégre március 28-án, a délelõtti órákban, amint szemrevételezte, megfelelõ lesz-e számára ez a fészek.

KÉK HÍREK
Levélért fadarab
A Sárbogárdi Rendõrkapitányságon közfeladatot ellátó személy
elleni erõszak bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
hallgattak ki gyanúsítottként 2017. március 27-én egy nõt. A rendelkezésre álló adatok alapján a helyi lakos egy fadarabbal bántalmazott egy postai kézbesítõt, aki a támadás következtében
megsérült. Az esetet követõen a rendõrök a 49 éves elkövetõt
elfogták, majd a rendõrkapitányságra elõállították.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Vízparton járt a Huncutka csoport
A víz világnapja alkalmából
a Sárbogárdi Zengõ Óvoda
Huncutkái csoportos kiránduláson vettek részt. A kirándulásunk kezdeményezõje a Reng család volt, akik
szeretettel várták a gyerekeinket. A tanyájuk közelében
láthattunk halastavat, az ott
élõ vízi növény- és állatvilággal együtt. A gyerekek nemcsak a napos, tavaszi délelõttben gyönyörködhettek,
de megnézhették közelrõl a
tanya állatait is. A vendéglátóink a gyerekek szórakoztatására különbözõ játékokat, valamint nassolni- és innivalót készítettek ki a tó
melletti kis faházikóba.
Mindenki nagyon jól érezte
magát ezen a szép világnapon. A gyerekek fáradtan,
de annál boldogabban és
sok látnivalóval a „tarsolyukban” tértek vissza az
oviba. Köszönjük a Reng
család szívélyes fogadtatását, a lehetõséget a kirándulásra!
A Huncutka csoport nevében:
Ács Andrea óvodapedagógus

