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A Dél-Mezõföld független hetilapja

MI, TI, ÕK
Úgy voltam vele, hogy nem írok ezen a
héten a kampányról, de mégsem bírom
megállni. Csak néhány szó erejéig. Felhívom a figyelmet: legyünk észnél! Ne
hagyjuk magunkat fröcsögõ indulatokba
belerángatni! Minek? Mi tegyük tönkre
magunkat idegileg, mert odafönt a fehérgallérosok marakodnak?
Gõzöm nincs, kié az a plakát, ami így szól
(és jól jellemzi a politikusok választópolgárokhoz való viszonyát): „Ti dolgoztok.
Õk lopnak.” Olybá tûnik, hogy aki ezt
vágja a képünkbe, a dolgozó népébe, az
nem vállalja velünk a „mi” sorsközösségét, tehát valamiféle lenézõ kívülálló,
hogy „na, ti barmok, dolgoztok, míg azok
meg lopnak, mi meg jót röhögünk rajtatok”. Fölmerül bennem a kérdés: vajon
ez a titokzatos kívülálló mit csinál, ha
nem dolgozik és nem lop?
A pártplakátok és azok helybérlete árából mennyi mindenre futná!
Meg vagyok gyõzõdve arról, hogy a felfokozott nagypolitikai adok-kapok és az
éppen aktuálisan feldobott konc meg
csont csak a felszín, alatta, mögötte valami egészen más zajlik: gazdasági helyezkedés – mert a pénz nagy úr. Nem találkoztam még olyan emberbõl lett politikussal, akit nem vonzott be a gépezet, és
ki ne fordult volna önmagából. Mindenkinek van gyenge pontja, amin keresztül
befolyásolható – ha hagyja magát. Aki
nem bírja a körhintát, az kiszáll, leszédül,
vagy kiszorítják, de legalábbis hányingere biztos van. Olykor nekünk is, a körhintát nézve.
Nem kellenek ide szép ígéretek, csak
egyetlen egy, amibõl viszont egy fikarcnyit sem szabadna engedni: embernek
maradni minden körülmények között,
megmaradni annak, akit megtiszteltek a
választók a bizalmukkal.
Milyen jó az egymással tavaszi mámorban kergetõzõ madaraknak és a szerelmes gekkópárnak (20. oldal). Érdekli is
õket a politika meg a kampány!
Hargitai–Kiss Virág
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Nyáron életre k el a bálna
Már messzirõl látszik az épülõ tanuszoda, mint egy bálna gerince a fõútról dél felé tartva. Közelrõl is egyre jobban formát ölt a leendõ tanuszoda: teszik föl a cserepeket, belülrõl szigetelik a tetõszerkezetet, bekerült már több ablak is,
készen vannak a medencék, a gépészet, már csak a burkolás hiányzik. Mint a március 31-ei helyszíni sajtótájékoztatón
megtudtuk: nyáron fejezõdik be az építkezés, és nyithat az uszoda.
Varga Gábor: – Örömömet fejezem ki annak okán, hogy a körzetemben két területen, Sárbogárdon és Enyingen is tanuszoda
épül. Ennek belátható következményeirõl ma még nem igazán tudunk fogalmat alkotni. Azzal, hogy tanuszoda épül Sárbogárdon,
a közel 30 ezres térségi lakosság kap egy olyan lehetõséget, hogy
minden gyermek megtanuljon az elkövetkezendõ idõszakban úszni, és olyan sportot választhasson, amelyik az egyik legjobb alapozás, hiszen a keringési és légzõszervi megbetegedéseket az úszás
elõzi meg a legjobban. Óriási dolog lesz, hogy a 2017/2018-as tanévben elindulhat az úszásoktatás a Sárbogárdi járás területén. 12
település óvodásai, iskolásai kapják meg azt a lehetõséget, amit
szinte csak a városi gyermekek kaphattak meg eddig. Vagy ha meg
is kapták, általában több órás buszozásnak voltak kitéve lehetetlen idõpontokban.
kicsit szelídíteni úgy, hogy több független mûszaki
tervezõt is megkérdeztünk. Kellett egy kis világításkiépítés, közmûvek is. Sárbogárd a képviselõ
úrral együtt próbálja koncepcionálisan fejleszteni
ezt a sporttelepet, ezért próbáltuk eleve úgy
lekötni a teljesítményt, hogy tovább fejleszthetõ
legyen egy lehetséges sportcsarnoknál, illetve az
öltözõnél, focipályáknál se okozzon gondot.
Schmidt Zoltán a kivitelezõ képviseletében: – A
megrendelõ és a kivitelezõ között nagyon jó volt a
kapcsolat, ennek köszönhetõ, hogy a munkák jól
haladtak. Ami hátráltatta a kivitelezést, az mindjárt az elején, a földmunkák során kiderült: az extrém magas talajvíz. Eredetileg a medencék zsalukõbõl voltak tervezve. Ezek azonban ekkora víznyomásnak nem tudtak volna ellenállni, ezért

Az uszoda jelen pillanatban 75 %-os készültségben van. Amikor
közel egy éve leraktuk az alapkövet, 330 napos határidõvel vállalta
az építõ a kivitelezést. Lassan lejárna ez a határidõ. A csúszás nem
a kivitelezõ és a megrendelõ hibájából adódik, hanem elõre nem
látott események miatt, amiket példásan oldott meg a kivitelezõ,
Sárbogárd Város Önkormányzata, a polgármester, a mûszaki osztály és a Nemzeti Sportközpontok (NSK). Közös egyeztetéssel túllendültek a problémákon. Június 30-ára módosult a befejezési
határidõ.
Dr. Sükösd Tamás: – A helyiek is rendkívül örülnek ennek a beruházásnak. Nem tudom, mi van még elõttünk és mit fogunk valaha
csinálni, de hogy tudunk-e ennél népszerûbb beruházást idehozni,
azt nem hiszem. Ekkora érdeklõdés még soha semmit nem kísért
Sárbogárdon. A város talajvízszerkezete nem átlagos. Egy kisebb–közepes gödörben lakunk, ezzel együtt kell tudnunk élni. Ez
problémát is okozott, amit a kivitelezõ nagyon jól megoldott. Decemberben voltunk lent megnézni a gépészetet, amit egy ûrhajóhoz tudnék hasonlítani. Rendben volt, nem lehetett vízbetörést
látni. Az önkormányzatot több feladat terhelte. Hogy ennek eleget tettünk, azt abból lehet látni, hogy aszfaltos úton jöttünk be, lehet látni a parkolókat, nagyrészt a burkolati jelek felfestését is elvégeztük. Egyetlen mûszaki probléma a szennyvízátemelõ kérdése volt – egy fedett, medenceszerû teret kellett létrehozni a föld
alatt. Ebben volt eltérés a tervezõ, a Fejérvíz szakemberei és a mi
mûszakisaink között, de megoldottuk. Ennek utólagos munkálatai éppen folynak. A medenceszûrõk tisztításánál kell tudni produkálni olyan mûszaki paramétereket, amiket enélkül nem lehetett volna. Látszólag nem jelentõs a probléma, de az elsõ terv több
mint 10 milliós beruházást igényelt volna. Most ezt meg tudtuk egy

szükség volt arra, hogy áttervezzék a medencéket, ami idõt vett
igénybe. Meg kellett állnunk a kivitelezéssel, míg a tervezés, engedélyeztetés lezajlott. A másik ok az extrém hideg téli idõjárás volt.
A tetõ egy része elkészült ugyan, de a betonüzemek nem dolgoztak, ezért nem tudtuk folytatni az építkezést. Az, hogy a munkaterületen most a megrendelõ és a kivitelezõ is egyszerre dolgozik,
semmilyen fennakadást nem okozott, illetve az építés során megpróbáltuk egymást kölcsönösen segíteni. Az uszoda június 30-áig
elkészül, és a próbaüzem elkezdõdhet.
– A költségek hogyan emelkedtek e behatások következtében?
Dr. Sükösd Tamás: – Nálunk sehogy. Az önkormányzat fejlesztési
hitelbõl oldotta meg az elõfeltételeket. A kormányengedély keretén belül maradtunk. Ezért tartottunk hetente vagy sûrûbben is
kooperációt, és az NSK is partner volt.
Varga Gábor: – Ami az önkormányzatra tartozik, azt az önkormányzat finanszírozta (lásd átemelõ), a többletköltségeket, amik
felmerültek, az NSK vállalta át. Az uszoda Sárbogárd városának
egy fillérjébe nem kerül, és a késõbbi üzemeltetést is az állam
illetve az NSK vállalja magára.
Hargitai–Kiss Virág
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Gépbemutató a Zichy-farmon
A 180 éves múltra visszatekintõ, francia
KUHN-gépek mutatkoztak be az érdeklõdõ szakmai közönségnek kedden délelõtt a
Sárhatvan felõl megközelíthetõ, mesés
szépségû tájjal körülvett Zichy-farmon. A
világ élvonalába tartozó, minõségi mezõgazdasági munkagépek gyártására specializálódott cég 2014 januárja óta rendelkezik magyarországi képviselettel.
A Kecskeméti KUHN CENTER MAGYARORSZÁG Kft.-rõl Koltó Zsolt
cégvezetõ igazgató beszélt a vendégeknek.
A KUHN talajmûvelõk, zöldtakarmánykezelõ és betakarító gépek, takarmány- és
trágyakezelõk, valamint a növényvédelem
gépei a legjobb minõséget képviselik világszerte. Magyarországi értékesítési és szervizhálózatukat folyamatosan bõvítik,
rendszeres résztvevõi kiállításoknak, gépbemutatóknak. A Zichyfarm Kft. egy éves
együttmûködés keretében a referenciagazdaságuk.

Dr. Zichy Aladár, a Zichyfarm Kft. tulajdonosa kifejtette: Rozgonyi Zoltán ügyvezetõ döntése volt, hogy KUHN-gépeket alkalmazzanak a farmon. Érdekes módon –
egymástól függetlenül – Zichy Aladár
Ausztriában, „az Óperenciánál” gazdálko-

dó fiának is a francia gépekre esett a választása. Egyúttal egy színes történetbõl
megtudhattuk az „Óperencián túl” mesebeli hely eredetét is, ami nem más, mint
„ober Enz”, azaz az Enz folyón (a 9001000 körül élt magyarság hazájának nyugati határán) túli terület.
Végül Zichy Aladár e humoros hasonlattal
ajánlotta a jelenlévõk figyelmébe a felvonultatott gépeket: – A gépkiállítás olyan,
mint régen egy bál, ahol a családok, fiatalok összejöttek beszélgetni, ismerkedni,
párra találni. A párválasztás után pedig
tartós kapcsolatra léptek. Lányok helyett
most miniszoknyás permetezõket mutatnak a legényeknek. Csípjék fel a legcsinosabbat!
Ezt követõen a földeken egy demonstráció
keretében tekinthettük meg a KUHN termékpalettájának tagjait mûködés közben.
A bemutatón lehetõség nyílt a szakmai
kérdések megvitatására. A házigazdák
frissítõrõl és ebédrõl is gondoskodtak a
Patkó csárda jóvoltából.
Hargitai–Kiss Virág
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VÉGSÕ BÚCSÚ
Szabó Péter lelkipásztortól
Szombaton délután vettünk végsõ búcsút a március 25-én, életének 73., házasságának 46. évében elhunyt nagytiszteletû Szabó Péter nyugalmazott lelkipásztor–esperestõl, akit a cecei református templomban az úrasztala elõtt ravataloztak föl. Megszámlálhatatlan tisztelõje hajtott fejet koporsója elõtt és kísérte utolsó földi útjára a temetõbe.
A budapesti származású lelkész így vallott
egy vele és feleségével készült interjúban
(Bogárd és Vidéke, 2013. november 21. és
28., Páros lélekkel):
– A pasaréti, Torockó téri gyülekezetben nõttünk föl. Ott a lelkipásztor mellett édesapám
gondnok volt. Így aztán nagyon áldásos, komoly munkát végeztünk, és az Úrjézussal
kapcsolatba kerültem. Bátyám, aki tizenegy
évvel idõsebb volt, nagyon komoly szolgálatokat végzett, és segített a hitben való lépésben. A teológiai tanulmányokhoz belülrõl és
felülrõl való elhívást kaptam az Úristentõl.
Amikor ide kerültem Cecére, elõször segédlelkészként 1968-ban, akkor nagyon jó érzés
volt, hogy – bár vidéken nem jártam sokat, de
– mindjárt lelki otthonra találtam. Ez a szellemiség áthatotta a mi szolgálatunkat.
Szabó Péter 1968-tól 1971-ig volt kirendelt
segédlelkész Cecén, majd két évig Etyeken
szolgált. Amikor cecei elõdje, Radics József esperes nyugdíjba vonult, 1973 õszén
õt választott meg a gyülekezet új lelkészének. Feleségét, Mártát, aki szederkényi
lány volt, bátyja, Szabó Mihály mohácsi lelkész révén ismerte meg egy ifjúsági találkozón. Hûséges, segítõ társai lettek egymásnak nemcsak a házasságban, hanem
hitbéli szolgálatukban is. Szabó Péter 41
évig szolgált Cecén és a szórványtelepüléseken, 13 évig pedig a Vértesaljai Egyházmegye esperese volt.
Feleségével egy fiú- és négy lánygyermeknek adtak életet, s velük együtt vejeik, két
unokájuk tették még szebbé mindennapjaikat.
A gyászistentiszteleten dr. Kiss Boáz hirdette az igét és emlékezett elsõként volt
évfolyam- és szolgatársára. Úgy fogalmazott: Szabó Péter óriási ûrt hagyott maga
után, hiszen emblematikus alakja volt Cecének és az egyházmegyének.

Dr. Kiss Boáz és az egykori lelkésztársat
búcsúztató Agyagási István nyugalmazott
esperes, Varga Gábor országgyûlési képvi-

selõ, keresztlánya, Bálint Klára, Nemes
Gyula és Nagy Judit lelkészek, Szabó Ferenc esperes, valamint a Cecei Református
Egyházközség nevében Takácsné
Dobos Márta méltatták Szabó
Péter kiemelkedõ ifjúsági szolgálatát, példaértékû munkásságát,
megrendíthetetlen hitét, az imádságban való fáradhatatlanságát.
A palástos lelkészek igei búcsúzását és a záró énekeket követõen
gyalog, énekelve kísérte a tömeg a
lelkész koporsóját a temetõbe,
ahol Gajdos János cecei lelkész
vezette a síri liturgiát.
Szabó Péter földi munkálkodása,
szellemisége tovább él az itt maradottakban! Nyugodjék békében!
Hargitai–Kiss Virág
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SZENTPÉTERVÁR–
LENINGRÁD
Tizennégy halott? Vagy már több? És negyven körül
van a sebesültek száma? Sokakat mûteni kell, csupa vér
az orvosok és nõvérek köpenye.
Atyámfiai, most megint gondolkozni kell, hogy mi ez,
miért van ez, mit jelent az a szó, hogy ember.
Tehát Szentpétervár, metró. Robbantás. A tetteseket
fölvette a biztonsági kamera, kilétük közismertté vált.
Egyébként mindegy, név, származás, vallás itt nem számít. Öltek. Számukra ismeretlen emberek életét kioltották. Gyerekekét is. Házilag bombát gyártottak e célra. Itt az az érdekes, hogy vannak, akik zsemlét, kenyeret, szalámit, elektromos áramot, vonatot gyártanak,
többek között az õ számukra is, õk pediglen bombát állítanak elõ, hogy öljenek. Öljenek azok közül néhányat,
akik számukra is készítik a kenyeret. „Te engem etetsz,
én téged megöllek.” Régi, jól bevált képlet.
Ember, neked nincs gyereked?
Volt. De a sisakosok bombái megölték.
Ezért neked is ölnöd kell. Ölésért ölés jár? Mi lesz ebbõl?
Igazság.
Jaj ennek az igazságnak. Torz igazság, gonosz igazság.
Ártatlan csöppség vére az égbe kiált.
Világhálózat mûködik ölésre. Kiképzõtáborok vannak.
Ott tanulják meg, hogy kell bombát készíteni otthon a
konyhában. Ott tudják meg, hogyan kell megvarrni a
mellényt, amelynek célirányos zsebecskéibe pontosan
beleillenek a hosszúkás robbanó alkalmatosságok. Némi villanyszerelés is tartozik a tananyagba, ugyanis a
bombákat elektromos impulzus hozza mûködésbe.
Igen fontos tudni, hogyan robbanthatja fel önmagát az
ember számos embertársával egyetemben. Mi mást tanulna, mi másban gyarapítaná õ az ismereteit? Szakma
ez, akárcsak például az asztalosság. Úgy látszik, a roszszat is tanulni kell.
Szentpétervár egyébként a Föld egyik legszebb városa.
Tele van hidakkal, mert a Néva folyó deltatorkolata
sok ágra oszlik itt. Némelyik hidat fantasztikus bronzszobrok díszítik. Itt van az Ermitázs múzeum ezernyi
világhírû képével, itt még Munkácsy festményt is láttam. Itt élt a nagy író, Dosztojevszkij, itt játszódik szívszorító regénye, a Bûn és bûnhõdés. Az emberben van
egy játékos elképzelés: ebben a városban voltaképpen
nem volna szabad gyilkolni, mert aki megteszi, ugyanolyan lelki poklot él át, mint a regény fõszereplõje, a diák Raszkolnyikov. Na de ezt mintegy ellenpontozva
eszünkbe jut a város egyik híressége, a háborús temetõ
félmillió halottjával. Igen, félmillió! Amikor ugyanis
1941-42-ben Hitler csukaszürke ruhás katonái bekerítették és teljes blokád alá vették a várost, akkor azok,
akik nem pusztultak el a folyamatos ágyútûzben, éhen
haltak. Az utcákon halmokban hevertek a hullák. Átélt
már egyet-mást ez a város. Sztálin idejében megölték
itt Kirovot, a város rendkívül népszerû bolsevik vezetõjét. Maga Sztálin nagy hirtelenséggel megjelent itt,
„széles körû” nyomozást rendelt el a gyilkos és cimborái kikutatására. Sok-sok ember kapott ezután ólmot a
fejébe, megkezdõdtek a nagy tisztogatások. Pedig a
gyilkolásra alighanem Sztálin adott parancsot, hogy
megszabaduljon Kirovtól, a vetélytársától.
Mindig öltek. Nehéz megszokni. Húsvét közeledik.
Egy kis szeretet jó volna!
L. A.
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Húsvéti alkotás

A közelgõ húsvét jegyében egy
szombat délelõtti közös alkotásra hívogatták a gyerekeket
és szüleiket a sárbogárdi református gyülekezet tagjai. A
festés, színezés, ragasztás közben egy-egy ének és zongoraszó is felcsendült. A napsütés
és a jó idõ hamar kicsalogatta
a gyerekeket az udvarra, ahol
kedvükre hintázhattak, focizhattak, játszhattak.
HKV

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

„Füstölgõ romok közt” címmel
a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárának
gondozásában megjelent,
a második világháború utáni Fejér megyei helyzetjelentéseket
feldolgozó könyvet ismertetõ beszélgetésre.
A kötetet bemutatják a szerzõk: Czetz Balázs és Bödõ István,
a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárának vezetõi.
Mindenkit szeretettel várunk
2017. április 10-én (hétfõn) 17 órakor a könyvtárban (Hõsök tere 16.)!
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MEGHÍVÓ
Oroszi István és Oroszi Sándor
fazekasok kiállítására
A kiállítás 2017. április 13-án 18 órakor nyílik
a József Attila Mûvelõdési Központban Sárbogárdon.
Megnyitja: Kovács György, a Fejér Megyei
Mûvelõdési Központ címzetes igazgatója.
Az Oroszi testvérek a hagyományõrzõ fazekasság képviselõi,
akik folyamatosan keresik, kutatják az õsi módszereket, eszközöket, bõvítik ismereteiket a régi korok fazekasságáról. A fazekasmesterség mellett szobrokat, kisplasztikákat is készítenek a
jó minõségû mezõföldi agyagból.

A Damjanich utcától dél felé, a szõlõkhöz vezetõ földúton, a „keresztezõdésben” több építési törmelékkel töltöttek fel: cserép-,
tégla- és paladarabokkal. Ez azonban nem mondható se jóindulatú gödörfeltöltésnek, sem szabályos tevékenységnek. Az építési
törmeléknek a szeméttelepen a helye, oda kell kivinni! Hiába tûntek el a gödrök, az úton nem lehet normálisan közlekedni a törmelék miatt, mert az éles, hegyes darabok kivágják a bicikli, autó
és lovas kocsi gumiját! Hova tette az eszét az, aki azt oda leborította?!

GYEREK AZ ELSÕ ÜLÉSEN
Már írtunk arról, hogy szabályosan 150 centiméter magasságtól
utazhat gyermek az autó jobb elsõ ülésén. Ennek ellenére nagyon
sok szülõt látok, akik ennél kisebb gyermeket ültetnek oda, ráadásul gyerekülés, biztonsági öv használata nélkül – amit, ugye, épp a
gyerek magassága miatt nem tudnak megfelelõen rögzíteni, csak
a gyerek nyakán keresztül maximum. Az ölbe ültetett gyermek
sincs nagyobb biztonságban!
Kedves gyermeküket várva várt, (elvileg) óvó szülõk! Meg akarják várni, hogy baleset világítson rá arra, hogyan is kell(ett volna)
szállítani a gyermeküket? Akkor ki lesz a hibás? Lehet, hogy az iskolától, óvodától nem laknak messze, de baleset bárhol, bármikor
történhet! Ne bízzanak a szerencsében, a gyermek élete nem
játék!

ÁLDATLAN ÁLLAPOT

Bemutatkozó:
„1999-ben végeztünk Székesfehérváron az Ybl Miklós Szakiskolában fazekasként. Édesanyánk a Zsolnay porcelángyárban
porcelánfestõként dolgozott, majd Budapesten végzett kerámia szakon. Jelenleg családi vállalkozásban dolgozunk. Immár 17 éve ûzzük mesterségünket. Jelenleg a Fejér megyei
Sáregresen dolgozunk.
Fogadják sok szeretettel munkáinkat!
Tisztelettel: az alkotók, Oroszi Sándor és Oroszi István”

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 tiszti lakótelepen a fûtõmû mögötti bokros területen elképzelhetetlen mocsok uralkodik. A környékbeli ifjúság rendszeresen
ide jár és elszór mindenféle szemetet a cigicsikktõl az üdítõsdobozon át a zsebkendõig. Vegyék már észre magukat! Otthon is
szanaszét szórják a szemetüket? Ezt tanították nekik a szüleik?
Hargitai–Kiss Virág

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
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Esély – megújulás
2016 tavaszán a felsõ tagozat átszervezése
ellen Alsószentivánon példaértékû összefogás valósult meg: a tanárok, a szülõk, a
diákok, a képviselõ-testület, az egyházközség, a település lakói, Varga Gábor országgyûlési képviselõ, valamint számos Alsószentivánon kívül élõ személy egyaránt kiálltak a felsõ tagozat helyben maradása
mellett. Az átszervezés elhalasztását sikerült kivívni, de tudtuk, hogy csak átmenetileg, és az iskola jövõje érdekében olyan
fenntartót kell keresnünk, aki a kis létszám
ellenére is lehetõséget lát bennünk hosszú
távon. Mivel az iskola megmaradása egyben a település jövõjét is meghatározza,
már tavaly tavasszal felvetõdött bennünk,
hogy a katolikus egyházat kell megkeresnünk elsõként, hiszen Alsószentiván a Fatimai Szûzanya kegyhelyének búcsújáróhelye is egyben. Ezért az október 13-ai búcsújárás alkalmával megkerestük Spányi
Antal megyés püspök atyát, aki lehetõséget adott arra, hogy a püspökségen az egyházmegye oktatással foglalkozó szakembereinek, Ugrits Tamásnak és Szalma Istvánnak is bemutassuk iskolánkat, elmondhassuk elképzeléseinket. Kérésünk és a
Székesfehérvári Egyházmegye jó szándéka találkozott, s ennek köszönhetõen iskolánknak és településünknek egyaránt lehet
jövõje. Nagyon jó érzés annak tudata, hogy
nem vagyunk egyedül, s olyan emberek álltak oda mellénk, mint Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye megyés püspöke, a Katolikus Karitász elnöke, a Magyar
Katolikus Rádió vezérigazgatója.

Stabilitást, kiszámítható, hosszú távú mûködést remélünk az átalakulástól. 2008 óta
gyakorlatilag folyamatos részét képezte
életünknek a létért való küzdelem. Eddig,
ha beírattak egy gyereket, mindig azt
mondtuk a szülõnek: a felsõ tagozat sorsa
bizonytalan, de mindent megteszünk érte.
Ezután azt mondhatjuk: ha ide íratja be
gyermekét, innen is ballaghat el. Végre eltûnik a fejünk fölül Damoklész kardja.
Nem is szeretnénk mást, csak egy hosszabb
távra szóló esélyt. Ami rajtunk múlik, meg
fogjuk tenni, ahogyan eddig is megtettük,
hála e kis közösség összetartásának.

A település számára is megnyugtató, hogy
a felsõ tagozat, így az iskola helyben maradásával Alsószentiván is esélyt kapott a
túlélésre, s nem fog Somogyszentimre sorsára jutni, mely elõbb a vasútállomását,
majd az iskoláját veszítette el, mára pedig
teljesen kihalt.
Minden olyan vonásunkat megtarthatjuk
(szeretetteljes, családias légkör, gyermekközpontúság, programok), amelyek eddig
is erõsségeink voltak. Mindig hangoztattam, hogy szükség van az olyan családias
kisiskolákra, ahol mindenki ismer mindenkit, a nagyok segítik a kisebbeket, a nyolcadikosok lepacsiznak az elsõsökkel és a gyerekeknek van életterük, jó közösséget alkotva boldognak érzik magukat. Ezt is jelképezni szeretnénk az új nevünkkel, mint
Boldogasszony.

A hitoktatással és a keresztény értékrend
közvetítésével olyan modellt szeretnénk
tanulóink számára mutatni, amely az élet
nagy kérdéseire ad választ. Ez természetesen nem jelent erõszakos térítést, választható lesz más felekezeti hitoktatás is, református tanulóink ugyanúgy a református hitoktatóktól tanulhatnak majd a jövõben is. Azt pedig fõleg nem szeretnénk,
hogy bárki képmutató legyen emiatt és
megjátssza a buzgó hívõt. Viszont a belülrõl fakadó hit alapjait megismerhetik a tanulók, amelybõl késõbb saját meggyõzõdésük alapján építkezhetnek, erõt meríthetnek életük során.
Az is biztos, hogy még színvonalasabb lesz
az oktatás, mint eddig, ezt a fenntartó el is
várja tõlünk, és ehhez minden segítséget
meg is fog adni (már elkészítettük a fejlesztési és felújítási beruházások tervezetét, a
szakos ellátottság biztosítása érdekében
pedig új álláshelyek kerülnek majd meghirdetésre).
Tanulóink számára hatalmas távlatok nyílhatnak meg a jövõben. Ennek példája volt
az V. Egyházmegyei Ki Mit Tud? elõdöntõje is, ahol olyan produkciókat láthattak-hallhattak a gyerekek, melyek nemzetközi fesztiválokon is díjakat nyertek már.
Új kapcsolatokat építhetünk ki más intézményekkel, lehetõségünk lesz az egyházmegye többi iskoláját megismerni, különbözõ megyei és országos rendezvényeken
részt venni.

Fontos kihangsúlyozni azt is, hogy az egyházi iskolává válásunkkal ugyanúgy ingyenes marad az oktatás, mint eddig is volt, fel
sem merült annak gondolata, hogy az oktatásért az új fenntartó tandíjat írjon elõ.
Elképzelhetõ, hogy lesznek olyan választható foglalkozások, amelyek anyagi ráfordítással is járnak, például ha valaki szeretne citeraoktatásban részesülni, ahhoz nyilván egy citerát is be kell szerezni. Ez azonban már a szülõ döntésén múlik, hogy a
kötelezõ foglalkozások mellett mire kívánja járatni gyermekét.
Nemcsak Alsószentiván, hanem a környezõ települések irányába is nyitottak vagyunk: szeretnénk alternatívát kínálni
azoknak a szülõknek, akik gyermekeiket a
két évezredet túlélõ keresztény erkölcsi
alapelvek, a szeretetközpontúság, a megbocsátás és a tízparancsolat szellemében
kívánják nevelni. Ez számunkra nem jelent
gondot, eddig is hasonló légkörben és szellemben neveltük tanulóinkat. Megvan a
több évtizedes rutinunk a más településrõl
jelentkezõ diákok befogadásához is. Tanulóink 45 %-a jelenleg is bejáró, utaztatásukat is fizetjük, beilleszkedésük zökkenõmentes. A helybeli gyerekek megszokták,
hogy bejáró társaik is vannak, szeretettel
fogadják õket.
Az alsószentiváni egyházközséggel eddig
is nagyon jó volt a kapcsolatunk, közös
programokat (adventi felolvasások, templomi karácsonyok) valósítottunk meg, és
még szorosabb együttmûködést tervezünk
a kegyhellyel (felvetõdött például egy húsvéti passiójáték ötlete gyerekekkel). Közre
fogunk mûködni az idén a fatimai jelenések centenáriuma alkalmából megújuló
kegyhely ünnepi rendezvényein is, valamint a tereprendezésben, kisebb munkálatokban az iskola, a gyerekek segítségét is
felajánlottuk. Úgy gondolom – biológiai
hasonlattal élve –, hogy az iskola és a búcsújáróhely szimbiózisban fognak együtt
élni, amelynek elõnyeit a település is élvezheti majd.
Zárásként Ugrits Tamás irodaigazgató
szavait idézném az elõzõ lapszámból: mindenkinek szól az iskola meghívása, hogy
bizalommal írassa be ide gyermekét. Akinek esetleg felkeltettük az érdeklõdését,
az asztivaniskola.lapunk.hu oldalon betekinthet az iskola életébe, megtalálja elérhetõségeinket. Személyesen minden érdeklõdõt szeretettel várunk az iskola nyílt
napján április 12-én!
Kiss Attila
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Miklósi sulihírek
SIKEREINK A MEGYEI
HELYESÍRÁSI VERSENYEN
Március 4-én Ellenbruck Krisztina és Tatai Boglárka 8. b osztályos tanulók a Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei
döntõjén vettek részt a Teleki Blanka Általános Iskolában. A feladattípusokat már
jól ismerték, hiszen készültek. Elõször egy
tollbamondást kellett írniuk, majd a 35
perces feladatlap megoldása következett.
A feladatok között volt betûrendbe sorolás, elválasztás, totó és párbeszéd helyesírása. Az eredmények a napokban érkeztek meg az iskolába: Ellenbruck Krisztina
8., Tatai Boglárka pedig 3. helyezést ért el,
felkészítõ tanáruk Zelmanné Varga Zsuzsanna.

ták saját ütõhangszerüket, a tenyerüket,
hiszen vastapssal jutalmazták a négy mûvészt.
„MiSulink” újságíró szakkör

ÓPERENCIÁS MESEMONDÓK
A MEGYESZÉKHELYEN

DOBOK VIADALA

tét Csók István csendéleteibõl merítettük:
gyümölcsök, vázák tarka virágokkal, korsók, edények, népmûvészeti tárgyak, melyeket kiállítótermekbõl kaptunk. A gazdagon tobzódó színeket a kis „festõk” kreatívan vitték papírra, figyelve a kompozícióra, formára, kinek-kinek mit „sugallt” a
beállítás. A több órás munka közben szinte
észrevétlenül repült az idõ, a többi diák
járt-kelt a festõk között, csodálkozva, milyen elmélyülten dolgoznak az osztálytársaik. A versenyzõket értékeltük, tanácsokkal láttuk el, ha elakadtak az alkotásban.
Szendvics és üdítõ is várt rájuk, ha elfáradtak.
A mûveket kiállítottuk a paravánokra, így
egymás munkáival is megismerkedhettek
a résztvevõk, a késõbbiekben láthatóak
lesznek a munkák a cecei emlékmúzeumban.
A „derûs élet” festõjére méltón emlékeztünk, reméljük, a továbbiakban több versenyzõt is vendégül láthatunk. A résztvevõ
tanulókat szeretettel várjuk az április 19-ei
Street Art tehetségnapra, a Hõsök terére!
Baloghné Veres Csilla

FESTÉS ALSÓS SZEMMEL

A Talamba ütõegyüttes „50 perc alatt a
Föld körül” címmel nagy sikerû koncertet
adott iskolánkban az ifjúsági bérletes
hangverseny részeként. A tornateremben
már az elsõ mûsorszámot izgatott várakozás elõzte meg, hiszen a gyerekek a színpadon felhalmozott hangszerek látványával
alig tudtak betelni. A zenekar tagjai V.
Nagy Tamás (Kopasz), Grünvald László
(Lacek), Szitha Miklós (Miki) és Zombor
Levente (Levi), a dob és a ritmus szerelmesei, hamar elvarázsolták a közönséget. A
világ legjobb ütõegyüttesei közé tartozó,
Artisjus-díjas Talamba körutazásra hívta
meg a nagyérdemût, melynek során hallhattunk japán, dél-amerikai, indián és európai rigmusokat. Egy hatalmas, kör alakú
dob segítségével még a tenger hullámzásának moraját is a terembe varázsolták a zenészek, még ha csak néhány percre is. A
rengeteg egzotikus ütõhangszer és a gitár
együttes megszólalása izgalmas hangzást
eredményezett. A koncert utolsó mûsorszáma három mûanyag háztartási szemétgyûjtõnek adott fõszerepet. Alsósok, felsõsök és ovisok hosszú percekig együtt zúgat-

Idén 2017. március 28-án 16. alkalommal
rendezték meg az Óperenciás Fejér Megyei Mesemondó Versenyt Székesfehérváron. Az elõ- és középdöntõ a Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház és Könyvtárban zajlott.
Összesen 18 iskolából, 21 településrõl 149
mesemondó jelentkezett a megmérettetésre. A döntõt a továbbjutott 15 versenyzõvel a Hetedhét Játékmúzeumban tartották. A zsûri tagjai: Nagy Judit, a Szabad
Színház rendezõje, Iszkádi Erika, a Gárdonyi Géza Mûvelõdési Ház és Könyvtár
igazgatója és Magony Imre író, könyvtáros, a Szabad Színház tagja. Nagy izgalommal vártam az eredményt az 5–8. osztályos
kategóriában. Egy különdíjat, egy harmadik, két második és egy elsõ helyezést hirdettek. Nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy az elsõ helyezett jómagam vagyok.
Huszár Anna

FESTIKÉK
A Sárszentmiklósi Általános Iskolában
március 31-én került megrendezésre az
immár hagyományosnak mondható Festikék festõverseny, a többszörös Kossuth-díjas Csók Istvánra emlékezve, aki a környék
szülötte. A programban a helyi iskola és a
környékbeli iskolák diákjai vettek részt
(Mészöly Géza Ált. Isk., Petõfi Sándor
Gimnázium.), 30 felsõ és 14 alsó tagozatos.
A projekt a mûvész életútjáról és festményeirõl szóló feladattal kezdõdött, Csók
István-festményeket és földrajzi helyeket
kellett felismerniük leírások, fotók, címek
alapján a csoportoknak. Ezt követte a leglátványosabb tevékenység, a beállított
csendéletek lefestése tetszõleges technikával (vízfesték, tempera, pasztellkréta,
olajfesték). A csendéletek témájának ötle-

Március 31-én került megrendezésre a
„Festikék” képzõmûvészeti projektünk,
amelyen a második, harmadik és negyedik
évfolyamos tanulók osztályonként 2-2 fõvel vehettek részt. Az ünnepélyes megnyitó után Csók István életérõl, munkásságáról, valamint a csendéletrõl hallhattak fontos és érdekes információkat a tanulók. A
gondos elõkészületeket követõen az iskola
aulájában megkezdõdött az alkotómunka.
Csók István Virágcsendélet (Reggelizõasztal) címû képét festették meg a tehetséges diákok lépésrõl lépésre haladva, tanítói segítséggel. Az alkotás során több technikát is alkalmaztak, amivel még eredetibb, még különlegesebb képek készültek.
A virágkompozíció megfestését az asztalokon levõ tavaszias virágcsokrok segítették
elõ, amelyek kellemes illatukkal betöltötték a helyiséget. A folyosón közlekedõ tanulók ámulva nézték a készülõ munkák kidolgozottságát, színhasználatát, és többen
jelezték, hogy jövõre õk is szeretnének
részt venni a Festikéken. A program zárásaként az elkészült festmények kiállításra
kerültek az iskolában, ahol mindenki
szemügyre veheti azokat. A nap folyamán
jó volt látni a dolgos kezeket, a kitartó
munkát, az elkészült, szebbnél szebb festményeket. Örülök, hogy részesei lehettünk ennek az alkotásnak.
Horváth-Márkus Andrea

FEJÉR MEGYEI
PEDAGÓGIAI NAPOK
2017. április 4-én több bemutatóórát, foglalkozást és mûhelymunkát tartottak intézményünk pedagógusai a Fejér Megyei
Pedagógia Napok keretén belül a Székesfehérvári POK szervezésében. A hozzánk
látogató kollégák képet kaphattak a differenciálás helyi módjairól matematika- és
irodalomórán. Az órákat Kovácsné Rehák
Judit és Szabóné Molnár Melinda tartot-
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ták a harmadik évfolyam osztályaiban. Egy
új taneszközzel, oktató kártyajátékkal is
megismerkedhettek a hozzánk látogatók.
Lapot kérünk! – Auth Andrea pécsi tanítónõ által fejlesztett matematikai iskolai
készletet mutatott be a gyakorlatban két
tanítónk: Ács Erika és Erõs Mária. A foglalkozáson együtt láthatták a pedagógusok
az elsõ és negyedik évfolyam diákjait,
amint a taneszközt használták, nemcsak
egymás mellett, hanem közösen is.
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Zengõ-hírek
Rétimajorba kirándultunk

Az érdeklõdõ pedagógusok konzultáción
is részt vehettek „Munkaformák az összevont osztályokban” címmel. Az elõadás
után tapasztalatcserére volt lehetõségük a
kisiskolákban dolgozó tanítóknak. Az elõadást Kummerné Salgóvári Ágnes és
Szabóné Molnár Melinda tartotta. A programokra Alapról, Dunaújvárosból, Mezõkomáromból, Nagylókról, Sárbogárdról és
Székesfehérvárról érkeztek kollégák iskolánkba.
Kovács Zoltánné

A TEHETSÉG NAPJA – STREET ART
A Sárszentmiklósi Általános Iskola a
Közép-Mezõföldi Tehetségsegítõ Tanács
Tagjaként 2017. április 19-én 14 és 16 óra
között rendezi meg a tehetség napja elnevezésû, a helyi tehetségeket népszerûsítõ,
tehetségtámogató programját a TST Mezõfalvi Petõfi Általános Iskola által kezdeményezett dunaújvárosi programjával
párhuzamosan, ugyanazon a napon és idõben. A tehetség hónapjához köthetõ eseményt, mely március 25-ével, Bartók Béla
születésnapjával veszi kezdetét a Kárpátmedencében, hagyományteremtõ szándékkal kezdeményezzük mi is. A sárbogárdi járás minden iskoláját megkerestük a lehetõséggel, hogy figyelemfelhívó, utcai
szervezésû programon mutatkozzanak be
legtehetségesebb tanulóik. A látványos
programot a Hõsök terén tartjuk, Sárbogárd Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Tankerületi Központ támogatásával, bízva abban, hogy a forgalmas helyen
fel tudjuk hívni a figyelmet a tehetséggondozás ügyének fontosságára.
A program 2 részbõl áll:
– Az iskolák 4-6 diák és egy felkészítõ tanár
alkotta rajzos csapatai a helyszínen csomagolópapírra „Tavaszi zsongás” témában
készítenek közös zsírkrétarajzot.
– A tér emlékpark részén szavalók, énekesek, táncosok mutatják be sokszínû elõadásukat. A néptánctól a modern táncig, a
népdaltól a slágerekig széles lesz a kínálat.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Horváth Ferencné

Egész héten a víz volt a fõ témánk. Természetfilmet, könyveket, képeket nézegettünk,
térképen megkerestük a Föld és Magyarország legnagyobb folyóit, tavait, tengereket,
óceánokat. Megbeszéltük az élõvilágukat: növényeket, állatokat. Sok szó esett a vízrõl,
mint az élet feltételérõl: építõ, romboló hatásáról, folyásáról, hangjáról, lehetséges felhasználási módjairól. Beszélgettünk a víz és az ember kapcsolatáról, a takarékos vízfelhasználásról, a vizek és élõviláguk védelmérõl, a víz tisztaságáról. Kísérleteztünk a vízzel,
méricskéltük, töltögettük, zenéltünk vele, megfigyeltük a halmazállapotait, körfogatát.
A víz világnapján – március 22-én – Rétimajorba kirándultunk. Sétáltunk a halastavak
mentén, megfigyelve a növényzetet, halakat, vízi madarakat. Felkerestük a halászkunyhót, ahol megismerkedhettek egy régi foglalkozással, az emberek régi életmódjával.
Megnéztük a halnevelést. Sokat beszélgettünk a víz védelmérõl, környezetünk megóvásáról. Reméljük, sikerült környezettudatunkat formálni ezzel a kirándulással is.
Sok új élménnyel gazdagodva, kellemesen elfáradva tértünk vissza az oviba.
A Pillangó csoport nevében: Pál Ildikó óvodapedagógus

A víz világnapja a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodájában
Március 22-én a víz világnapja alkalmából,
óvodánk hagyományainak megfelelõen a
csoportok sétákat, kirándulásokat szerveztek, melyek során a gyerekek megtanulhatták, megismerhették a víz fontosságát, értékét.
A Nyuszi és a Cica csoportosok a Tisza utcai tóhoz látogattak el, ahol a víznél élõ állatokat, békákat, szitakötõket figyelhették
meg a gyerekek természetes környezetükben. A Katica és Tappancs csoportosok
Lajoskomáromban jártak a Béka-tónál,
ahol a tanösvényen végigsétálva megfigyelték a tó és környéke állat- és vízi világát, majd a séta után az újonnan elkészült
tóparti játszóteret próbálhatták ki. A Napsugár csoportosok a Székesfehérvári Csónakázó-tónál „ünnepelték” a víz napját. A
Bóbita csoportosok pedig Paksra utaztak,
ahol a Duna partján tett séta után kompra
szállva figyelhették meg a folyó szépségét.
Emperger Jánosné, Lukács Zsuzsanna óvodapedagógusok

IS K OLATÁROGATÓ – 2017. ÁPRILIS 11.
Sok szeretettel várjuk leendõ elsõseinket, szüleiket és minden érdeklõdõt! Az iskolatárogatón tájékoztatást kaphatnak: iskolánk
mûködésérõl, a korszerû oktatási módszerekrõl, az egész napos oktatásról, a tanórán kívüli foglalkozásokról, megismerkedhetnek
nevelõtestületünk tagjaival.

Helyszín: Sárszentmiklósi Általános Iskola Idõpont 2017. április 11. (kedd) 14.00 óra
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Gimis sikerek a hétvégén
Fejér Megyei Diáknapok
2017. március 31-én és április 1-jén Székesfehérvár adott otthont a Fejér Megyei Diáknapok rendezvényeinek, amelyeken a
megye középiskoláinak tanulói vettek
részt.
A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium
diákjai több kategóriában is eredményesen szerepeltek. 5 arany, 4 ezüst és 3 bronz
minõsítéssel, valamint 5 elismerõ oklevéllel tértek haza.

A vers- és prózamondás kategóriában
Gráczer Asztrik (12. c), Horváth István
(11. c), Szecsõdi Beatrix (10. c) arany minõsítést, Kovács Kinga Melitta (11. a),
Král Friderika (12. c) és Tóth Lilla Nóra
(10. c) ezüst minõsítést kapott.

képzõmûvészeti pályázaton, Verebélyi
Masa (11. c), Tóth Réka (11. c) és Huszár
Boróka Márta pedig bronz minõsítést a
vers- és prózaírás kategóriában.
Elismerõ oklevélben részesült Imre Bálint
(11. b) néptáncelõadása, Jákob Ágnes (9.
a) és Gazsó Anna (9. c) zongora-, illetve
fuvoladarabja, Huszár Boróka Márta médiapályázatra benyújtott alkotása, valamint a könnyûzenében Müller Anna (10.
a) és Gráczer Asztrik gitárduója.
Az arany minõsítést elért diákok a Vörösmarty Színházban rendezett gálamûsoron
Sárbogárd Város Önkormányzatának különdíját vehették át.
A könnyûzene kategóriában Bodoki Bernadett (12. a) arany minõsítésben részesült.
Az elõzetesen beküldött munkák alapján
Tóth Lilla Nóra (10. c) arany, Huszár Boróka Márta (11. c) ezüst minõsítést ért el a

PSG

Farkas Gyula Napok
2017. április 1-jén 18. alkalommal került
megrendezésre Sárosdon a Farkas Gyula
Napok, az iskola névadója, a neves matematikus emlékének tiszteletére. Ennek
keretében vettünk részt három háromfõs
csapattal a 6. c osztályból és egy csapattal a
8. c osztályból képviselve iskolánkat a
komplex tanulmányi versenyen. A feladatok között szerepelt szövegértési feladat
Farkas Gyula életérõl, majd a természettudományok körében mértük össze tudásunkat a többi csapattal. A feladatok változatosak és izgalmasak voltak.
Délután Harry Potter-jelenetekkel emlékeztünk meg a regény megszületésének
huszadik évfordulójáról.
Igazi csapatként együtt dolgozva sikerült a
legelsõ helyen végeznünk, így elhozhattuk
az 5-6. évfolyam legkiválóbbjának járó kupát. Csapattagok: Farkas Jázmin, Kocsis
Kevin, Kovács Réka, Krencz Ábel, Kristóf
Gergõ, Luczek Diána, Lukácsi Nóra, Majer László István, Pap Míra Mónika, Sudár
Lara, Sükösd Csenge, Szõnyegi Tamás.
A nyolcadikosok (Biró Bence, Bóka Kristóf, Fenyvesi Liliána, Hegedüs Bence, Pataki Mátyás, Németh Dóra, Szabó Klaudia, Vinklmann Tamás) második helyen
végeztek a kolozsvári csapat után.
A gálamûsor után késõ estig tartó diszkó
következett, és az est fénypontjaként „lufiesõ” hullott a táncolókra. Köszönjük a tartalmas napot a sárosdi szervezõknek és tanárainknak!
Pap Míra és Sudár Lara
6. c osztályos tanulók
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Cecei sulibörze
Óvodából iskolába
Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a szülõk tájékoztatására,
mindennapi életünkbe való bevonására. Így van ez a leendõ elsõ
osztályosaink szülei esetében is. Március folyamán ellátogattak a
leendõ elsõ osztályos nevelõk az intézményvezetõvel együtt a beiskolázási körzetek óvodáiba, ahol egy tájékoztató keretében számoltak be terveikrõl, az iskola mindennapjairól az óvodás szülõknek.
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jobbat nyújthassák. A megye legjobbjai mérettek meg, nagyon
észnél kellett lenniük, hogyan osztják be az erejüket. Mindhárom
cecei versenyzõ nagyon tudatosan, takarékosan osztotta be erejét, nagyon szépen szerepeltek. Sebestyén Dominika több mint 30
indulóból a 19. lett 2400 m-en, Csányi Miklós több mint 50 indulóból a 20. helyezést érte el, míg Sohonyai Gyula 34. helyezést ért el
a 4000 méteres távon.
Nagyon büszke vagyok diákjaimra, mert okosan, taktikusan versenyeztek. A kitûzött célt elérték, a versenyhelyzettõl és az ellenfelektõl nem megijedve futották le a távot. Nemcsak az eredmény, hanem az oda vezetõ út is lehet diadal. Gratulálok diákjaimnak a fegyelmezett, okos versenyzésükhöz!
Borosné Asbóth Ilona testnevelõ

Rajkó-néptáncbemutató
2017 februárjában Gerendási István, a Rajkó Népi Együttes igazgatója azzal a kéréssel kereste meg a Cecei Általános Iskolát,
hogy szeretnének egy néptáncbemutatót tartani az intézményben. Igazgató úr a világszerte ismert cigány népi együttest támogató Rajkó-Talentum Alapfokú Mûvészeti Iskolát is képviseli,
melynek célja, hogy az ország hátrányos helyzetû részein élõ fiatalok közül megkeresse azokat, akik a népzene és a néptánc területén tehetségesek.

Március 29-én, szerdán ellátogattak az iskolába készülõ óvodások
mindhárom településrõl nevelõikkel együtt az iskolába, ahol
megismerkedtek a tantermekkel, a tornateremmel, az iskola udvarával, és egy kis ajándékkal is kedveskedtek nekik a pedagógusok. Nagy örömünkre sok ismerõssel, gyermekkel és felnõttel is
találkoztak, ami a remények szerint az intézményváltás minél
zökkenõmentesebb megvalósulását eredményezi majd.
Április 5-én, szerdán valósult meg a beiratkozás elõtti utolsó találkozás az iskolával, amikor is a leendõ elsõ osztályosok iskolanyitogató foglalkozáson vettek részt 15 órától, melynek keretében
„iskolást” játszottak egy feladatlap, kézmûves-foglalkozás, valamint az interaktív tábla segítségével. Szüleik eközben az iskola
életérõl hallhattak egy beszámolót az igazgató úr prezentálásában.
Reméljük, hogy a találkozás lehetõségei, valamint a nyitott iskola
program (mely lehetõvé teszi a más idõpontokban való találkozást is) mindenki számára elég információt szolgáltattak, hogy eldönthessék: a Cecei Általános Iskolát választják-e gyermekük
számára. Mi mindenkit szeretettel várunk a beiratkozás során,
2017. április 20-án és 21-én (csütörtökön és pénteken) 8-tól 19
óráig.
Szabóné Várady Katalin igh.

Cecei diákolimpiai hírek
Március 28-án rendezték Székesfehérváron a mezei futóverseny
megyei döntõjét. Iskolánk 3 tanulóval jutott be a körzeti döntõbõl: Csányi Miklós 1., Sebestyén Dominika 2., Sohonyai Gyula pedig 6. helyezésével érdemelte ki a IV. korcsoportos megyei döntõn való indulás jogát.
A megyei döntõ délután
kettõkor kezdõdött a kicsik rajtjával, a negyedik
korcsoportosok 17.00 és
17.30 órakor rajtoltak.
Ez a várakozási idõ borzasztóan sok, még a profi versenyzõknek is. Nehéz is volt mentálisan
szinten tartani õket,
hogy amikor kell, a leg-

Az iskola már több mint egy éve sikeresen mûködtet néptánc–cigánytánc tanszakot a Sárkeresztúri Általános Iskolában, amelynek vezetõje Szecsõ-Kovács Zoltán hivatásos táncmûvész, táncpedagógus, koreográfus. A cecei alkalomra, amelyre március
30-án került sor, õ kísérte el sárkeresztúri tanítványait, akik megmutathatták tánctudásukat a cecei diákoknak és pedagógusoknak is. A bemutatón a fellépõ diákok hagyományos cigánytáncokat adtak elõ, a szép számú publikum részérõl nagy sikert aratva.
A bemutató nem titkolt célja volt, hogy a helyi diákok is kedvet
kapjanak a néptánc–cigánytánchoz, mivel a mûvészeti iskola a
2017/2018-as tanévben megfelelõ számú jelentkezõ esetén tanszakot indítana a Cecei Általános Iskolában is. Az oktatás 2017
szeptemberétõl indulna heti 2x2 órában Szecsõ-Kovács Zoltán
vezetésével. A lehetõségrõl az érdeklõdõk az iskola titkárságán
kaphatnak további felvilágosítást.

Kedves Szülõk és Diákok!
2017. április 10-én (hétfõn) 14.15-tõl tavaszi nagytakarítást rendezünk az iskola udvarán. Szeretnénk ezt a szép környezetet még
szebbé varázsolni, ezért kérjük, hogy minél több felnõtt segítségével, gereblyével, seprûvel, kapával felszerelkezve, valamint vödrökkel, vagy vékákkal rakjunk rendet az udvaron.
A program elsõ osztálytól nyolcadikig valósul meg. A vidéki tanulóknak nem lesz 14.15-ös busz, csak 16.00 órakor utaznak haza a
tanulók. Ezen a napon nem lesz napközi és tanulószoba, minden
diák részt vesz a munkálatokban. Kérjük, hogy ennek megfelelõ
öltözékben jöjjenek, és gumikesztyût is hozzanak, ha szükséges!
Várjuk Önöket és gyermekeiket!
A Cecei Általános Iskola pedagógusai
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Kossuth-morzsák
FARSANGI MULATSÁG

MÁRCIUS 15.
A farsangi projektünk keretén belül farsangi álarcokat, önarcképeket, busóálarcokat készítettünk különbözõ technikákkal. Zárásként március 3-án került sor a farsangi mulatságra. Délelõtt
osztályonként léggömbökbõl dekoráció készítése volt a feladat.
Nagy sikerük volt az elkészült bohócoknak, polipnak, Bohóc Balázsnak, hernyóknak, asztali dísznek, menyasszonynak, võlegénynek. A farsangi zsûri alig tudott választani. Ebéd után kezdõdött a
jelmezfelvonulás. Aranyos, ötletes és vicces jelmezek kerültek bemutatásra, a zsûrinek ismét nehéz dolga volt. Ezután jó hangulatban folytatódott a zenés–táncos–vetélkedõs délután. Volt fánkevés, lufifújás, joghurtetetõs verseny, táncverseny labdával vagy
újságpapíron és zene, zene, zene… Felszabadult, vidám délután
volt, ahol mindannyian jól éreztük magunkat.

Minden évben a 7. osztály feladata a március 15-ei nemzeti ünneprõl való megemlékezés megszervezése. Az idei évben emlékezetes volt az ünnepség. Az iskola tanulói figyelmesen hallgatták a
nevezetes nap eseményeinek a felidézését, örömmel énekeltek
együtt a 7. osztállyal. A mûsort adó osztály egy meglepetéssel is
készült, így a jól sikerült, hangulatos mûsor után szívesen fogyasztott mindenki a nemzeti színû sütemények valamelyikébõl.
Wolf Judit

A VÍZ VILÁGNAPJA

Bús Éva

Minden évben megemlékezünk a víz világnapjáról, melyet március 22-én ünnepelünk. Ebben a tanévben elõzetes feladatuk is volt
az osztályoknak. Kupakból témaképet kellett készíteni, illetve a
vízszennyezés témakörében egy alkotást bemutatni. Nagyon szép
munkák születtek. A mozgásos feladatok bemelegítéseként az iskola közösségének egy érdekes feladata volt: vízcseppet kellett
formálniuk. Érdekes szellemi feladatokkal, aerobikkal, játékos
feladatokkal készültünk a gyermekek számára. Az elõadáson hallottak segítséget nyújtottak a szellemi totó kitöltésében. Nagyon
jó idõ lévén sikerült az udvaron megvalósítani a tervezett mozgásos, vizes gyakorlatokat is.
Bodokiné Szakács Beáta
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Mészöly-hírek
I. korcsoportos Labdarúgó Diákolimpia
2017. március 23-án került megrendezésre Sárszentmiklóson a
körzeti I. korcsoportos fiú labdarúgó-diákolimpia, amelyen a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola tanulói az elsõ helyezést
érték el, ezzel képviselve a körzetet a megyei fordulóban.
A megyei fordulót 2017. március 30-án rendezték Székesfehérváron a Videoton mûfüves sportpályáján. A Fejér megyei körzetek
8 bajnoka vett részt ezen.

A csoportmérkõzésen iskolánk az elsõ helyet szerezte meg, majd
a keresztjáték során szenvedett vereséget a Tóvárosi Általános Iskola sporttagozata ellen, így a 3. helyért küzdöttek meg az abai
csapat ellen, amelyet sikeresen megnyertek.
Diákjaink nagyon eredményesen szerepeltek és helytálltak a
megmérettetéseken.
A csapat tagjai: Sudár Arnold, Huszár Dávid, Kun Levente,
Duska Iván, Csuti Roland, Szalai Balázs, Szakács Máté, Derner
Erik, Ratkai Ádám, Fésû Noah Joákim, Hollósi István, Papp Zoltán Noel, Kiss Levente, Vinczellér Levente, Sárdi Tamás, Horváth Ádám.

tosságáról. Az alsós osztályok gyümölcssalátát készítettek és az
egészséggel kapcsolatban különbözõ technikával rajzokat, érdekes alkotások készítettek a délelõtt folyamán.
Az egészséges ebéd elfogyasztása után a felsõsök vidám sportvetélkedõn mérték össze ügyességüket.
Délután a napközisek az EUREST Kft. jóvoltából az aulában felállított salátabárban olyan finomságokat kóstolhattak, amelyek
csak egészséges alapanyagokból készültek. A gyerekek kedvükre
falatozhattak a különbözõ zöldségekbõl készült krémekbõl, mártogatókból, teljes kiõrlésû, magvas pogácsákból, melyet Borbás
Edit felajánlásával 100 %-os almalével kínáltunk. A kisdiákok a
méz jótékony hatásaival is megismerkedhettek Máté Mihály méhész és felesége jóvoltából. Természetesen a mézkóstolás sem
maradt el, a Sáfrány pékség friss kenyerére csepegtetett mézzel.
A Pusztaszabolcsi Zrt. az Egészségnapra karamellt ajánlott fel,
amelyet nagy lelkesedéssel fogyasztottak a gyerekek.

Papp–Kátay Zsanett

Egészségnap a Mészölyben
Idén tavasszal sem maradhatott el az immár hagyományos Egészségnap iskolánkban. A rendezvénnyel évrõl évre az egészségtudatos magatartásra szeretnénk felhívni a figyelmet. Ezen a napon
törekszünk arra, hogy sokrétû, a diákok szemléletét formáló, változatos programokat kínáljunk az egészséggel kapcsolatban.
Március 30-án a reggeli gyülekezõ ideje alatt TIE-kisfilmeket vetítettünk az aulában a helyes étkezéssel kapcsolatban, majd közös
zenés tornán vettek részt a diákok és a pedagógusok.
Az óraközi szünetekben a felsõs osztályok saját készítésû PowerPoint-bemutatóval oktatták társaikat a helyes fogápolásról, a táplálkozásról, a dohányzás káros hatásairól és a személyi higiénérõl.
A rendhagyó órák is az egészséges életmódról szóltak. A 7-8. évfolyamos lányoknak a Pink Finity önkéntes csoport tagjai nagyon
érdekes, figyelemfelkeltõ elõadást tartottak az emlõszûrés fon-

A rendõrség munkatársai a biztonságos közlekedésre hívták fel a
figyelmet. Tanulóink ügyességi feladatokkal bizonyították, hogy
rátermettek a kerékpáros közlekedésre.
A helyes táplálkozásra, életmódra hívták fel a figyelmet a különbözõ játékos feladatok, az egészségnapi puzzle, a találós kérdések, táplálékpiramis és élelmiszerek csoportosítása különbözõ
modellekkel.
Nagy sikert aratott a versfaragás is „Egészségem érdekében” címmel. A megadott szavak használatával ötletesebbnél ötletesebb,
vidám versek születtek, amelyeket az osztályok fel is olvastak.
Kipróbálhatták az egészségnap résztvevõi a TIE pályázaton nyert
rollereket is az erre kialakított ügyességi pályán. A táncteremben
a mozgásé volt a fõszerep, a néptánc alaplépéseivel boldogan
járták a körtáncot a résztvevõk.
Az Egészségnapunkon az iskola minden diákja ugyanazzal a témával foglalkozott egész nap. Úgy alakítottuk ki a feladatokat,
hogy a mozgás, az ismeretterjesztõ elõadás, a játék, a kóstolás
mind-mind elférjen egymás mellett. A programok lebonyolítását
a diák-önkormányzatos gyerekek segítették dicséretes módon.
Köszönjük a támogatóknak a felajánlásokat és az OTP Bank
Nyrt. anyagi hozzájárulását!
Mindenki remekül érezte magát ezen a rendkívüli napon, amikor
a szokásosnál kicsit több idõt tudtunk fordítani az egészségünk
megõrzésére.
Toldi Lászlóné
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A nõk kábítószer-túladagolása ellen
Március 2-ai, éves jelentésében a bécsi székhelyû Nemzetközi Kábítószer-ellenõrzési Testület (INCB) felhívja a figyelmet az olyan
kábítószer-politikák és programok kialakítására, amelyek figyelembe veszik a nemek sajátosságait, ösztönzi a kábítószerfüggõ nõk
jobb hozzáférését az egészségügyi ellátásokhoz, valamint a kábítószer-használó nõkkel kapcsolatos megelõzést és kezelésük finanszírozásának növelését.
Werner Sipp, az INCB elnöke elmondta: „Meg
akarjuk változtatni az eddigi felfogást, valamint
emlékeztetni szeretnénk az embereket, különösen a döntéshozókat arra, hogy mennyire fontos
azon nõk és családjaik jogainak védelme, akik
kábítószer-használók vagy kábítószerrel kapcsolatos jogsértést követtek el.”
A világ kábítószer-használóinak harmadát teszik
ki a nõk és lányok, akik közül magasabb a kábítószert használók aránya a magas jövedelmû országokban. Ennek ellenére a kezelésekben részt
vevõknek csak ötöde nõ, mivel a nõk elõtt olyan
mély, rendszerszintû, strukturális, szociális, kulturális és személyes határok vannak, amelyek
kihatnak arra, hogy a szerhasználó nõ képes-e
hozzáférni a kezeléshez.
A férfiakhoz képest sokkal nagyobb a valószínûsége annak, hogy a nõk számára receptre kapható kábítószereket és nyugtató hatású gyógyszereket írnak fel, és ennek következtében az is
sokkal valószínûbb, hogy a nõk körében nagyobb az ilyen típusú gyógyszerekkel való
visszaélések száma. Németországban és Szerbiában sokkal több esetben jelentettek halálos túladagolást a nõk esetében a receptre kapható
gyógyszerekbõl, az Egyesült Királyságban viszont minden szerrel való túladagolás esetén
magasabb volt a nõk száma.
Jelentõsen megnõtt a kábítószerekkel kapcsolatos bûncselekményekért letartóztatott
nõk száma
A nõi rabok és szexmunkások esetében különösen nagy kockázata van a kábítószer-használatnak. Jelentõsen megnõtt a kábítószerekkel kapcsolatos bûncselekményekért letartóztatott nõk
száma, a börtönökben pedig a nõi rabok között
gyakoribb a kábítószer-használat, mint a férfi rabok esetében. A szexmunka és a kábítószer-használat között is jelentõs kapcsolat van.
Néhány nõ azért kezd szexmunkásként dolgozni,
hogy fenn tudja tartani kábítószerfüggõ életvitelét, míg a szexmunkások azért használnak kábítószert, hogy megküzdjenek a munkájuk természetébõl fakadó nehézségekkel.
A HIV-fertõzés és a mentális zavarok gyakoribbak a kábítószer-használó nõk körében. A nõi rabokra különösen káros hatása van annak, hogy
elszakadtak a közösségüktõl, az otthonuktól és a
családjaiktól, amely megnöveli a depresszió és a
szorongás kockázatát.
A jelentés arra is rámutat, hogy nagyon fontosak
a kifejezetten rabokra, terhes nõkre, a HIV/AIDSbetegséggel élõkre és a szexmunkásokra irányuló megelõzõ programok. Az INCB felhívja a
tagállamokat, hogy a kábítószer-használó nõk
különleges szükségleteinek jobb megértése végett, valamint a megelõzés, a kezelés és a rehabilitáció fejlesztése érdekében gyûjtsék és oszszák meg egymással az erre vonatkozó adatokat.

A kábítószerrel kapcsolatos szabálysértésekért való bebörtönzés alternatíváit még mindig kevés esetben alkalmazzák
Annak ellenére, hogy a három nemzetközi kábítószer-ellenõrzési szerzõdés a kiegyensúlyozott
megközelítésen, az arányosság elvén és az emberi jogok tiszteletén alapszik, néhány államban
a kábítószerrel kapcsolatos olyan szabálysértésekre, mint a személyes használat céljából történõ kábítószer-birtoklás, elsõsorban büntetõjogi
eszközökkel reagálnak, ideértve a személy elleni
büntetõjogi eljárást és a bebörtönzést. Az olyan
alternatív eszközöket, mint a kezelést, a rehabilitációt vagy a szociális integrációt továbbra is
alig alkalmazzák.
Az INCB hangsúlyozza, hogy a kábítószer-ellenõrzési szerzõdések nem írják elõ a kábítószerhasználók vagy a kisebb kábítószerrel kapcsolatos szabálysértést elkövetõk bebörtönzését.
A testület arra bátorítja az államokat, hogy az általuk tapasztalt, növekvõ számban elõforduló,
kábítószerrel kapcsolatos kisebb szabálysértések miatti letartóztatások és bebörtönzések esetén inkább alternatív intézkedéseket foganatosítsanak a büntetõintézkedések helyett, valamint ahelyett, hogy megengednék a marihuána
nem orvosi célú, kontraproduktív használatát,
ami ellentmond a kábítószer-ellenõrzési szerzõdéseknek is. Az INCB üdvözli, hogy sok állam
már egészségközpontú válaszokat igénylõ közegészségügyi problémaként tekint a kábítószerhasználatra és függõségre.
Az INCB felhívja az államokat, hogy szüntessék meg a kábítószerrel kapcsolatos jogsértésekért kiszabott halálbüntetést
Annak ellenére, hogy az államok joga eldönteni a
kábítószerrel kapcsolatos jogsértésekért kiszabott intézkedéseket, a testület továbbra is arra
bátorítja a halálbüntetést alkalmazó államokat,
hogy fontolják meg a kábítószerrel kapcsolatos
jogsértésekért kiszabott halálbüntetés megszüntetését.
A kábítószerrel kapcsolatos illegális tevékenységgel gyanúsított emberek elleni bíróságon kívüli fellépés
A testület ismételten, a legerõsebb módon, határozottan és egyértelmûen elítéli a kábítószerrel
kapcsolatos illegális tevékenységgel gyanúsított emberek elleni bíróságon kívüli fellépést. Az
ilyen típusú fellépés a három nemzetközi kábítószer-ellenõrzési egyezmény egyértelmû megszegését jelenti, mivel a szerzõdések rögzítik,
hogy a kábítószerrel kapcsolatos jogsértésekre
büntetõjogi választ kell adni, valamint elutasítanak bármilyen jellegû bíróságon kívüli szankciót.
A bíróságon kívüli szankciók az emberi jogok komoly megsértését is jelentik, ideértve az Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatában, valamint a
Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában foglalt szabályos eljárásokét, to-

vábbá sértik az emberi méltóság legalapvetõbb
mércéit.
A testület felhívja az érintett kormányokat, hogy
azonnal hagyjanak fel minden hasonló tevékenységgel és vizsgáljanak ki minden személyt, akit
azzal gyanúsítanak, hogy bíróságon kívüli tevékenységet követett el, abban részt vett, arra felbátorított vagy azt szította.
A marihuána nem orvosi célú használatának
legalizálása összeférhetetlen a nemzetközi
jogi kötelezettségvállalásokkal
A testület továbbra is párbeszédet folytat azokkal az államokkal, amelyek már megengedték
vagy fontolgatják a marihuána nem orvosi célú
használatát és a nem orvosi célú marihuána-termékek piacának létrehozását. Az INCB újból kiáll
amellett, hogy az ilyen intézkedések ellentétesek az 1961-es egységes egyezményben foglalt
jogi kötelezettségvállalásokkal.
Az egyezmények ugyan mutatnak némi rugalmasságot a végrehajtással kapcsolatban, az
INCB elnöke szerint „a rugalmasságnak megvannak a maga határai, amelyek nem terjednek
ki a kábítószerek nem orvosi célú használatának
szabályozására.” A részes államoknak el kell
dönteniük, hogy miként reagálnak az olyan országokban történõ fejleményekre, ahol figyelmen kívül hagyják a szerzõdéseket, valamint
megengedik vagy szabályozzák a kábítószerek
nem orvosi célú használatát.
Drogfogyasztói szobák
A „drogfogyasztói szobáknak” összhangban kell
lenniük az egyezményekkel, vagyis hatékonyan
kell csökkenteniük a kábítószer-használat negatív következményeit, valamint el kell vezetniük a
kezeléshez és a rehabilitációhoz anélkül, hogy
megértenék vagy bátorítanák a kábítószer használatát vagy a kábítószer-kereskedelmet.
Az INCB felhívja az országokat Afganisztán
további támogatására
Az afganisztáni rendkívül rossz biztonsági helyzetre és az ehhez kapcsolódó nehézségekre, valamint az országból kiinduló illegális kábítószer-ellátmányt megfigyelõ és ellenõrzõ hatóságok megsegítésére tekintettel a testület felhívta
a partner kormányokat és a nemzetközi közösséget, hogy továbbra is támogassák a kábítószer-ellenõrzési erõfeszítések fenntartását az országban, abban a szellemben, hogy a világ kábítószer-problémájának megoldása közös felelõsségünk. A testület kihangsúlyozta, hogy a kábítószerek elleni fellépés nélkülözhetetlen abban
az esetben, ha a fenntartható fejlõdés elérése a
cél.
További információ itt érhetõ el:
http://www.unis.unvienna.org/unis/en/events/
2017/incb_2017.html
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Kukoricás gombaleves
Hozzávalók: 1 nagy fej hagyma, 4 gerezd
fokhagyma, 25-30 dkg csiperkegomba, 1
kis konzervkukorica, 2 tojássárgája, 3 ek
kukoricaliszt, petrezselyem, só, frissen
õrölt bors, 1-2 zöldségleveskocka, olaj.

A húst megmossuk, megtörölgetjük, majd
hegyes késsel itt-ott megszurkáljuk, hogy
fokhagymagerezdekkel meg tudjuk tûzdelni. Megszórjuk sóval meg borssal, majd
megtûzdeljük a fokhagymával. Végül alaposan bedörzsöljük jól összemorzsolt szárított rozmaringgal, hõálló edénybe teszszük, meglocsoljuk olívaolajjal, lefedjük,
és 180 fokra elõmelegített sütõbe toljuk.
Légkeverésen pároljuk 1-1,5 órán át, majd
a hõt megemelve pirítjuk 10-15 percig. Párolt rizzsel, tetszés szerinti salátával, vagy
savanyúsággal kínáljuk.

Meggyes–cseresznyés
krémes piskóta
A hagymát felaprítjuk és egy kevés olajon
megdinszteljük. Hozzáadjuk a megtisztított, félbevágott, majd felszeletelt gombákat és megpirítjuk a hagymás olajon, közben sózzuk, borsozzuk és az összezúzott
fokhagymát is hozzáadjuk. Pár percig fedõ
alatt pároljuk, majd hozzáadjuk a kukoricát is, és felengedjük kb. 1,5 liter vízzel.
Sózzuk és hozzáadjuk a leveskockát is,
majd puhára fõzzük a gombát. Közben a
tojások sárgáját csomómentesre keverjük
a kukoricaliszttel és pár evõkanál vízzel,
majd folyamatosan keverve hozzáadunk
egy keveset a forró levesbõl, végül visszaöntjük az egészet, összekeverjük, és pár
perc alatt besûrítjük kissé. Ha szükséges,
még utánaízesítjük. Petrezselyemmel
megszórva tálaljuk.

Illatos báránysült
Hozzávalók: 1 báránycomb (kb. 1,5 kg), só,
bors, 8-10 gerezd fokhagyma, szárított
rozmaring, olívaolaj.

Hozzávalók a tésztához: 3 db tojás, 3 ek cukor, 2 csapott ek finomliszt, 1 púpozott ek
cukrozatlan kakaópor, 1,5 ek napraforgó
olaj, 0,25 cs sütõpor; a krémhez: 2 cs
tejszínízû pudingpor, 7 dl tej, 8 ek cukor
(ízlés szerint), 30 dkg tejföl, 1 cs vaníliás
cukor, 1 citromból nyert citromhéj, 60 dkg
cseresznye (vagy meggy, barack).

5 dl tejet felteszünk forrni, a 2 csomag pudingot a 2 dl tejjel simára kavarjuk (cukor
nélkül), majd a forrásban lévõ tejhez adjuk. Állandóan kavarjuk, mivel kevesebb a
tej, könnyen odaragad (ezért nem tesszük
bele a cukrot elõre). Amikor kész a puding, hozzáadjuk a cukrot, kavarjuk, míg
felolvad. Kimagozzuk a gyümölcsöt (idõnként belekavarunk a pudingba, hogy ne
bõrözzön).
A gyümölcsöt szûrõbe tesszük, hogy a fölösleges lé távozzon. A pudingba belekavarjuk a tejfölt, ha szükséges még, adhatunk hozzá cukrot. Sütõpapírral bélelt tepsibe lerakjuk a meggyet, lehetõleg a dom-

HETI IDÕJÁRÁS
A következõ napokban hûvös, szeles idõ következik, a hétvégétõl azonban javulásnak indul idõjárásunk.
Pénteken jobbára változóan, vagy erõsen felhõs égre tekinthetünk fel, elszórtan kisebb esõ, zápor is kialakulhat, de jelentõs mennyiségû csapadékra kicsi az esély. Pénteken még élénk, erõs légmozgás teszi kellemetlenné hõérzetünket, szombatra gyengül az északnyugati szél. A hõmérséklet napközben 10 és 15
fok körül alakul, hajnalban pénteken és szombaton a szélvédettebb északkeleti tájakon akár gyenge fagy
is elõfordulhat. Szombattól csökkenõ felhõzettel, mérséklõdõ és déliesre forduló légmozgással megnyugszik, melegszik az idõ, vasárnaptól már ismét elérheti a csúcshõmérséklet a 20 fok körüli értékeket. Jelentõs bizonytalanság mellett, de kedden ismét lehûlés érkezhet, esetleg záporokkal, zivatarral.
www.metnet.hu

ború felével lefele, mert ez kerül felülre.
Rátöltjük a krémet, és elsimítjuk. A három
tojásfehérjébõl a cukor fokozatos hozzáadásával kemény habot verünk, egyenként
hozzákeverjük a tojássárgáját és az olajat,
majd a sütõporos lisztet és az átszitált kakaót. A piskótát a krémre simítjuk, elõmelegített sütõben kb. 40 perc alatt megsütjük. 10 perc után sütõpapírral letakarjuk, a
lángot mérsékeljük, hogy a piskóta ne
égjen meg. Miután megsült, nyitott ajtóval
még a sütõben hagyjuk 5-10 percre.
Miután kihûlt, tepsivel együtt a hûtõszekrénybe tesszük, addig hagyjuk, míg a krém
megszilárdul, és szeletelhetõvé válik. Ekkor ráborítunk egy tálcát, megfordítjuk a
tésztát, hogy a gyümölcs felül kerüljön.
Szeleteljük, és tálaljuk.

Sajtkrémes pogácsa
Hozzávalók a tésztához: 40 dkg finomliszt,
25 dkg vaj, 1 tk só, 1 kk fûszerpaprika, 1
dkg élesztõ, 8 dkg trappista sajt (reszelt),
3 ek tejföl; a krémhez: 10 dkg vaj, 20 dkg
natúr krémsajt (tejszínes), só ízlés szerint, 10 dkg sajt (reszelt).
A tésztához a lisztet a margarinnal, sóval,
pirospaprikával és az élesztõvel elmorzsoljuk. A reszelt sajtot belekeverjük, majd a
tejföllel és tojássárgájával összegyúrjuk.
Folpackba csomagolva hûtõben 1-2 óráig
pihentetjük. Ezután lisztezett deszkán kb.
2 mm vastagságúra nyújtjuk, és 3 cm-es
szaggatóval kiszaggatjuk a korongokat.

Elõmelegített sütõben közepes lángon kisütjük 6-7 perc alatt. A krémhez a puha vajat a többi hozzávalóval kikeverjük. A kihûlt korongokat a krémmel vastagon öszszeragasztjuk, kicsit összenyomjuk, és az
oldalán kibújt krémet reszelt sajtban megforgatjuk.
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Felemás hétvége
Magabiztos siker
Sárbogárd–Velence 4-0 (2-0)
Sárbogárd: Deák M. – Nagy Á., Kõkuti T.,
Hegedûs Gy., Gráczer B., Boros B., Bezerédi Á., Tóth T., Horváth Á., Lajtos A.,
Nagy K.
Csere: Gráczer B., Simon Cs., Németh K.,
Bartók Z.
Edzõ: Gracza Tibor.
Velence: Krencz S. – Silhányi T., Rakonczay A., Gulyás–Kovács G., Harmati I., Németh E., Pál I. Z., Pintér B., Baranyai I. A.,
Lantos D., Czifra I.
Csere: Hajdú T., Tóth B., Gál–Gerlach D.,
Németh Zs.
Hazai támadások és helyzetek jellemezték
a mérkõzés elsõ félóráját. A vendégek védekezésre rendezkedtek be és a 35. percig
tudták tartani a hazaiak rohamát. Lajtos
A. bedobását Nagy Á. lekezelte, és 30 méterrõl lövésre szánta el magát. A jól eltalált
lövés a kapu bal sarkában kötött ki, 1-0. A
45. percben Tóth T. végzett el bedobást a
felezõvonalnál. A labdát Horváth Á. átívelte Bezerédi Á. felé, egy szép csellel átvette és a rövid sarokba lõtt, 2-0.
A második félidõre kissé alábbhagyott a
lendület, és a vendégek hõsies védekezése
és Krencz S. bravúrjai mentették meg a
Velence hálóját a góloktól. A 85. percig
Kõkuti T.–Bezerédi Á. volt a labda útja a
jobb oldalon. Bezerédi Á. beadását Gráczer G. 12 méterrõl a kapuba lõtte, 3-0. A
88. percben Bezerédi Á. középen kiugratta
Gráczer B.-t, aki a kapus mellett lõtte a
labdát a hálóba, 4-0.
Közepes színvonalú, nagyon sportszerû
mérkõzésen megérdemelt hazai siker született.
Jók: Hegedûs Gy., Bezerédi Á., Boros B.,
illetve Krencz S.

Fél tucat
azonos elosztásban
Sárbogárd U19–Velence U19 6-0 (3-0)
Sárbogárd U19: Brúzsa S. P. – Vagyóczki
P., Molnár M., Pajor T., Horváth I., Demeter D., Simon Cs., Gráczer B., Bögyös B.
G., Németh K., Sükösd G.
Csere: Gyökér K., Fekete A.
Edzõ: Pajor László.
Velence U19: Hajdú T. – Kovács S., Madarász T., Mátyok A., Csóka N., Mocsári Cs.
L., Kaszab Á., Bakonyi Sz. Cs., Urscher
M., Kocsis V. G., Csörgõ R.
Csere: Tóth D., Molnár Á.
Edzõ: Serhók György.
A mérkõzés megkezdése után azonnal magához ragadta a kezdeményezést a hazai
csapat. A 7. percben Németh K. góljával
megszerezte a vezetést a Sárbogárd, 1-0.
Három perc múlva az ügyeletes gólgyáros,
Demeter D. is beköszönt, 2-0. Újabb 2

perc múlva, a 12. percben Sükösd Gergõ
már a harmadik gólt lõtte a vendégek kapujába, 3-0. A magabiztos, gyors vezetés
után kissé visszavettek a fiúk a lendületbõl.
A vendégek szórványos támadásait hatástalanította a védelem.
A második félidõben továbbra is a hazaiak
vezették egymás után a veszélyes támadásokat. A 61. percben ismét Demeter D.
volt eredményes, 4-0. A 64. perc újabb Sükösd G.-gólt jegyzett, 5-0. A mérkõzés 81.
percében Sükösd G. saját magának a harmadik, csapatának a hatodik gólt szerezte.
Könnyed, helyenként jó játékkal a hatgólos gyõzelem teljesen megérdemelt.

Öt gól ellenében
egyet lõttünk
Kisláng–Sárbogárd II. 5-1 (3-1)
Kisláng: Ányos P. – Juhász M., Gergely Z.,
Árki P., Dudar E., Simon I., Juhász J. B.,
Komlós R., Willerding Zs., Kolonics L.,
Kovács T.
Csere: Kiss N., Rehák V., Lévai K. Gy., Balogh Z., Molnár J.
Sárbogárd II.: Brúzsa S. P. – Fülöp T., Juhász G., Kacz S., Szabó Z., Halasi G., Demeter D., Krajcsovics P., Berta J., Pajor L.,
Vámosi D.
Csere: Rigó L., Molnár M.
Edzõ: Pajor László.
Az esélytelenek nyugalmával léphetett pályára a vendégcsapat a bajnokságra is esélyes hazaiak ellen. A kislángi kezdeményezések a 22. percben góllá értek. Dudar E.
góljával megszerezték a vezetést, 1-0. A
bekapott gólra a 27. percben Krajcsovics P.
válaszolt, és kiegyenlítette az eredményt,
1-1. A félidõ lefújása elõtt a hazaiak még
kétszer voltak eredményesek. A 35. percben Willerding Zs., a 43. percben Komlós
R. lõtt a vendégek hálójába, 3-1.
A második félidõben továbbra is a Kisláng
játszott fölényben. A 64. percben Simon I.
góljával 4-1-re módosult az eredmény. A
74. percben Juhász M. állította be az 5-1-es
végeredményt.

Az emberelõny ellenére
Sárbogárd U16–Baracs U16 2-4 (2-1)
Sárbogárd U16: Deák Z. – Sohonyai Gy.,
Suhajda M., Horváth Zs., Gábris R., Ambrózi M., Horváth Á. M., Lengyel Sz., Pap
D., Bíró B., Horváth B.
Csere: Brúzsa T.
Baracs U16: Pribék I. – Ruff T., Wolf B.
M., Juhász F. H., Juhász J. B., Balázs R.,
Glocz Á. P., Iványi Z., Takács T., Kiss N.,
Horváth M.
Csere: Killer K. Zs., Ásványi P.
A bajnokságot vesztett pont nélkül vezetõ
Baracs ellen 60 percen keresztül tudta tartani magát a hazai csapat. A 8. percben
Horváth Zs. góljával vezetéshez jutott a
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Sárbogárd, 1-0. A 37. percben sikerült a
vendégeknek Balázs R. góljával egyenlíteni, 1-1. A félidõ befejezése elõtt ismét Horváth Zs. volt eredményes, 2-1. Az 55. és a
60. percbe a Baracs Horváth M. góljaival
megfordította az eredményt, 2-3. A mérkõzés utolsó percében Juhász F. H. talált a
hálóba, ezzel kialakította a 2-4-es végeredményt.
Küzdelmes, jó iramú mérkõzésen gyûjtötte be a három pontot a vendégcsapat.

Az Enying mozgott
fiatalosan
Enying Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk
5-3 (4-2)
Enying Ö. F.: Rohanczi T., Szabó K., Katona I., Balogh Gy., Pudelka K., Bernáth P.,
Csány N., Csány A., Paluska K., Vass F.,
Molnár Z.
Csere: Kizlinger F., Turi J., Schwarcz T., Horák T., Barta L., Körmendi F., Trencsányi K.
Sárbogárd Ö. F.: Sipõcz A. – Szikszai L.,
Kiss J., Kelemen B., Killer G., Kassai N.,
Palotás P., Németh F. Zs., Tóth I., Nedoba
M., Hegedûs J.
Csere: Tóth A., Derecskei J., Bognár J., Lakatos Gy., Németh A., Horváth I.
A 10. percben váratlanul vezetést szerzett
a vendégcsapat. Kelemen B. volt eredményes, 0-1. Nem tartott sokáig az öröm,
mert a 12. percben Balogh Gy. egyenlített,
1-1. A mérkõzés a 28. percig kiegyenlített
erõk küzdelmét hozta. Ekkor Szabó K.
megszerezte a hazaiaknak a vezetést, 2-1.
A 32. percben Vass F. góljával már 3-1-re
elhúzott az Enying. Újabb két perc, és ismét a vendégek kapujában a labda, Paluska K. lövése talált utat a hálóba, 4-1. A 39.
percben Szikszai L. góljával sikerült kozmetikázni az eredményen, 4-2.
A második félidõ a vendégek támadásaival
kezdõdött. Az eredmény az 54. percben
újabb Szikszai L.-góllal 4-3-ra módosult. A
mérkõzés utolsó percében Turi J. volt
eredményes, ezzel beállította az 5-3-as
végeredményt.
A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA
2017. április 8. (szombat)
10.00 óra: Kápolnásnyék U19–Sárbogárd
U19 (Kápolnásnyéken)
14.30 óra: Sárbogárd Ö. F.–Cece Ö. F.
(Sárbogárdon)
16.30 óra: Sárbogárd II.–Besnyõ-Iváncsa
II. (Sárbogárdon)
2017. április 9. (vasárnap)
10.00 óra: Enying U16–Sárbogárd U16
(Enyingen)
16.30 óra: Martonvásár–Sárbogárd (Martonvásáron)
A Sárbogárd SE 2017. április 8-ától, a sárszentmiklósi focipálya felújítása miatt a
hazai mérkõzései (valamennyi csapat) a
sárbogárdi focipályán kerülnek lejátszásra.
Szurkoljunk együtt Sárbogárdon is csapatainknak!
Szántó Gáspár
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Fontos pontot hullajtottunk
Alsóörsi SE–VAX KE Sárbogárd 23–23 (13–10)
Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 20.
forduló:
Vezette: Ács Zs.–Báder R. Nézõszám: 30 fõ.
Alsóörs: Kovács S. – Márki 4, Kovács K. 6, Redling 3, Csiszár M. 3,
Maár D. 3, Csiszár P. 1.
Cserék: Baltai – Szalanczy 1, Csoknyai, Maár T., Páter 1.
Edzõ: Brandt Tamás.
Sárbogárd: Németh I. – Aranyos, ifj. Bodoki 8, Várady–Szabó 1,
Horváth 1, Kaló 4, Pluhár 2.
Cserék: Schvarcz – Szabó J. Zs. 4, Suplicz, Rehák 3.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 4/1, ill. 3/3. Kiállítások: 2, ill. 2 perc.
Vasárnap a tabella hátsó felében található Alsóörs otthonában
vendégszerepeltünk. Jó elõjelekkel várhattuk a találkozót, hiszen
az elõzõ fordulóban magabiztosan vertük a rivális Rácalmás
csapatát.
Lassú iramban kezdõdött a mérkõzés, amely inkább a hazaiaknak
kedvezett. Sok hibával kézilabdáztunk, amit az alsóörsiek ki is
használtak, a félidõ felénél 8-5 volt az állás oda. Támadójátékunk
ritmustalan volt, türelmetlenek voltunk, nem játszottuk végig
helyzetekig a lehetõségeket. Próbáltunk kapaszkodni és fel is jöttünk 1 perccel a szünet elõtt minimális különbségre. Sajnos az
utolsó pillanatokban kaptunk két buta gólt, amivel ismét 3 volt a
különbség.
A fordulás után sem kaptuk el igazán jól a fonalat, és gyorsan közé
tettek még kettõt a hazaiak. 18-13 után hosszú hajrát indítottunk,
és elkezdtük ledolgozni a hátrányunkat. Németh Tomi a kapuban
pár védéssel gyorsan lázba hozta a csapatot. Egy kiváló 8-1-es futással kiegyenlítettünk, majd megléptünk 2 góllal. Az alsóörsiek
viszont nem adták fel és visszajöttek. Egy perccel a lefújás elõtt a
vezetésért támadtunk, melynek végén Szabó József Zsolt a bal
szélrõl kihasználta a lehetõséget, ekkor úgy nézett ki, hogy meglesz a két pont. Viszont maradt még 12 másodperc az órán, amely
elég volt a hazaiknak az egyenlítéshez. Gyors középkezdés után
az egyedül maradt beállójuk pontot mentett ziccerbõl.

Sajnos ez nem a mi meccsünk volt, meghatározó játékosaink közül többen is pocsék napot fogtak ki. A Rácalmás ellen mutatott
játékunkból csak a küzdeni akarást sikerült átmenteni. Védekezésünk még csak-csak mûködött, azonban támadásban régen játszottunk ilyen gyengén. Kapkodtunk végig, kevésszer juttattuk el
a szélekre a labdát. Horváth Istinek pedig a kapufával gyûlt meg a
baja nem kevés alkalommal. Ez egy ilyen nap volt, a hétvégén itt a
lehetõség a javításra Õsi ellen!
Április 8. (szombat) 18 óra:
VAX KE Sárbogárd–Õsi Andreotti SE

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

18
18
19
19
18
18
18
17
18
19
19
18
19

18
16
13
12
11
9
8
7
6
5
4
4
1

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

0
2
6
7
6
9
9
9
10
12
13
13
18

592
555
549
586
541
524
504
410
478
573
468
416
442

432
416
515
538
478
527
486
402
510
632
551
503
648

160
139
34
48
63
-3
18
8
-32
-59
-83
-87
-206

36
32
26
24
23
18
17
15
14
12
10
9
2

A 20. forduló további eredményei:
Rácalmás–Nemesvámos 32–22 (16–10), Martonvásár–Simontornya 28–28 (12–13), Pápa–Ercsi 29–30 (12–15), Õsi–Ajka II. 26–24
(9–10), Bicske–Veszprémi Egyetem 19–27 (7–10).
Rehák Tamás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KATONAI TOBORZÁS!

A SÁRBOGÁRD SE PÁLYÁZATOT HIRDET AZ
EGYESÜLET ARCULATÁNAK MEGTERVEZÉSÉRE.

VÁLLALJ MUNKÁT A SEREGBEN!

A csapat színe, zászló, címer és csapatereklyék (sapka, sál, kitûzõ).
A pályázat 1–3. helyezettjei díjazásban részesülnek.
1. helyezett: örökös bérlet, 2. helyezett: 3 éves bérlet, 3. helyezett: 1 éves bérlet az egyesület valamennyi hazai rendezvényére.
A pályázat leadási határideje: 2017. június 30.
A pályázat benyújtásának helye: e-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu

Minimálisan elérhetõ illetmény:
Érettségivel bruttó 228.000 Ft
Érettségi nélkül bruttó 186.630 Ft
Bõvebb tájékoztató:
2017. április 24. 17.00 óra
Polgármesteri hivatal, díszterem,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

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.
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HIRDETMÉNY

1+1 SZÁZALÉK

A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs
(7623 Pécs, Szabadság u. 39.) 14596/2017/MÁV iktatószámú levelével
megkereste hivatalomat, mely levélben foglaltak alapján a növényvédelmi
tevékenységrõl szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM-rendelet 6. § (5) bekezdésében elõírtaknak megfelelõen az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt lakosságot és az ügyben érintetteket.
A MÁV Zrt. Pécsi Területi Igazgatóságához tartozó állomásokon, megállóhelyeken és vonalszakaszokon a pályatestek és környékének (állomásokon, állomási vágányokon, állomások területén, rakterületeken, peronokon, iparvágányokon, vasútvonalakon és mindezek környékén) a kezelési
feladatokkal megbízott megkezdi a nem kézi erõvel hajtott géppel történõ
kijuttatás technológia alkalmazásával a vegyszeres gyomirtást.
A gyomirtás ütemterve szerint Sárbogárd közigazgatási területén
Rétszilas-alsó vasútállomás megállóhelyen 2017. április 7-én, Sárbogárd
és Rétszilas állomásokon és az állomásokhoz tartozó vonalszakaszokat
érintõen a vegyszeres gyomirtást 2017. április 12-én végzik.
A vonat tervezett indulása 5 óra 30 perc, a feladat befejezése a napi program teljesítésekor esedékes.
A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimog
(vasúton is, kötött pályán is alkalmazható, a gyomirtásra átalakított tehergépkocsi) útvonalterve az idõjárási viszonyok miatt, vagy forgalmi okokból
módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet).
Amennyiben napközben az idõjárás nem engedi (szél, esõ) a munkavégzést, úgy a gyomirtást éjszaka is végzik.
A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek a vegyszerek különbözõ
összeállításával készülnek, ezért felhívom a méhészek és az állattartók figyelmét, hogy a kaptárok, a méhcsaládok kihelyezésénél, „kitelepítésénél”, az állatok legeltetésénél vegyék figyelembe a vegyszeres gyomirtással járó veszélyeket, korlátozásokat.
A kijuttatásra kerülõ vegyszerek neveirõl és hatóanyagairól a MÁV Zrt. által
rendelkezésre bocsátott leírás munkaidõ alatt megtekinthetõ a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) mûszaki osztályán
(emelet, 7. számú irodahelyiség).
Felhívom a figyelmet, hogy a fentiekben részletesen ismertetett, kezelt területeken legeltetni, illetve azokról a területekrõl származó takarmánnyal a
megjelölt idõponttól (1-4 nap eltolódással) számított 14 napon belül etetni
tilos!
A munkavégzés egyéb részleteirõl Sárbogárd és Rétszilas vasútállomás
esetében a 06 (30) 939 7712-es telefonszámon Kovács Róbert munkavezetõtõl, Rétszilas-alsó vasútállomás megállóhelyet érintõen a 06 (30) 466
6900 telefonszámon Dányi Zoltán munkavezetõtõl lehet tájékoztatást kérni.
Kérem, és elõre is megköszönöm a lakosság és az érintettek megértését, a
vegyszeres gyomirtás káros hatásainak elkerülése érdekében teendõ szíves együttmûködését.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

Aki személyijövedelemadó-bevallást nyújt be, egyúttal rendelkezhet arról,
hogy adójának 1 százalékával támogat egy civil szervezetet, illetve a másik
1 százalékával egy egyházat, vagy a Nemzeti Tehetség Programot.
Az szja 1+1 százalékáról idén május 22-éig lehet rendelkezni, szja-bevallási
formától függetlenül.
Akik már benyújtották bevallásukat, de még egyetlen szervezetet sem jelöltek meg kedvezményezettként, vagy nem a munkáltatójukon keresztül
juttatják el 1 százalékos nyilatkozataikat a NAV-hoz, még nem maradtak le
semmirõl. A felajánlás legegyszerûbb és leggyorsabb módja, Ügyfélkapun
át elektronikusan eljuttatni a rendelkezõ nyilatkozatot a NAV-hoz.
A rendelkezõ nyilatkozat benyújtható:
– a személyijövedelemadó-bevallással együtt (Ügyfélkapun keresztül
elektronikusan, postán, vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen);
– az új online felületen 2017. március 15-e után a WebNYK program segítségével;
– munkáltatói adómegállapítás esetén 2017. május 10-éig lezárt, adóazonosítóval ellátott, ragasztott felületén átnyúlóan, saját kezûleg aláírt borítékban leadva a munkáltatónak;
– a bevallástól elkülönülten, közvetlenül a NAV-hoz, lezárt, adóazonosító
jellel ellátott borítékban, postán vagy személyesen.
A NAV honlapján valamennyi kedvezményezett, így az egyik 1 százalékkal
támogatható civil szervezet (www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2017), illetve a második 1 százalékra jogosult
egyház, vagy kiemelt költségvetési elõirányzat (http://nav.gov.hu/nav/
szja1_1/technikai_szamok) is megtalálható.
Felajánlásokat kizárólag a listákon szereplõ kedvezményezettek kaphatnak.
A felajánlók dönthetnek a rendelkezõ nyilatkozaton arról is, hogy ha a civil
kedvezményezett kéri, a NAV közölheti-e nevüket, címüket és elektronikus
levelezési címüket. A kedvezményezett ezeket az adatokat (5 évig) kizárólag közhasznú tevékenységéhez kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatja.
Azok az adóforintok, amelyekrõl nem rendelkeznek az adózók, a költségvetésben maradnak. Az a pénz azonban, amit az állampolgárok támogatásként felajánlanak, leggyakrabban a rászorulók támogatását, a gyermekek
fejlõdését, gyógyítását és állatmenhelyek mûködését szolgálja.

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Garázsban kigyulladt autó
Fóliaborítású garázsban gyulladt ki egy autó Alsószentivánon,
a Béke utca egyik ingatlanának kertjében április 3-án. A Sárbogárdról riasztott hivatásos tûzoltók kiérkezése elõtt a szomszédok hordozható porral oltóval és vízzel megkísérelték a lángok
elfojtását, azonban a teljes eloltáshoz a tûzoltókra volt szükség. A motortérben keletkezett tûz a gyors helyzetfelismerésnek és beavatkozásnak köszönhetõen nem terjedt tovább a közelben lévõ családi házra, illetve a fólia is csak a gépjármû
feletti részen károsodott. Személyi sérülés nem történt.
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2017. ÁPRILIS
8-9.: dr. Csapláros György, 7000 Sárbogárd, Ady E. út 164., 06 (20) 254
0960;
14-15.: dr. Csapláros György, 7000 Sárbogárd, Ady E. út 164., 06 (20) 254
0960;
16-17.: dr. Szénási Károly, 7000 Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30) 816 1376;
22-23.: dr. Kellner Péter, 7003 Sárbogárd–Sárszentmiklós, Rákóczi u. 62.,
06 (30) 939 8629;
29-30.: dr. Földi József, 7013 Cece, Köztársaság u. 30/a, 06 (20) 355 7213.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota,
Szabadegyháza.
Dr. Szlávik Ferenc járási fõállatorvos

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

A SÁRBOGÁRDI MÚZEUM EGYESÜLET
ADÓSZÁMA: 18003644-1-07
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HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉSEK
Sárbogárdon sarki építési telek eladó 06 (20) 323 6011
Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869
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
Elõnevelt TETRA-H (vörös) csirke elõjegyeztethetõ május 13-ra 06 (30)
384 2294
Két hektár rét eladó 06 (22) 372 378

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 m2 a Vasút utcában
Sárszentmiklóson. Telefon: 06 30 567 6546
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.
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
M6-os autópályán Dunaújvárosnál OMV-töltõállomás
FÉRFI MUNKATÁRSAKAT KERES.
Jelentkezni: sztrada6kft@gmail.com
Sárbogárdi OMV-töltõállomás NÕI MUNKATÁRSAT
keres. Jelentkezni: szarkabalazs77@gmail.com
KANGATRAINING SÁRBOGÁRDON!
Szülés utáni regeneráló tréning. 06 30 396 1595
GÉPKOCSIVEZETÕT KERESEK
BELFÖLDI MUNKAVÉGZÉSRE 06 20 939 2583
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Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi napokon és településeken a megadott idõpontokban munkatársaink elõre tervezett karbantartási munkákat végeznek. Ezeken a napokon az adott településen megszokottnál kisebb víznyomás, idõszakos vízhiány várható, ezért kérjük,
hogy a kellemetlenségekre készüljenek fel, gondoskodjanak háztartásukhoz elegendõ vízmennyiség vételérõl.
A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat, mely
az egészségre nem ártalmas.
Az ezt okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
További információ a kihelyezett plakátokon, vagy helyi munkatársainktól.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük felhasználóink türelmét és megértését.
Fejérvíz Zrt.

2017. április 6. Bogárd és Vidéke

HIRDETÉS

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:

Szerelmes
gekkópár

(Nyilv. szám: 00777-2012)
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