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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Mi lenne, ha
A népszerû cseh mesesorozat egyikében a kisvakond egy férfi au-
tójába keveredik és annak modern technikával felszerelt otthoná-
ba kerül. A ház urát robotkarok fürdetik, öltöztetik és etetik. Egy-
szer csak kifogy az üzemanyag a benzinkúton és elmegy az áram:

nem mûködik se az elektromos
kapu, se a garázskapu, nincs
fûtés a lakásban, megáll az élet.
A reggeli indulásnál sokszor
eszembe jut ez a történet, miköz-
ben nyomkodom a különféle ve-
zérlõgombokat és bekerülök a
napkezdés véráramába. A ké-
nyelmesen 40-nel döcögõ jármû-
vek renitensnek számítanak a tü-
relmetlenül igyekvõ nyájban.
Mi lenne itt üzemanyag és áram,
sõt mi több, hálózat nélkül!
Kénytelenek lennénk kézzel
nyitni, csukni mindent, gyalog,
lóval, vagy kerékpárral menni a
célállomásra, másokkal szóba

elegyedni, a gondolatainkba merülni, vagy levelet írni és postaga-
lambbal feladni. Benzingõz és gyárfüst híján, meg a több mozgás
miatt is elképzelhetõ, hogy erõre kapna lagymatag testünk és tár-
sadalmi kapcsolataink.
Hogy mennyire nincs értelme a sietségnek, azt bizonyítja a
Murphy törvényének is beillõ példa: amikor egy ízben megelõz-
tem egy kocsit Ágota és Körtvélyes között, mert a megengedett-
nél kevesebbel ment, a lecsukódó bogárdi sorompónál utolért.
Tehát semmivel sem jutottam elõrébb.

Hargitai–Kiss Virág

Írás a 3. oldalon.

TAVASZITAVASZI
BORVERSENYBORVERSENY

Épül-szépülÉpül-szépül

Írás a 2. oldalon.

Postai életképPostai életkép

Írás a 2. oldalon.
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Épül-szépül
Befejezõdött a sárbogárdi munkaügyi
központ felújítása, energetikai fejlesz-
tése. Ahogy az 1. oldalon a képen lát-
ható, napelemekkel is gazdagodott az
épület.
A munkaügyi központ környéke is egy-
re rendezettebb képet mutat: mögötte
murvás parkoló létesült – enyhítve a
Túry Miklós utcán való parkolás prob-
lematikáját (bár még mindig vannak,
akik nem fedezték fel az új parkolót) –,
és tovább szépül a civil kezdeményezés
által az aradi vértanúk tiszteletére ké-
szült park. Ezúttal fémpadok és fatábla
kerültek kihelyezésre, valamint sze-
gélyt kap a sétány.

Hargitai–Kiss Virág

Reflektor

Városi csúcs
A Fasor utcából érkezett panasz szerkesztõségünkbe az iskola és óvoda közelsége okán ta-
pasztalható gépjármûforgalom miatt. A lakók véleménye szerint az utca keskeny, és a nagy
buszok ki-be hajtva komoly károkat okoznak az utcában élõknek. Nem lehetne a gyereke-
ket kiszállítani a fõutcán? Az „Egyirányú utca” jelzés kihelyezése is segíthetne a problémán.
Dr. Sükösd Tamás polgármester meglátása szerint forgalmi szempontból az egyirányúsítás
több bonyodalmat
okozna, mint
amennyit megolda-
na. Ráadásul a par-
koló bõvítésére sem
igen van lehetõség,
mivel nem sok terü-
let áll az önkor-
mányzat rendelke-
zésére és a park mé-
retét sem szeretnék
csökkenteni. A ka-
tolikus templom or-
szágos mûemlék,
annak környezeté-
ben is csínján kell
bánni bárminemû
építéssel.
Az iskolába járó
gyerekek szállítása
miatti gépkocsiforgalom reggel és délután körülbelül 10-15 percig jelentõsebb a Gesztenye
sor, Fasor utca, Vörösmarty utca, 63-as fõút környékén. A külsõ településrészekrõl és
Nagylókról bejáró gyerekeket kisbuszok szállítják, és a gyermekek biztonsága, összevárása
érdekében nem a fõutcán szállítják le és föl õket. Nagy buszok csak alkalmanként, például
kirándulás miatt hajtanak be az érintett utcákba.
A megnövekedett forgalom Sárbogárd egész területén érzékelhetõ. 20-30 évvel ezelõtt sok-
kal kevesebb volt a gépjármû, nem voltunk ennyire „civilizáltak”, kényelmesek, elfoglaltak,
és a gyerekek is kerékpárral, gyalog jártak iskolába. Most nagyobb odafigyelésre van szük-
ség, mert igazi városi nyüzsgésben élünk a hétköznapokon. Alig lehet olykor átjutni a fõút
túloldalára (ahogy egyszer egy önkormányzati képviselõnk fogalmazott: a túloldalra szület-
ni kell). A zebráknál tapasztalható anomáliák, a bicikliút hiánya és a mások iránti nagyobb
bizalmatlanság miatt a szülõk sem szívesen engedik el egyedül a gyermekeiket.
Talán az hoz majd enyhülést a gépjármûforgalomba és kedvet az egészségesebb, környezet-
kímélõbb közlekedéshez, ha nyer Sárbogárd a már beadott és várva várt kerékpárutas pá-
lyázaton, aminek egyébként része a Vasút utcai keresztezõdéshez tervezett gyalogátkelõ-
hely kialakítása is (mely egy korábbi pályázaton, körülbelül hat éve nem kapott támoga-
tást).
A képen látható koppenhágai reggeli „csúcsforgalom” eléréséhez még sok változásra van
szükség – a fejekben is.

Hargitai–Kiss Virág

Postai
életképek

Április 7., péntek, 12.08 – a sor az ajtó-
ban áll, egy ablak van nyitva. Néhányan
reménykedve várakoznak egy másik, el-
függönyözött ablaknál, sejtve mögötte a
mozgást, de reményük csak jó negyed-
óra múlva teljesedik be.
Ebédidõ nincs feltüntetve a bejárati aj-
tón.
Április 12., szerda, 9.10 – a sor az ajtó-
ban áll, majdnem minden ablak nyitva,
tumultus az összesnél, lassú a haladás.
A posta feljebbvalóinak javaslom, he-
lyezzenek el a sárbogárdi postán egy au-
tomatát, akár a rég nem mûködõ posta-
bolt helyén, melynek ablaka a szabadba
nyílik, mert a számtalan feladatra (a tel-
jesség igénye nélkül: levél- és csomag-
feladás, csekkbefizetés, bank és biztosí-
tás, élelmiszer-, ajándék- és írószer-áru-
sítás, Fõgáz-ügyintézés) láthatóan nem
elegendõ a személyzet.
Az ügyfeleknek ajánlott magukkal vinni
hideg élelmet a túléléshez, valamint jó
nagy adag türelmet. Ugyancsak hasznos
lehet a réteges öltözködés, mert garan-
táltan melegük lesz a postán a várako-
zásban.

Hargitai–Kiss Virág
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Borverseny
Sárbogárdon

Szombaton 19. alkalommal rendezte meg
a Sárbogárdi Borbarát Kör tavaszi borver-
senyét. Az idén Márkovics Lajos présházá-
nál találkoztak a helyi és vidéki borbará-
tok, s hozták el boraikat bemutatni a szak-
értõ bíráknak. A házigazda igen jó feltéte-
leket biztosított a verseny megrendezésé-
hez.

Szilveszter János nyitotta meg a borver-
senyt, s egyúttal köszöntötte a vendégeket.
Az idén a tavalyinál is több, 100 bormintát
hoztak a sárbogárdi, lajoskomáromi, ká-
lozi, soponyai, nagylóki, székesfehérvári,
pálfai, lepsényi gazdák. A borok közül 51
volt fehér, 49 pedig vörös.
Két csoportot alkottak az ítészek, külön a
fehér- és külön a vörösborok bírálatára.
A vörösborokat Herczeg Gyöngyi, az
Észak-tolnai Hegyközség bírája, Hegedûs

János, a dunaföldvári borrend alelnöke és
Szabó Gábor; a fehérborokat dr. Ulcz
Gyula, Etelvári Zoltánné és Zsuppán Ist-
ván bírálták.
Míg a bírálók dolgoztak, a borbarátok pin-
celátogatásokon járták végig a környezõ
pincéket. A pincelátogatásból visszatérõ
társaságot babgulyással várta Gili János, a
sárbogárdi borbarátok fõzõmestere.
Dr. Ulcz Gyula elismerõen nyilatkozott az
idei borokról. Az idõjárás okozta gondok
ellenére kiváló borokat mutattak be a
gazdák.
Nagyarany minõsítést kapott Nyikos Ta-
más vegyes vörösbora, Márkovics Lajos

Zenit fehérbora, más tájegység borai közül
nagyaranyat kapott a soponyai Kovács Mi-
hály királyleányka bora.
A borverseny után estig szólt a nóta Koncz
Feri tangóharmonika-kíséretével.

Hargitai Lajos
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Nagylók zöldje
Piroska-tó, Tavipalota, Mezõföld tú-
ra, Iringó tanösvény, és virágok,
virágok, virágok. Csupa-csupa sze-
met és lelket gyönyörködtetõ zöld
Nagylók, és nemcsak küllemében,
hanem környezettudatos hozzáállá-
sában is. Errõl is beszélgettünk Tóth
József polgármesterrel, aki körbe-
vezetett a község gazdasági por-
táján, mely a Tavipalotához vezetõ
úton, a Petõfi utcában található.

Tóth József: – 2009 óta foglalkozunk dísz-
növények nevelésével, termesztésével. A
240 m2 alapterületû növényházat illetve a
8 gördülõ, árapályos termesztõasztalt
2005-ben építettük a Belügyminisztérium
kiemelt támogatásából. Közel 20 ezer dísz-
növény nevelése, végsõ felhasználóhoz va-
ló kijuttatása zajlik itt. Magánvevõk és ön-
kormányzatok is vásárolnak tõlünk, és sa-
ját közterületeinkre is ezeknek a növé-
nyeknek egy részét ültetjük.
– Mi volt az indítóötlete annak, hogy ép-
pen dísznövények nevelésébe vágjatok be-
le, mint egyfajta önkormányzati vállalko-
zásba?
– Minden évben parkosítjuk, virágosítjuk a
közterületeket. A közfoglalkoztatottakkal
együtt fölmerült annak a gondolata, hogy
vajon nem tudnánk-e ezeket a dísznövé-
nyeket elõállítani saját magunk. Látva a
kezdeti sikereket, eredményeket, megjött
a kedvünk, hogy amit tudunk, saját erõfor-
rásból állítsunk elõ. Lépésrõl lépésre gya-
rapodott a növénypaletta, illetve az embe-
rek kedve is. Az emberek szeretik a szépet,
szeretik díszíteni a portájukat, és anyagi
forrást is hajlandók erre áldozni.
– Meg kell említenünk, hogy Nagylók na-
gyon szép eredményeket ért el a virágos te-
lepülések programjában is.
– 2015-ben, 12 éves részvétel után, telepü-
lésünk megkapta a kiemelt Arany Rózsa
díjat a Virágos Magyarországért Országos
Környezetszépítõ Program keretén belül.
Magyarországon 7 régió van, régiónként

egy ilyen díjat osztanak ki évente. 2015-
ben a Közép-dunántúli régióból Nagylók
községet találták erre érdemesnek. Ez
nem kifejezetten csak a virágosításnak
szólt, hanem minden olyan tevékenység-
nek, amit a megreformált program kereté-
ben elvár a zsûri, illetve a programot kiíró
bizottság. Ez egy komplex program. A kör-

nyezettudatos neveléstõl kezdve a meg-
újuló energia felhasználásán, környezettu-
datos gazdálkodáson keresztül a közterü-
letek, közintézmények virágosításáig, kö-
zösségi kertig sok minden benne van. A
zsûri úgy ítélte meg, hogy ez a kis település
a rendelkezésére álló források – nem fel-
tétlenül külsõ anyagi milliók – felhasználá-

sával jól gazdálkodott. A közösségi ösz-
szefogás által elért eredmények, a helyben
megszülettet kreatív ötletek megfogták a
zsûrit. Egyöntetûen szavazták meg Nagy-
lóknak az Arany Rózsa díjat.

– Hányan dolgoznak a kertészetben?

– Idén már nagyon kevesen. Szám szerint 6
fõ, közfoglalkoztatásban. A falugondnok
szintén nagyon sokat tevékenykedik ezen a
téren. Jómagam is, amit tudok, segítek,
együtt gondolkodunk. Nagyon lecsökkent
a közfoglalkoztatottak létszáma, feszeget-
jük az erõforrásaink határát, de szeretném
megtartani azt az elvégzendõ munkát, te-
vékenységet, értéket, amit eddig letettünk
az asztalra.

– Hol lehet titeket elérni, megtalálni?
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– Helyben szórólapot illetve színes tájé-
koztatót küldtünk ki a lakosságnak. Fent
vagyunk az interneten, a község honlap-
ján, illetve a közösségi ház facebook-olda-
lán, de ezt tovább szeretnénk fejleszteni,
az elektronikus marketinget bõvíteni, és
minden olyan hírforrást szeretnénk meg-
ragadni, amin keresztül minél több embert
meg tudunk szólítani.
– A kertészetben, ha valaki szeretne sze-
mélyesen innen válogatni, hogyan alakul a
nyitvatartási idõ?
– Amikor a növények ellátása folyik, be le-
het jönni, lehet nézelõdni. A közfoglalkoz-
tatási munkaidõ után lehet vásárolni. Ka-
csingatunk a szociális szövetkezetre való
áttérés felé, és az egyik kolléganõ munka-
idõ után részmunkaidõben mint szövetke-
zeti alkalmazott értékesíti ezeket a növé-
nyeket.
– A fóliasátrak mellett készülõben van egy
beruházás, folynak a munkálatok.
– Ez a gazdasági porta, amin a növényház
és még két fóliaház helyezkedik el, az ön-
kormányzat tulajdonában van. Itt került
felépítésre egy szárító- és feldolgozóüzem
2016-ban, amelynek az utómunkálatai
most zajlanak. 2017-ben a fûszerpaprika
szárítása, feldolgozása, õrlése, csomagolá-
sa HACCP-rendszer keretén belül fog zaj-
lani itt. Egyrészt saját termesztésünknek a
feldolgozását fogjuk végezni, illetve –
megfelelõ szakértelemmel, technológiával
és rendszerrel – tudunk vállalni külsõ ter-
melõktõl bérfeldolgozásra is terméket.
– Két fóliasátorban kis fûszerpaprikák so-
rakoznak tömött sorokban.
– Az idén új termesztési technológiával ne-
velünk fûszerpaprika-palántákat. Úgyne-
vezett sejttálcás megoldással nevelünk
megfelelõ környezetben fûszerpaprikát
saját részre illetve megrendelésre. Fûtési
lehetõség is adott. Ez a megoldás talán
eredményesebb, jobban kontrollálható, és
könnyebben be lehet avatkozni minden
idõjárási körülmény esetén. Az egyik sá-
torban 230 ezer szegedi 80-as fajtájú fû-
szerpaprikamag került elvetésre közel 700
db sejttálcába. Már négyleveles fázisban
vannak a palánták. Májusban, fagyosszen-
teket követõen szeretnénk ezeket kiültetni
illetve a megrendelõink rendelkezéére bo-
csátani.

Hargitai–Kiss Virág

Az élet fája Sáregresen
31 házaspárt és 4 újszülöttet köszöntött Sáregres közössége az elmúlt szombaton a Csók
István Mûvelõdési Házban.
A házaspárok közül a legrégebb óta Takács István és Bodri Julianna vannak együtt: im-
már több mint 60 éve (tavaly ülték gyémántlakodalmukat). A legfiatalabb négy házaspár
tavaly kelt egybe.
Albert Péter találó és egyben megkapó vetítéssel, egy életfát ábrázolva jelenítette meg az
ünnepelteket: legalul, ahonnan a fa fakad, a legidõsebb pár kapott helyet, a babák pedig
– Demeter Mátyás, Bögyös Levente, Benkucs Dávid Benjámin, Farkas Benett Miron –
almaként csüngtek az ágakon.
Tiringer Mária polgármester asszony Ferenc pápa gondolatait idézve arról beszélt kö-
szöntõjében, hogy mennyire fontos egy házasságban, párkapcsolatban három szó: ké-
rem, köszönöm, bocsánat; és elengedhetetlen, hogy minden nap végén egymással béké-
ben térjünk nyugovóra. Tiringer Mária azt is hangsúlyozta, hogy lehet egy házasságot ho-
mokra, vagy kõsziklára építeni. Homok mindaz, ami múlandó, omlékony – ilyen például
a pénz és a hatalom. Kõszikla pedig mindaz, ami örök: Isten szeretete, egymás megbe-
csülése, igaz szeretete.
Kedves mûsorral készültek az alkalomra a sáregresi óvodások és Nagy Gabriella, Nagy
Ferencné óvónõk, valamint a Csipet csapat, melynek felnõtt tagjai stílusosan a házasság
témakörébe vágó, mókás darabot adtak elõ, illetve kánkánt. A fiatalok ugyanakkor sza-
valattal álltak színpadra, a népdalkör altatóval és népdalcsokorral.
Helter István plébános és Boza Kristóf lelkész szintén köszöntötték a házaspárokat, ba-
bákat.
A mûsor és kedves szavak mellé egy kis tárgyi emlék is került az ünnepelteknek.
A délután koccintással és vendéglátással zárult.

Tudósítónktól

„TAVASZVÁRÓ” KIÁLLÍTÁS
Hermann Tiborné húsvéti témájú szalvétagyûjteményébõl

Megtekinthetõ: április 22-éig, a könyvtár nyitvatartási idejében.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

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

Adószámunk: 18502710-2-07
VAX KE Sárbogárd

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

Adószámunk: 18491074-1-07
Tisztelettel és köszönettel:

SÁRRÉTI ÍJÁSZ CLUB EGYESÜLET SÁRBOGÁRD

KEDVES KARATE SPORTBARÁT!
Kérem, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával támogassa a

NIHON KARATE KYOKAI Sportegyesületet.

Adószámunk: 19025513-1-07
Köszönettel: Németh Attila elnök
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PARLAGFÛ-
MENTESÍTÉS

Tisztelt Lakosság!

Az idei évben is, mint ahogy minden évben,
problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, il-
letve parlagfüves területek gyomfertõzése.

Kérem, hogy ez évben is kerüljön sor mindenek-
elõtt a települési belterületek, utcák, terek, la-
kóingatlanok parlagfû-mentesítésére, gyom-
mentesítésére annak érdekében, hogy a gyors
vegetáció következtében növekvõ pollenterme-
lõdésnek gátat vessünk.

A parlagfû-mentesítésben vegyen részt a fel-
nõtt lakosság, tanulóifjúság, közintézmények,
lakossági civil szervezetek, mindazok, akik szá-
mára az egészséges környezet megteremtése
fontos.

Kérem, hogy valamennyi ingatlantulajdonos, il-
letve használó munkájával segítse elõ a környe-
zet- és humán-egészségügyi szempontok alap-
ján a településünk gyommal és parlagfûvel borí-
tott területeinek csökkentését.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

HARMINC NAPON BELÜL UTAL A NAV
Érdemes mielõbb átnézni a bevallási tervezetet, mert a visszaigényelhetõ adót a bevallás beérkezé-
sétõl számított 30 napon belül fizeti vissza a NAV. Az önkéntes pénztári jóváírás maximális átfutási
ideje szintén 30 nap.
A visszaigényelt összeg a bevallási tervezet jóváhagyásától számított 1 hónapon belül az adózó
számláján lehet.
A visszaigényelt összeg postázását vagy utalását is lehet kérni. A NAV csak az adózó részére utalja
vissza a pénzt, más személy címét vagy más bankszámlaszámát nem lehet megadni. Amennyiben
ezeket az információkat nem kapja meg a NAV, az összeg az adózó adószámláján marad.
Az önkéntes pénztárba befizetõ magánszemélynek is érdemes minél hamarabb elfogadni a bevallá-
si tervezetet, hiszen a pénztárnak is a bevallás beérkezésétõl számított 30 napon belül utal a NAV.
Több önkéntes kölcsönös pénztárnál vezetett számla esetén csak egy pénztár jelölhetõ meg, és a
pénztár adószámát is fel kell tüntetni a bevallásban.
Jóváhagyás nélkül május 22-én válik a tervezet érvényes bevallássá, és innentõl kell számítani a 30
napos kiutalási határidõt.

NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága

HIRDETMÉNY
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti
Területi Igazgatóság Pécs (7623 Pécs, Szabad-
ság u. 39.) 2017. április 5-én kelt 14596/2017/
MAV iktatószámú levelével ismét megkereste hi-
vatalomat, mely levélben foglaltak alapján a nö-
vényvédelmi tevékenységrõl szóló 43/2010. (IV.
23.) FVM-rendelet 6. § (5) bekezdésében elõír-
taknak megfelelõen az alábbiakban tájékoztatom
a tisztelt Lakosságot és az ügyben érintetteket,
hogy a MÁV Zrt. Pécsi Területi Igazgatóságához
tartozó állomásokon, megállóhelyeken és vonal-
szakaszokon a pályatestek és környékének (állo-
másokon, állomási vágányokon, állomások terü-
letén, rakterületeken, peronokon, iparvágány-
okon, vasútvonalakon és mindezek környékén) a
kezelési feladatokkal megbízott megkezdi a nem
kézi erõvel hajtott géppel történõ kijuttatás tech-
nológia alkalmazásával a vegyszeres gyomirtást.
A Bogárd és Vidéke újság ez elõtt egy héttel
korábbi számában megjelentetett hirdet-
ményben ismertetett gyomirtási ütemtervtõl
eltérõen – a fentiekben hivatkozott – MÁV-tól
érkezett levél tartalmának megfelelõen köz-
zéteszem, hogy Sárbogárd közigazgatási terü-
letén, a Börgönd–Sárbogárd vasútállomások
közötti vonalszakaszon 2017. április 19-én
végzik a vegyszeres gyomirtást.
A korábbi hirdetményünkben, e tárgyban egyéb
területeket érintõen megjelent lakossági tájékoz-
tatás, felhívás továbbra is érvényes.
A vonat tervezett indulása 5 óra 30 perc, a feladat
befejezése a napi program teljesítésekor esedé-
kes.
A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív me-
netrendje és az Unimog (vasúton is, kötött pályán
is alkalmazható, a gyomirtásra átalakított teher-

gépkocsi) útvonalterve az idõjárási viszonyok mi-
att, vagy forgalmi okokból módosulhat (1–4 nap
eltolódás lehet).
Amennyiben napközben az idõjárás nem engedi
(szél, esõ) a munkavégzést, úgy a gyomirtást éj-
szaka is végzik.
A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek a
vegyszerek különbözõ összeállításával készül-
nek, ezért felhívom a méhészek és az állattartók
figyelmét, hogy a kaptárok, a méhcsaládok kihe-
lyezésénél, „kitelepítésénél”, az állatok legelteté-
sénél vegyék figyelembe a vegyszeres gyomir-
tással járó veszélyeket, korlátozásokat.
A kijuttatásra kerülõ vegyszerek neveirõl és ható-
anyagairól a MÁV Zrt. által rendelkezésre bocsá-
tott leírás munkaidõ alatt megtekinthetõ a Sárbo-
gárdi Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõ-
sök tere 2.) mûszaki osztályán, emelet 7. számú
irodahelyiségében.
Felhívom a figyelmet, hogy a fentiekben részlete-
sen ismertetett, kezelt területeken legeltetni, il-
letve azokról a területekrõl származó takar-
mánnyal a megjelölt idõponttól (1–4 nap eltoló-
dással) számított 14 napon belül etetni tilos!
A munkavégzés egyéb részleteirõl a Börgönd–
Sárbogárd vasútállomások közötti vonalszakasz
esetében a 06 (30) 939-7712-es telefonszámon
Kovács Róbert munkavezetõtõl lehet tájékozta-
tást 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

Tájékoztatás parkoló
részleges lezárásáról

Tájékoztatom
a tisztelt Lakosságot, hogy

2017. április 21-én (pénteken)
6.00 és 18.00 óra között

a Hõsök terén található parkoló részlegesen le-
zárásra kerül a Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr
Egyesület rendezvénye miatt.

Kérjük szíves megértésüket.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Állatorvosi ügyelet –
2017. április

14-15.: Dr. Pátzay József. 7000 Sárbogárd,
Asztalos u. 1/A. 06 (30)639-39-77

16-17.: dr. Szénási Károly, 7000 Sárbogárd, Tü-
zér u. 24., 06 (30) 816 1376;

22-23.: dr. Kellner Péter, 7003 Sárbogárd–Sár-
szentmiklós, Rákóczi u. 62., 06 (30) 939 8629;

29-30.: dr. Földi József, 7013 Cece, Köztársa-
ság u. 30/a, 06 (20) 355 7213.

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusz-
taegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfal-
vai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece,
Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sá-
rosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabad-
egyháza.

Dr. Szlávik Ferenc járási fõállatorvos

FELHÍVÁS
Felhívom azon egyéni vállalkozók, illetve gazdasági társaságok figyelmét, akik elhanyagolt, gazos terü-
letek kaszálásával foglalkoznak, hogy az idei évben is szükségessé válhat a közérdekû védekezés el-
végzése.
Várom azon jelentkezõk árajánlatait, akik kézi, motoros kézi, illetve gépi kaszálást vállalnak. Kérem,
hogy az árajánlatot négyzetméterben határozzák meg.
A konkrét kaszálás az árajánlat elfogadása után, egy-egy terület külön-külön szerzõdéskötéssel történ-
ne.
Az árajánlatokat mihamarabb szíveskedjenek eljuttatni az alábbi címre:
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal hatósági osztály, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Az ajánlattétel határideje: 2017. május 23.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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Miklósi sulihírek
Alsó tagozatos szavalóverseny

A költészet napja alkalmából 2017. április 10-én tartottuk isko-
lánkban a már hagyománnyá vált házi szavalóversenyünket. Min-
den második, harmadik és negyedik osztályból három tanuló vett
részt a versenyen. A kikötés az volt, hogy XX-XXI. századi költõ
versével lehetett felkészülni.
A gyerekek tele voltak izgalommal. Sokat készültek erre a napra.
A versenyzõk sorszámot húztak, majd ennek sorrendjében álltak
a hattagú zsûri elé. A zsûrit Szabóné Molnár Melinda, Palatinus
Rozália, Kummerné Salgóvári Ágnes, Simon Zsuzsa, Simon An-
na és Roszkopf Nóra alkották. A verseny házigazdája Kisné
Paczona Ildikó volt. A következõ eredmények születtek: a máso-
dik évfolyamon harmadik helyezést ért el Molnár Máté 2. a osztá-
lyos tanuló, a második helyet Horváth Flóra szerezte meg a 2. b
osztályból, elsõ helyen pedig Zobák Viktória 2. a osztályos tanuló
végzett. A harmadik évfolyamon harmadik helyen Simon Lili 3. a
osztályos tanuló, második helyen Pintér Csenge 3. a osztályos ta-
nuló, elsõ helyen Klár Balázs 3. b osztályos tanuló került ki gyõz-
tesen. Végül pedig a negyedik évfolyamosoknál a dobogó harma-
dik helyét Kék Viktória Flóra 4. b osztályos tanuló, a második he-
lyét Dala Márk 4. a osztályos tanuló, elsõ helyét pedig Somogyvári
Gréta 4. a osztályos tanuló foglalta el. A helyezetteket oklevéllel
jutalmaztuk. Gratulálunk minden résztvevõnek! Köszönjük a pe-
dagógusok felkészítõ munkáját, amellyel elõsegítették a gyerme-
kek eredményes szereplését.

Roszkopf Nóra

„Robotoltunk egész héten”

Iskolánk ebben a tanévben már második alkalommal csatlakozott
az országosan meghirdetett Digitális Témahéthez, legutóbb
2017. április 3-a és 7-e között. Míg a tavalyi évben egy letölthetõ
„Jó gyakorlattal” kapcsolódtunk a témahét eseményeihez, ebben
a tanévben álmodtunk egy „nagyot”, és az egész iskolára, minden
tanulóra kiterjedõ projektet valósítottunk meg.
A tanárok és diákok egyaránt nagy izgalommal várták ezt a hetet.
A témahét központjában a ROBOT-ok álltak. Az iskolánk tanu-
lói nemcsak a tanórákon láthattak, hallhattak és olvashattak a ro-
botokról, hanem a szünetekben is. Az aula tablóin sok érdekes-
séggel találkozhattak a robotok mûködésérõl, használatáról. A
folyosón kiállítást rendeztünk az alsó és felsõ tagozatosok kreatív
munkáiból. A tanulóink technikaórákon és otthon is készíthettek
különbözõ anyagokból robotokat. Minden tanórába becsempész-
tük a robotokat. Az elsõdleges célunk a témahéttel kapcsolatban,
hogy a programozási ismereteket elmélyítsük a Scratch program
használatával informatikaórákon. Az egyéb tanórákon az infor-
matikai készségfejlesztõ játékokkal a programozás alapjainak el-
sajátítását készítettük elõ, és közben több képességet, készséget is
fejlesztettünk. S nem utolsósorban szerettük volna, hogy a min-
dennapi életünkbe egy kis különlegességet is becsempésszünk a
témahéttel.

Tanulóink írták:
– Játékosan tanultunk.
– Nem kaptunk házi feladatot!
– Testnevelésórákon mulatságos, robotikus mozgásgyakorlato-
kat hajtottunk végre, melyekrõl vicces képek készültek.
– Asimo robot egyik kísérletében láthattuk, mennyire érzékenyen
és finoman fogja meg a papírpoharat és egy termoszból teát önt
bele. Megtudtuk, hogy az egészségügyben, az iparban és még ren-
geteg ágazatban nélkülözhetetlenek a robotok.
– Órákon robotos játékokkal játszhattunk.
– Angolórán megismerhettük Asimo képességeit, filmrészleteket
nézhettünk és angol szöveget fordítottunk róla.
– Érdekes volt az egész hét.
– Az infón a programozás, matekon és magyaron a sok játék.
– A digitális héten az tetszett a legjobban, hogy többet tudhattam
meg a mesterséges intelligenciáról is a robotok mellett.
– Nekem az tetszett a legjobban a héten, amikor az internet veszé-
lyeire figyelmeztetett minket az elõadó.
– Nagyon jó volt ez a hét, nagyon jól éreztem magam, lehetne több
ilyen hét. Nekem a focizó robotok tetszettek.
– Érdekességeket tudtunk meg a robotokról.
– Voltak olyan órák, amin sokat játszottunk, jól szórakoztunk.
– A „Szitakötõ”-bõl is olvastunk a robotokról.
A témahéten a Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálattól – a Safer
Internet Program „Netezz biztonságosan! keretében – interaktív
foglalkozást tartott Böjte Zsófia a biztonságos internetezésrõl a
4–8. évfolyamokon.
A héten valósítottuk meg a „Szülõföld szálai” projektet is, digita-
lizáljuk az iskola történetét, tablóit.

Gajgerné Erõs Mária

Tárogató

2017. április 11-én kitárta kapuit az iskolába készülõ ovisok elõtt a
Sárszentmiklósi Általános Iskola. Az igazgatói köszöntõ után a
kicsik kíváncsian léptek be az alsós osztályok termeibe. A tanító
nénik különféle feladatokkal készültek számukra. A „7 szokás”
teremben egy tanulságos mesét hallgattak meg a gyerekek, kivá-
logatták az iskolai munkához fontos és kevésbé fontos tárgyakat,
majd összehangolt munkával ügyeskedtek, nehogy leguruljon a
pingponglabda az asztalról. Az ÖKO jegyében kiscsibét készítet-
tek CD-lemezbõl, közben megtudták azt is, miért fontos az újra-
hasznosítás. A „Lapot kérünk!” matematikai kompetenciákat fej-
lesztõ csomaggal, kártyajátékkal már az ovisok is tudtak dominóz-
ni, párkeresõzni, de a kõ–papír–olló játék sem okozott nekik gon-
dot. Az interaktív táblán érdekes, húsvéttal kapcsolatos feladato-
kat oldottak meg. A hang–fény terápiás szobában kellemes zenét
hallgatva, kényelmes fotelekben lazulhattak el egy kicsit a gyere-
kek és a szülõk is. A tornateremben megmozgattuk egy kicsit az is-
kolába készülõ csemetéket. Itt kipróbálhatták a kölyökatlétika
eszközeit, illetve egy-két tánclépést is elsajátíthattak. Ez a délután
gyorsan, tartalmasan és kellemesen telt el. Találkozunk szeptem-
berben!

Erõs Mária tanító
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Cecei sulibörze
Cecei kézilabdázók a Sulikézi
Fesztiválon Martonvásárban

2017. április 2-án, vasárnap, 4. és 3. évfo-
lyamos diákok utaztak szivacskézilabda-
tornára Martonvásárra, Földi Józsefné ed-
zõ vezetésével. Az év eleje óta tartó edzé-
sek a Magyar Kézilabda Szövetség támo-
gatásával valósulnak meg az iskolában heti
rendszerességgel. A program során min-
den hónapban tanfelügyelõ is ellátogat az
edzõhöz, aki a kézilabda alapjainak tan-
órákba épülését is ellenõrzi a tanév folya-
mán. A felkészülés során Martonvásárban
vasárnap rendeztek egy területi tornát,
ahol Pécstõl Budapestig várták az ifjú szi-
vacskézilabdás fiúkat és lányokat. A cecei
fiúk és lányok nagyon ügyesen szerepeltek,
több gyõzelmet is arattak.
A legközelebbi területi találkozót Bala-
tonbogláron rendezik meg június köze-
pén. Addig is kitartást és sok energiát kívá-
nunk ifjú kézilabdásainknak, akikre na-
gyon büszkék vagyunk!

Szabóné Várady Katalin igh.

Fenntarthatósági Témahét
Az idei tanévben április 24-e és 28-a között
rendezi meg az Oktatási Hivatal az orszá-

gos Fenntarthatósági Témahetet a magyar
közoktatási intézményekben. A Cecei Ál-
talános Iskola az idei évben elõször csatla-
kozik ehhez a kezdeményezéshez, amely-
nek célja, hogy az oktatás, nevelés eszkö-
zeivel ismertessük meg a diákokat a fenn-
tartható fejlõdés, a környezet védelme és a
takarékos energiafelhasználás kritériuma-
ival. Ez a törekvés találkozik iskolánk alap-
elveivel is, mivel a korábbi években is sok
programot szerveztünk ennek a jegyében.
Megelõzve a hivatalos témahetet, isko-
lánkban már április 10-én sor került az elsõ
programra, amely során iskolánk tanulóit,
szüleiket és pedagógusainkat invitáltuk
meg egy udvartakarító délutánra.
Nagy örömünkre sokan elfogadták a meg-
hívásunkat és kapával, gereblyével felsze-
relkezve érkeztek a 14 órai kezdésre. Az is-
kola évfolyamai között felosztottuk a park
területét és minden csapat nekiveselkedett
a szülõk és a pedagógusok vezetésével a
munkálatoknak. Voltak, akik ágakat, galy-
lyakat hordtak, voltak, akik kapáltak, ge-
reblyéztek, voltak, akik fákat, bokrokat
metszettek. A program eredménye magá-
ért beszél, hiszen az évszaknak megfelelõ-
en sikerült megújítani az iskola környeze-
tét, amely méltóképpen fogadhatta az
Illyés-napok vendégeit. Köszönjük azok-

nak a szülõknek, diákoknak és pedagógu-
soknak, akik hozzájárultak az akció sikeré-
hez!

Húsvéti készülõdés

A 4. a osztály szülõi közössége kreatív kéz-
mûves délutánt szervezett a diákok számá-
ra, amelynek keretében ráhangolódtunk a
közelgõ ünnepre.
A foglalkozásokon többféle ajándék készí-
tésére volt lehetõsége a gyerekeknek, töb-
bek között: hagyományos tojást festhet-
tek; készíthettek cukros dobozkát, patto-
gatott kukoricával töltött bárányt, nyuszit
ábrázoló faképet, díszítettek hímes tojáso-
kat.
A diákok nagy lelkesedéssel vetették ma-
gukat a munkába, amelynek eredménye-
ként kreatív alkotások születtek. A prog-
ram zárásaként a szülõk által készített fi-
nomságokat nagy örömmel fogyasztották
el.
Köszönjük a 4. a osztályos szülõknek, hogy
idõt és pénzt nem kímélve minden alkal-
mat megragadnak, hogy a gyerekeket igazi
közösséggé formálják!

Csajtainé Szabó Ágnes osztályfõnök
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Iskolai Ki mit tud?
Alsószentivánon

Az iskolabál mellett egy másik régi hagyományunk a Ki mit tud? rendezvénye. Idén április
8-án mutattuk be ismét, mit is tudunk. Hetek kitartó gyakorlásának köszönhetõen a kö-
vetkezõ produkciókat tudtuk színre vinni.

A rendezvényt a 3. osztályosok alapozták
meg A pletykás asszonyok színdarabbal,
majd a 4. osztályosok mutatták be A király
kenyere címû mesejátékukat, érzékeltet-
ve, hogy mennyire fontos lehet a játékos-
ság az irodalmi mûvekkel való megismer-
kedés során az alsó tagozatban. A színjá-
ték a felsõsöknél sem maradt el, a 7. osztály
Arany János „A fülemüle” c. költeményét
vitte színpadra.

Nem maradtak el a zenés produkciók sem:
az elsõsök gyermekdalokra játszottak el
különbözõ koreográfiákat, a 2. osztályo-
sok verseket, illetve népi táncot adtak elõ.
A felsõs lányok és fiúk ismét egy-egy tánc-
mixszel bizonyították, hogy nemcsak az is-
kolabálon számíthatunk ilyen jellegû pro-
dukciókra, hanem szívesen foglalkoznak
tánccal szabadidejükben, a mindennapos
testnevelés keretein túl is, s nem véletlenül

kaptak dicséretet az V. Egyházmegyei Ki
mit tud? elõdöntõjében.
Egyéniben Dancz Zoltán népdaléneklõ te-
hetségét csillogtatta meg, Madarasi Zsom-
bor pedig bûvésztrükkökkel szórakoztatta
a nagyérdemût. Az amúgy is jó beszélõké-
vel megáldott Kovács Roland és Nyári
Márk egy-egy mese elõadásával osztották
meg a közönséggel a szívbeli mesemondás
élményét.

Zárásként szívem/szívünk csücskei, az
Örökifjú táncegyüttes táncmixe is elõadás-
ra került. A szülõi közösség mindig aktív
tagjai ezúttal azt is bizonyították, hogy a
táncparketten is megállják a helyüket. Ez-
úton is köszönöm/köszönjük közremûkö-
désüket, ismét jó volt látni, hogy nemcsak a
szülõk lehettek büszkék gyermekeikre, ha-
nem a gyerekek is szüleikre!
A mûsor szünetében tombola, szendvics,
sütemény, valamint a könyvtár fölös köny-
veinek kiárusítása segítette bevételhez is-
kolánkat, amit a tanév hátralévõ rendezvé-
nyeire fordítunk majd.
Összefoglalva: szép és jó volt, ügyesek, ara-
nyosak, tündériek voltak. Kitettek magu-
kért. Mindenkinek mindent köszönünk!

Kiss Attila
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NAGYHÉT – HÚSVÉT AZ EVANGÉLIKUSOKNÁL
(Sárbogárd–Sárszentmiklós–Nagylók)

„Krisztus meghalt a mi bûneinkért az Írások szerint. Eltemették, és –
ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon.”

(1 Korinthus 15,3-4)

Jézus Krisztus halálos ítéletünket vállalta magára, helyettünk el-
szenvedve azt a Golgota keresztjén. Rajta hajtotta végre az igazsá-
gos Isten azt a büntetést, amire mi szolgáltunk rá, amit nekünk kel-
lett volna elszenvedni. Ez a helyettes elégtétel történt Jeruzsálem-
ben, azokban a napokban. Aki ezt tudja, az azt is tudja, hogy Isten
feltámasztotta Fiát a halálból, és Jézus Krisztus ma is él. Nem egy
halott Megváltóra emlékezünk, hanem élõ Urunkat követhetjük és
dicsõíthetjük, csüggedésünkben, gyászunkban Benne vigasztalód-
hatunk! Minden okunk megvan az örömre, reménységre, hálára.

ÜNNEPI ISTENTISZTELETI RENDÜNK

Nagycsütörtök: 10.30 Sárszentmiklós; 15.00 Nagylók; 18.00 Sárbo-
gárd (úrvacsorával)
Nagypéntek: 10.30 Sárszentmiklós; 15.00 Nagylók; 18.00 Sárbogárd
(passióolvasással)
Nagyszombat: 10.30 Sárszentmiklós; 15.00 Nagylók; 18.00 Sárbogárd
Húsvét ünnepe: 9.00 Sárbogárd; 10.30 Sárszentmiklós (úrvacsorával)
Húsvét 2. napja: 9.00 Sárbogárdon közös istentisztelet
Szeretettel hívunk alkalmainkra minden kedves érdeklõdõt!
Áldott nagyhetet és feltámadásünnepet kívánunk szeretettel min-
den kedves olvasónak a Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus
Egyházközség tagjai nevében!

Váraljainé Melis Orsolya lelkész
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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.

Közremûködik: Viasz Zoltán népi hangszerkészítõ.

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.
Bemutatkozó:
1999-ben végeztünk Székesfehérváron az Ybl Miklós Szakiskolában fazekasként. Édesanyánk a Zsolnay Porcelán Gyárban porce-
lánfestõként dolgozott, majd Budapesten végzett kerámia szakon. Jelenleg családi vállalkozásban dolgozunk. Immár 17 éve ûzzük mes-
terségünket. Jelenleg a Fejér megyei Sáregresen dolgozunk.
Fogadják sok szeretettel munkáinkat!

Tisztelettel: az alkotók, Oroszi Sándor és Oroszi István
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Egy újabb kép
a sárbogárdi zsinagógáról

Egy csehországi – zsinagógákról készült –
képeslapgyûjteményt tartalmazó webol-
dalról került elõ egy egyedülálló, eddig
még számunkra ismeretlen kép az egykor
fénykorát élt sárbogárdi zsinagógáról. A
képeslapot Sárszentmiklósról küldték
Innsbruckba. E lapnak köszönhetõen egy
újabb mozaikkal bõvült ismeretünk a
sárbogárdi zsidóságról, a zsinagógáról.
A lap az épület fõhomlokzatát, nyugati fe-
lét ábrázolja. Mindemellett a kép bal olda-
lán látszik az izraelita iskola egy kis részle-
te is. Ez az eddigi legjobb felbontású és leg-
többet beszélõ kép a zsinagógáról. Az 1900
elõtt készült fényképen jól látható az épü-
let díszítése, az ablakok és ajtók elhelyez-
kedése. Az épület – a sárszentmiklósi
evangélikus templomhoz hasonlóan –
mindszenti kövekbõl épült és csak kis rész-
ben vakolt, kiemelve a termésköveket ter-
mészetes díszítõelemként. A zsinagóga
1879-ben épült fel Frank Izsák fõ támoga-
tónak, valamint a közösség többi tagjának
anyagi áldozatvállalásának, összefogásá-
nak köszönhetõen. Az épület nyugati
homlokzatán egymás mellett két ajtó volt:
egy a férfiak, egy pedig a nõk számára
(jobb oldali). Az utóbbin keresztül lehetett
bemenni a hölgyeknek a lépcsõházba, ami
felvezetett a nõi karzatra, hogy a földszin-
ten a férfiak az istentiszteletre figyeljenek.
A fõbejárat feletti kis timpanon közepén
helyezkedik el rózsaszín márványból a mó-
zesi kõtáblapár a Tízparancsolattal. Ezen
héberül olvashatók az adományozó meg-
emlékezõ sorai is: „(Állította) az elhunyt
Eisler Báruch Úr lelkére emlékezve (fele-
sége) Riza Hája úrhölgy a Szent színe
elõtti 5638. (1879.) évben.”
Sajnos az épület belsejérõl készült képek
eddig még nem kerültek elõ, csupán szóbe-
li visszaemlékezések vannak arról, milyen
is volt. A templom világoskék színû falait
arany Dávid-csillagokkal díszítették. A ga-
lériát tartó oszlopok vasból készültek. A
galérián formás korlátok álltak. A padok
okkersárga színûek voltak. A templom ke-
leti oldalán elhelyezkedõ kis helyiségben
lévõ szekrényben tartották a Tórateker-
cseket. A szekrény elõtt kék színû bársony
függöny volt. A Tórát a terem közepén, a
padok közül kiemelkedõ helyen (bima)
olvasták fel.
Bizony sok eseménynek lehettek tanúi az
épület falai. Itt hangzottak el az Istent di-
csérõ imák, énekek, a tudós rabbik ma-
gasztos igemagyarázatai, ünnepek és meg-
emlékezések a kántorok énekével kísérve.
A zsinagóga elõtti udvaron ki tudja, hány
vidám esküvõre és azt követõ mulatságra
kerülhetett sor? (Az ortodox zsidó esküvõ-
ket a szabadban a hüpe (baldachin) alatt
tartották.) De ez a zsinagóga volt szemta-
núja annak is, amikor ide terelték a depor-

tálás elõtt álló helyi és környékbeli zsidó-
kat 1944. június végén, és ide szállították a
zsidóság bútorait, értéktárgyait. Azután az
épületet feltörték, az oda összegyûjtött
holmit széthordták. A háború után a kevés
hazatért helyreállította az épületet és meg-
indult a hitélet. Azonban az 1960-as évek
elejére olyannyira lecsökkent a hívek szá-
ma, hogy nem tudták megakadályozni a
templom bezárását és a Budapestrõl köz-
pontilag elrendelt eladását. Így értékesí-
tették az ÁFÉSZ számára 1967-ben. Az-
óta áll a szövetkezet tulajdonában, állapo-
ta igen romlik.

Különlegessége még a képeslapnak, hogy
több személyt is megörökít. A kép elõteré-
ben láthatunk egy öltönyös férfit, egy kis
gyermeket kezében tartó nõt, mellette egy
kalapos kislányt és a háttérben még né-
hány személyt. Ki tudja, kik lehetnek? A
kép közepén egy szakállas, kaftánt viselõ
férfi áll, feltehetõen a közösség rabbija,
Lõwy Ignác. Lehetséges, hogy ez az egyet-
len kép Lõwy rabbiról, aki 1871-ben lett a
közösség rabbija, miután apósa, Abelesz
rabbi elhunyt. Lõwy idejében épült fel a
zsinagóga és létesült a jelentõs jesiva, ahol
a rabbikat képezték. A 82 évesen elhunyt
rabbi a sárbogárdi zsidó temetõben nyug-
szik, sírköve épségben maradt, látható.

A sárbogárdi bútor- és használtruha-bolt-
ként mûködõ zsinagóga inspirálta Alpern
Bernadett helyi kötõdésû fotóriportert,
hogy Európa-szerte felkeresse és lefotózza
az eredeti funkciójukat vesztett zsinagógá-
kat. A képanyagból kiállítás is született
Used Stones (Használt Kövek) címmel.

András Gábor, aki a település egykori vilá-
got járt, igen tisztelt rabbijának, Ábra-
hámsohn Árminnak az unokája, így ír ver-
sében az egykori zsinagógáról:

Lakk Norbert

A sárbogárdi
zsinagóga

Ember, jól nézd meg ezt a házat,

S belépve töltsön el alázat,

Ez a ház itt az Isten háza,

Bár a törvényt nem magyarázza

Soha többé papi segédlet.

Az ablak zárva, benn setét lett.

A rabbi kinn a temetõben,

Hívek hamva a levegõben

Auschwitz fölött már rég eloszlott,

Emlékük szürke ködbe foszlott.

Már régen romba dõlt az oltár,

Szél fütyül csak, nem zeng a zsoltár

A ház mégis az Isten háza,

Honnét az Úr szeme vigyázza

Értõn az értetlen világot,

Látván, amit más sose látott.
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Füstölgõ romok
közt

Izgalmas elõadásra invitált minden érdeklõdõt a Sárbogárdi Mú-
zeum Egyesület április 10-ére, hétfõre a Madarász József Városi
Könyvtárba. A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltá-
rának munkatársai, Bödõ István és Czetz Balázs a szerzõtársaik-
kal írt könyvüket mutatták be. Sajnos az eseményre kevesebben
jöttek el a megszokottnál.

Rendkívül izgalmas és informatív elõadáson vehettünk részt. A
Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltára 2016-ban je-
lentette meg a kiadványát. A könyv elkészítését a második világ-
háború befejezésének kerek jubileuma is motiválta. A kötet több
megyei levéltár forrásgyûjteményének eredménye, hiteles, kora-
beli dokumentumok révén ismerteti az 1944-1945-ben Fejér me-
gyében zajló háborús történéseket. Az alapos munka pontosabb
képet ad a háború utáni idõszakról.

Az elõadáson a könyv alappilléreit,
történeteit érdekes és megrendítõ
diavetítés formájában is megtekint-
hettük, így a könyvszerkesztõk, írók
megjegyzéseivel kiegészített, hiteles
jegyzõi kárjelentéseket, statisztiká-
kat, egyéb dokumentumokat. Ezek a
korabeli dokumentumok hitelesen
ábrázolják a mostani generáció szá-
mára, mennyire borzasztó és kegyet-
len volt megyei szinten is a háború,
az azt követõ élet és az újrakezdés. A
halálozási statisztikák és egyéb szív-

fájdító dokumentumok megemlékeznek áldozatokról, gyer-
mek-elhalálozásokról, a háború gazdasági, infrastrukturális és
közegészségügyi következményeirõl.

Mivel megyei kiadású a kötet, csak részben kerül említésre Sárbo-
gárd, de így is részletes jelentések kerültek be a könyvbe környé-
künkrõl.

Mágocsi Adrienn

Családi terefere
! Apu, Kossuth Lajos szerepelt a tévében? Ugye nem?
– Találkoztam gyerekkel, aki azt hitte, hogy mióta világ a világ,
mindig volt tévé. Hogy tán már Szent István is ímélen levelezett
Koppánnyal? Fiacskám, nemhogy Kossuth, de még Rákosi Má-
tyás kopasz feje sem bukkant föl soha a televízióban, pedig õ már
a nagyapád idejében volt az ország nagyfõnöke.
– A nagypapa gyerekként nem is látott tévét?
– Se tévét, se internetet. Huszonéves egyetemistaként látott elõ-
ször képernyõt. Azt mondja, kibírhatatlanul szemcsés volt a kép.
Bonyolult antenna kellett hozzá, azt forgatták órákig, amíg beállí-
tották a közvetítõtorony irányába. És elõször csak hetente egy
nap volt adás, az is csak este. És egy faluban csak egy-két család-
nak volt készüléke, mert az akkori fizetésekhez képest bizony
nem volt olcsó mulatság.
– De mit csináltak akkor az emberek?

– Na látod, ez az érdekes kérdés. Mit csinált az emberiség a tévé
elõtti világban? Hát beszélgettek. Esténként összejött a szom-
szédság valamelyik házban, leültek az ágyra, vagy lócára, és cse-
vegtek. Tudnod kell, hogy az elmúlt századokban nem létezett vil-
lanyvilágítás, sötétben ücsörögtek. Megvolt ennek is a hangulata.
Elõkerültek a rokonság, a falu, az ország ügyei, sõt a háború, a
nagypolitika dolgai is. Az egyik nagy téma volt a háború frontjait
megjárt veteránok élménybeszámolói. Olvastam egy nagymamá-
ról, aki nap közben mindig elolvasott egy részletet egy Jókai-re-
génybõl, és este azt mesélte el a gyülekezetnek. Mert kétszáz évvel
ezelõtt igen kevés ember tudott ám olvasni, nem létezett iskola-
kötelezettség. Bele tudod képzelni magadat ebbe a világba?
– Nem tudom. Hisz nálunk akkor is mûködik a tévé, ha senki nem
nézi. Aki reggel elõször kimegy a nappaliba, gépiesen bekapcsol-
ja, s van úgy, hogy csak akkor kapcsolják ki, ha mindenki elmegy.
Vagy este lefekvéskor. Olyan, mint a levegõ.
– De jóval több áramot fogyaszt, pénzbe kerül. A lélegzetvétel
meg ingyenes.
– De egyáltalán nem érdekes, mint a tévé.
– Tudod, ha a szomszéd bácsi elmeséli, hogy vele személyesen mik
történtek ott a lövészárokban, hogy vérzett el mellette a barátja,
hogy kötözte be a sebeit egy szép arcú nõvér, hogy került fogság-
ba, az az igazság erejével hat, nem olyan, mint a filmesek kitaláci-
ói. Az embereket összehozzák az ilyen együtt töltött esték. A mai
kor egyik betegsége a magány, sok ember szenved a magánytól.
Abban a régi korban nem létezett magány, az emberek együtt
sírtak, nevettek. Néha még énekelgettek is.
– Na, azért egy izgalmas, üldözéses krimit nem cserélnék el ezért.
– Lehet, hogy neked van igazad. De mit gondolsz, miért nevezte el
valaki a tévét a szem rágógumijának?
– Én szeretem a rágógumit.
– Nem hiszem, hogy azt rágcsálnád egy finom vasárnapi ebéd he-
lyett, amit anyád feltálal.

L. A.

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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BÉLA KISASSZONY
Béla kisasszonyról mesélek most nektek, aki
az aranyosszéki királynak volt a leánya. Mi-
kor volt, mikor nem, magam sem tudom, va-
lamikor régen lehetett: volt Aranyosszéken
egy király s annak egyetlen leánya: Béla kis-
asszony. Ez a király a halálos ágyán minden
birtokát Béla kisasszonyra testálta, de azzal a
feltétellel, hogy két névvel éljen: az egyik ne-
ve Béla legyen, a másik meg Etelka, s egyszer
fiú, másszor leányruhát viseljen.
Még jóformán el sem temették a királyt, hírül
adják Béla kisasszonynak, hogy jõnek a tatá-
rok. Több sem kellett Béla kisasszonynak, a
várfalvi hegyen nagy erõs várat építtetett:
„Na – mondta –, most már jöhetnek a tatá-
rok!”
Hanem Béla kisasszony nem ült mindig a vár-
ban, ki-kijárt a vár mellé a rétre, leányruhá-
ban. Ott a vár tövében volt egy kút: oda járt
itatni a juhaival egy Petur nevû juhász, s ott
mindennap találkozott vele Béla kisasszony –
Etelka képében.
Dali szép legény volt Petur, megtetszett Béla
kisasszonynak, szerette volna, ha õ is feljõ a
várba, hívta is nemegyszer, de Petur mindig
azt mondta: elmennék én veled a világ végére
is, de a juhaimat nem hagyhatom. Mit gon-
dolt, mit nem Béla kisasszony, egy reggel ki-
ment a kúthoz, s mondta nagy búsan Petur-
nak:
– Hej, szegény Petur, rossz hírt hozok neked.
Néném, Béla kisasszony be akarja töltetni a
kutat, mert maholnap jõnek a tatárok, s azt
akarja, ne találjanak vizet.
– Bizony ha betölteti a kutat a nénéd – mon-
dotta Petur –, eladom a juhaimat, mert csak
nem nézem, hogy szomjan elpusztuljanak.
Petur még aznap vásárra hajtotta a juhait, el-
adta õket, s felment a várba. Kereste Etelkát,
de helyette Béla kisasszonyt találta férfiruhá-
ban, s nem ismert rá.
Kérdezte Béla kisasszony:
– Mi jóban jársz, szegény juhászlegény?
– Hallottam a húgodtól, hogy betölteted a
kutat. Mit volt mit tennem, eladtam a juhai-
mat, s most idejöttem, ha szolgálatot találnék
nálad.
– Jól van, szegény juhászlegény, én meg is fo-
gadlak, mert látom, hogy ügyibevaló legény
vagy. Az legyen az elsõ dolgod, hogy menj ki a
várbéli népekkel, s töltsd be a kutat.
Kiment Petur vagy századmagával, töltötték
a kutat egy hétig, éj-nap szakadatlan, be is
töltötték, de a víz azért hol itt, hol ott bugy-
gyant ki. Odament Béla kisasszony is, s
mondta Peturnak, aki erõsen szomorú volt,
hogy a dolgának nem tudott embere lenni:
– Hej, Petur, Petur, többet hittem felõled.
Oltatlan mésszel s kovácsszénnel kell befor-
rasztani a likakat, többet nem fakad fel víz.
Petur megszégyellette magát, de úgy tett,
amint Béla kisasszony mondotta, s hát csak-
ugyan, többet a víz föl nem fakadott.
Két nap sem múlt el azután, hogy a kutat be-
töltötték, megjöttek a tatárok, körülfogták a
várat. Annyian voltak, mint a fûszál, a rét
csak úgy feketéllett tõlük. Hét álló hétig vív-
ták, döngették a várat, egyszer-egyszer tí-
zen-húszan fel is másztak a vár fokára, de Pe-
tur s Béla kisasszony csak úgy hajigálták le a
cudarokat. Közbe-közbe Béla kisasszony le-

ányruhába öltözött, s míg a tatárok békében
hagyták, Peturral sétálgatott a kertben, s csak
a jóisten tudja, mi szép szavakat mondottak
egymásnak. Egyszer azonban nagyon szomo-
rú volt Béla kisasszony. Mondta Peturnak:
– Hallod-e, Petur, egy hétig sem tart már az
eleség, s akkor a tatárok kezére kerülünk.
Gondoljunk ki valamit, különben csak a más-
világon leszünk egymásé.
Mondta Petur:
– Én már gondoltam valamit. Átszököm a
torockószentgyörgyi várba, és segedelmet
kérek Zuzótól.

Ez a Zuzó híres vitéz volt, övé a torockó-
szentgyörgyi vár.
Mindjárt elhatározták, hogy Peturt, mintha
halott volna, lepedõben leeresztik a vár foká-
ról az Aranyos folyóba, s addig úszik, míg va-
lahol, hol a tatárok nem látják, kiúszik a part-
ra. Csakugyan, amint alkonyodott, sötéte-
dett, Peturt lepedõbe csongolyították, köté-
len az Aranyos folyóba eresztették. De hiába
volt sötét, a háromorrú kán, ámbátor Béla
kisasszony kilõtte volt a középsõ orralyukán
keresztül az egyik szemét, észrevette, hogy
valakit lepedõben leeresztettek, s kifogatta
Peturt a vízbõl.
Petur halottnak tette magát, de ez is hiábava-
ló volt, mert a háromorrú kán nem hitt a halá-
lában. Égõ parazsat tétetett a tenyerébe, sze-
get veretett mind a húsz körme alá: ettõl
majd csak felébred, ha nem igazi halott.
Hiszen tétethetett égõ parazsat a tenyerébe,
verethetett szeget mind a húsz körme alá, Pe-
tur meg se mozdult, meg se szusszant, úgy fe-
küdt, mint egy igazi halott.
– Várj csak – mondotta a háromorrú kán –,
mindjárt felébresztelek.
Odahívatta a leányát, Irinkát, aki olyan szép
volt, hogy az igazi halott is fölébredett, ha
õreá nézett.
Jõ Irinka, nézi, nézi, sokáig nézi Peturt, de õt
ugyan nézhette volna ítélet napjáig, meg nem
mozdult, merthogy Béla kisasszony, akarom
mondani: Etelka volt az õ fejében és szívé-
ben.
– No, ez csakugyan halott – mondotta a há-
romorrú kán –, dobjátok vissza a folyóba.
Egyszeribe visszadobták. De bezzeg mindjárt
felébredett Petur, úszott a víz alatt, aztán mi-
kor jó messzire haladt, kibukkant a vízbõl, ki

a partra, s uccu neki! – szaladt a torockó-
szentgyörgyi várba. Megy egyenest Zuzóhoz,
s mondja, hogy mi jóban jár.
– Jól van, Petur, adok segedelmet, minden
népemmel mellétek állok, de annak nagy az
ára: legyen a feleségem Béla kisasszony.
Mondotta Petur:
– Ne félj, Zuzó, Béla kisasszony a tied lesz.
Hallottam is már több rendben, hogy feléd
hajlik a szíve.
Még az éjjel felverte Zuzó a katonáit, rácsa-
pott a tatárokra a sötétségben, s még hírmon-
dónak sem maradott belõlük.
Reggel megy föl a várba Petur, s jelenti Béla
kisasszonynak, hogy volt tatár, nincs tatár, de
nagy ám ennek az ára: feleségül kell mennie
Zuzóhoz. Õ már ezt meg is ígérte.
Elszomorodott erre Béla kisasszony, de azért
csak mondta Peturnak:
– Jól van, Petur, üzend meg Zuzónak, csak
jöjjön a násznéppel, várom.
Üzen Petur Zuzónak, hogy jöjjön, de nem is
várt az két üzenetet, jött a násznéppel, de mi-
lyennel! Halljatok csudát: csupa leányruhás
legényekkel jött Béla kisasszonyért, ez meg
most is férfiruhában volt, úgy várta Zuzót a
vár kapujában.
– Ej, de sok szép leánypajtásod van – mon-
dotta Béla kisasszony, s azzal mit gondolt,
mit nem, bevezette Zuzót a virágoskertjébe,
mutogatta a „leányoknak” a szép virágokat,
egyszerre aztán, míg a virágokban gyönyör-
ködtek, kisurrant a kertbõl, s a kaput rájuk
zárta. Szalad Zuzó a kapuhoz, s átkiált Béla
kisasszonynak:
– Mit akarsz, Béla kisasszony?
– Azt akarom, Zuzó vitéz, hogy maradj a le-
ánypajtásaiddal a virágoskertben.
Hiába könyörgött Zuzó, nem eresztette ki
onnét. Három nap s három éjjel ott tartotta,
akkor leszólt Zuzónak az ablakból:
– Dobd fel a kalapodat, Zuzó vitéz, akkor ki-
eresztelek!
Mit volt, mit nem tenni, Zuzót gyötörte az éh-
ség, feldobta a kalapját. Béla kisasszony fejé-
be csapta a kalapot, s leszólt nagy nevetve:
– Most már én vagyok az úr. Fejemen a kalap.
Mehetsz haza, Zuzó vitéz!
Zuzó nagy szégyenkezve elkullogott a leány-
pajtásaival, s amint eltakarodtak, mondta
Béla kisasszony Peturnak:
– No, Petur, Zuzó többet, tudom, nem jõ
vissza. Most már itt a kezem: tied vagyok ha-
lálig.
Felelte Petur:
– Elég rosszul cselekedtél, Béla kisasszony,
hogy megcsaltad Zuzót, mert mi úgysem le-
hetünk egymásé ez életben: Etelka húgod-
nak adtam a szívemet.
– Jól van, Petur, ha neki adtad, légy az övé.
Várj, mindjárt beküldöm a húgomat.
Azzal kiment, s egy fél óra sem telt belé,
visszajött földig selyem, aranyos szoknyában.
– Itt vagyok, Petur!
– Hát a nénéd hova lett?
– Az is itt van, Petur! Nézz meg jól!
Hej, édes istenem, örült Petur, hogy a szíve
majd kiugrott! Egyszeribe nagy lakodalmat
csaptak, s még ma is élnek, hogyha meg nem
haltak.

Benedek Elek
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Tárkonyos sonkaleves
Hozzávalók: 1 db füstölt sonka vagy csü-
lök, 1 ek zsír, 1 ek liszt, 1/2 l tejföl, piros-
paprika, tárkony.

A füstölt sonkát bõ vízben, hogy ellepje,
feltesszük fõni. Két-három óra fõzési idõ-
vel kell számolni. Amikor a sonka megfõtt,
kivesszük a fõzõlébõl, ez lesz a húsvéti son-
ka. A levébõl pedig levest készítünk. Elõ-
ször is a fõzõlébe sok tárkonyt teszünk, ez-
zel felforraljuk, majd berántjuk. A sonká-
ból néhány apróra vágott darabot a leves-
be teszünk. Rántást készítünk, majd õrölt
pirospaprikát teszünk bele. A sonka levé-
bõl egy fél liternyivel feleresztjük, majd az
egészet beleöntjük a levesbe. Felforraljuk,
majd behabarjuk. Levesestálba merjük, és
pirított kenyérkockákkal tálaljuk.

Töltött tojás céklás
hagymasalátával

Hozzávalók: 8 db tojás, 4 db cékla, 2 db li-
lahagyma, só, cukor, tárkonyecet, majo-
néz, mustár.

A céklát jó alaposan meg kell mosni, majd
puhára fõzni, ezután kihûteni, megpucolni
és ízlés szerint felkockázni. A hagymát fél-
bevágjuk és vékonyan felcsíkozzuk. A tojá-
sokat keményre fõzzük, majd hideg vízbe
tesszük és kihûtjük. Ezután leszedjük a hé-
ját. Ízlés szerint ecetes–cukros levet készí-
tünk, majd beletesszük a felkockázott cék-
lát, a vékonyra felszeletelt hagymát, a kö-
ménymagot, és forráspontig melegítjük.
Amikor már majdnem felforrt, levesszük a
tûzrõl és kicsit hûlni hagyjuk. Ezután bele-
tesszük az egész tojásokat, majd lefedjük a
tetejét és legalább egy napra a hûtõszek-
rénybe tesszük. Ezalatt az idõ alatt a tojás a
céklának a levétõl szép színt kap, és az ízek
is összeérnek. Másnap az ecetes lébõl ki
kell szedni a tojásokat, majd félbevágni és
a sárgáját óvatosan kiemelni, hogy a fehér-

je egyben maradjon. Egy tálba beletesszük
a tojások sárgáját, majd villával kicsit ösz-
szenyomkodjuk. Ízlés szerint sóval, õrölt
borssal, mustárral és majonézzel ízesítjük.
Jól kikeverjük, majd visszatöltjük a tojá-
sokba.

Vadas házinyúl
zsemlegombóccal

Hozzávalók a vadashoz: 1 kg nyúlhús, 5
dkg füstölt szalonna, 3 nagy db sárgarépa,
2 közepes db fehérrépa, 1 közepes db zel-
ler, 10 szem bors, 10 db borókabogyó, 6 db
babérlevél, 1 közepes db vöröshagyma, 3
gerezd fokhagyma, 2 dl fehérbor (száraz),
3 púpozott ek cukor, 2 ek mustár, 1
citromból nyert citromhéj, 2 dl tejföl, 3 ek
almaecet, 1 púpozott ek finomliszt, só ízlés
szerint; a zsemlegombóchoz: 3 db zsemle,
4 db tojás, 7 ek rétesliszt, 2 ek napraforgó-
olaj, só ízlés szerint.

Az egész konyhakész nyulat megmossuk,
feldaraboljuk, egy fazékba rakjuk, sózzuk,
és annyi vízzel felöntjük, ami ellepi. Felfor-
raljuk, leszedjük a keletkezett habot, és
hozzáadjuk a feldarabolt zöldségeket, vö-
röshagymát, fokhagymát, babérlevelet,
borókabogyót, szemes borsot, mustárt,
ecetet, és addig fõzzük, amíg a hús megpu-
hul (80-90 perc fõzés általában elég). Ha
kész, eltávolítjuk a babért, szemes borsot,
kiszedjük a húst, félretesszük. Egy másik
edényben zsírjára sütjük az apróra vágott
szalonnát, karamellizáljuk benne a cukrot,
ráöntjük a zöldségeket a lével együtt, rá-
szórjuk a finomlisztet és botmixerrel püré-
sítjük az egészet. Végül hozzáadjuk a tej-
fölt, a citromhéjat, és ha kell, további mus-
tárt, sót. Jól kiforraljuk. A zsemlegombóc-
hoz a zsemléket felkockázzuk, egy tepsibe
szórjuk, és sütõben aranybarnára pirítjuk.
A tojásokat elkeverjük étolajjal, rétesliszt-
tel és pici sóval. A lágy masszába forgatjuk
a pirított zsemlekockákat, és evõkanál se-
gítségével a forrásban lévõ vízbe szaggat-
juk. Ha megfõtt, szûrõtálba szedjük, lecse-
pegtetjük.

Medvehagymás, fûszeres
kalács

Hozzávalók a tésztához: 1 tasak instant
élesztõ, 2 dl langyos tej, 40 dkg finomliszt,
1 tojássárgája, 1 kk só, 5 dkg olvasztott vaj,
1 ek olaj, 1 kk kristálycukor; a töltelékhez:

6 levél medvehagyma, 1 púpozott ek piros-
paprika, 1 csapott tk õrölt fekete bors, só;
a kenéshez: 1 tojássárgája; a tetejére: 2 ek
szezámmag.
A tészta hozzávalóit kidagasztjuk géppel,
vagy kézzel, majd 1 órát letakarva meleg
helyen kelesztjük. Ezután három egyenlõ
részre osztjuk, lisztezett gyúrótáblán tégla-
lap alakúra nyújtjuk. Vizes ecsettel leken-
jük, majd a felaprított medvehagymával,
sóval meghintjük, majd szorosan felteker-
jük. A másik két rudat ugyanígy készítjük
el, csak az egyiket a pirospaprikával, a má-
sikat a borssal hintjük meg, kenés és sózás
után. A rudakat hármas fonással egymásba
fonjuk és sütõpapíros tepsire rakjuk. Jól
kikevert tojássárgájával lekenjük és meg-
szórjuk szezámaggal. 35-40 percig keleszt-
jük. Elõmelegített sütõben 165 fokon 30
percig sütjük.

Habos-kávés kocka
Hozzávalók a tésztához: 4 tojássárgája, 6
ek cukor, 1 ek zsír (vagy 4 ek étolaj), 1 cs
vaníliás cukor, 2 dl pótkávé, 10 dkg darált
dió, 8 ek liszt, 1,5 cs sütõpor; a tetejére: 4
tojásfehérje, 6-8 ek cukor.

A tojások sárgáját a zsiradékkal és a cukor-
ral habosra keverjük. Néhány kanálnyi ká-
vét hozzáöntünk az elején, hogy könnyeb-
ben habosodjon, így keverjük habverõvel
legalább 5 percig. Ezután hozzáöntjük a
többi kávét is, majd a dióval és a sütõporral
elkevert lisztet. Közepes méretû tepsibe
öntjük, és közepes tûznél sütjük tûpróbáig.
Ez kb. 25-30 perc. Amíg sül a tészta, ke-
mény habot verünk a tojások fehérjébõl a
cukorral. Amikor a tészta már megsült, ki-
vesszük a sütõbõl, rákenjük a habot, és
visszatesszük a sütõbe, amit takaréklángra
állítottunk. Még kb. 5-10 percig szárítjuk,
amíg a hab megsül a tetején. A kihûlt süte-
ményt vizes késsel szépen fel lehet szele-
telni.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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A mérleg: 3GY 1D 1V
Alárendelt szerepben

Martonvásár–Sárbogárd
5-1 (2-0)

Martonvásár: Nagy Gy. – Vörös F., Radics
Á., Magyar B., Cziklin R., Neuvert Á., Szil-
ágyi I. R., Madaras D. Á., Kõvári F., Kanyó
R., Berczi D.
Csere: Gábor Á., Szigeti A., Hernádi Á.,
Endrefalvi T.
Edzõ: Patkós Csaba.
Sárbogárd: Deák M. – Nagy Á., Kõkuti T.,
Hegedûs Gy., Boros B., Bezerédi Á.,
Gráczer G., Tóth T., Horváth Á., Lajtos
A., Nagy K.
Csere: Németh K., Gráczer B., Gráczer B.,
Tóth Zs., Laták B., Brúzsa S. P.
Edzõ: Gracza Tibor.
Már az elsõ negyedórában sorozatos mar-
toni támadások veszélyeztették Deák M.
kapuját. A 18. percben Cziklin R. tört be a
büntetõterületre, és szabálytalanul akadá-
lyozta a védõ. A megítélt 11-est Magyar B.
a kapu jobb oldalába lõtte, 1-0. Újabb bõ
10 perc elteltével megszületett a hazaiak
második gólja. A 32. percben Madaras D.
remek labdát kapott, lefutotta védõjét, és
16 méterrõl kilõtte a bal alsó sarkot, 2-0.
A második félidõ elején, az 51. percben
Szilágyi R. labdájával Magyar B. lépett ki,
és a középen érkezõ Madaras D. elé tálalt,
aki futtából, 10 méterrõl lõtt a kapuba, 3-0.
A biztos vezetés tudatában is a hazaiak irá-
nyították a játékot. A Sárbogárd szórvá-
nyos ellentámadásai nem jelentettek ve-
szélyt. A 69. percben Deák M. bravúrral
védte Szilágyi R. lövését. A kipattanó lab-
dát a szemfüles Madaras D. 5 méterrõl a
hálóba továbbította, 4-0. A 72. percben
megszületett a szépítõ gól. Gráczer B. le-
fordult védõjérõl és a kimozduló kapus fe-
lett a hálóba emelt, 4-1. A mérkõzés végéig
mezõnyjáték alakult ki a csapatok között.
A 92. percben Vörös F. állította be a vég-
eredményt. Magyar B. átadását a kaputól
10 méterre átvette és a védõ szorításából
talált a kapuba, 5-1.
A bátor támadójátékot felvonultató Mar-
tonvásár gólokkal büntette a Sárbogárd
védelmi megingásait.

Megérdemelt pontszerzés

Sárbogárd II.–
Besnyõ-Iváncsa II. 2-2 (0-1)

Sárbogárd II.: Brúzsa S. P. – Fülöp T., Ju-
hász G., Kacz S., Nagy T., Szakács S., Sza-
bó Z., Halasi G., Vámosi D., Bartók Z.,
Vámosi G.
Csere: Szopori G., Rigó L., Pajor L., Huszár
D., Krajcsovics P., Gazsó D.

Edzõ: Pajor László.
Besnyõ–Iváncsa II.: Szilágyi D. – Molnár
R., Restár G., Hepp M., Takács G., Má-
gocs N., Baranyai R., Béni Sz., Szedlák R.,
László Zs. K., Lehel K.
Csere: Kovács R., Kovács J., Lepsényi J., Víg
A.
Edzõ: Rákász Kornél.
A középmezõnyhöz egy gyõzelemmel kö-
zelebb kerülhetett volna a hazai csapat. A
szél támogatását is élvezõ Sárbogárd II. tá-
madásai több esetben is veszélyt jelentet-
tek a vendégek kapujára, ám Bartók D. és
Halasi G. lövése is elkerülte a kaput. A 14.
percben mégis a Besnyõ–Iváncsa II. szer-
zett vezetést. Mágocs N. a rosszul helyez-
kedõ védõk között középen kilépett, a ki-
futó kapus mellett elhúzta a labdát és a ka-
puba lõtt, 0-1. A gól után mezõnyjáték ala-
kult ki, a labdát többet birtokló hazaiak
nem tudtak eredményesek lenni.
A második félidõben is nyomás alatt volt a
vendégek kapuja, és csak szórványos ellen-
támadásokra futotta erejükbõl. A 65. perc-
ben Vámosi D. átadását Krajcsovics P. át-
vette, egy csellel tisztára játszotta magát,
és 14 méterrõl a kapuba bombázott, 1-1. A
bekapott gól után kitámadt a vendégcsa-
pat és a 67. percben ismét megszerezte a
vezetést. Takács L. jobb oldalról beívelt
szögletét Hepp M. felugorva a jobb felsõ
sarokba fejelte, 1-2. A 90. percben sikerült
újabb gólt szerezni a Sárbogárd II. csapa-
tának. Vámosi D. bal oldali beadása Szabó
Z. elé került, aki 10 méterrõl a jobb felsõ
sarokba lõtt, 2-2.
A hazaiak küzdelmes mérkõzésen mentet-
tek pontot a jó erõkbõl álló Besnyõ–Iván-
csa II. ellen.
Jók: Krajcsovics P., illetve Szilágyi D.

Közel az élmezõnyhöz

Kápolnásnyék U19–
Sárbogárd U19 2-0 (1-0)

Kápolnásnyék U19: Mocsári I. – Mészáros
M., Varga J. P., Molnár P., Cserhát A., Kiss
Á., Kuti Zs., Gránitz Cs., Tarczaki B.,
Zsohár A., Szilágyi Sz. N.
Csere: Devecsai M., Velki M., Cserhát Cs.,
Kratancsik T.
Sárbogárd U19: Brúzsa S. P. – Horváth
Zs., Petõ A., Simon Cs., Gyökér K., Mol-
nár M., Pajor T., Demeter D., Ambrózi M.,
Vagyóczki P., Bögyös B. G.
Csere: Fekete A., Nagy K.
Edzõ: Pajor László.
Egyenlõ erõk küzdelmét hozta az elsõ fél-
idõ, a kapuk felváltva forogtak veszélyben,
a helyzetek itt is, ott is kimaradtak. A 42.
percben formás vendégtámadás végén De-
meter D. 14 méterrõl a kapuba lõtt, 0-1. A

második félidõben a hazaiak az egyenlíté-
sért harcoltak, a vendégek védelme maga-
biztosan akadályozta meg a gólszerzést.
Az 54. percben gyors ellentámadást vezet-
ve megszerezte a Sárbogárd csapata a má-
sodik gólt. Simon Cs. a megkapott labdát
12 méterrel a hosszú sarokba lõtte, 0-2. A
dobogó második fokán elhelyezkedõ Ká-
polnásnyék fiataljai ellen értékes gyõzel-
met aratott a Sárbogárd U19 csapata.

Szomszédvárak csatája

Sárbogárd Öregfiúk–
Cece Öregfiúk 2-1 (1-1)

Sárbogárd Ö. F.: Sipõcz A. – Nedoba M.,
Kelemen B., Szikszai L., Kiss J., Takács K.
A., Killer G., Tóth I., Fekete J., Németh F.
Zs., Németh A.
Csere: Csuti 2., Horváth D., Kassai N., Si-
mon K., Horváth I., Hegedûs J.
Cece Ö. F.: Wiszberger I. – Kiss P., Csányi
Á., Csányi M., Csányi K., Király L., Pintér
Z. Évinger I., Mészáros Zs., Kovács N.,
Killer I.
Csere: Darab T., Császár T., Györe J., Por-
dán K., Salamon J., Márkus K., Németh L.
A két gólon kívül kevés említésre méltó
esemény történt a pályán. A csapatokat a
szél és a labda zavarta a játékban. A 18.
percben Németh F. Zs. eladott labdájával
Márkus K. kilépett, és a kifutó kapus mel-
lett a jobb alsó sarokba lõtt, 0-1. A 32. perc-
ben Fekete J. szép cselsorozata után 16
méterrõl a cecei kapuba bombázott, 1-1.
A második félidõben tovább folytatódott a
hevesnek nem mondható küzdelem.
Már-már úgy látszott, a békés döntetlen-
nel mindkét csapat elégedett, amikor a 79.
percben Kelemen B. bal oldalon kiugratta
Szikszai L.-t. Szikszai L. a megkapott lab-
dát a bal felsõ sarokba emelte, 2-1.
A sok hibával játszó csapatok közül a sze-
rencsésebb Sárbogárd Öregfiúk szerezte
meg a gyõzelmet.

Horváth Zsombor
keretbe foglalta

Sohonyai Gyula és Gábris
Robi mesterhármasát

Enying U16–Sárbogárd U16
0-8 (0-4)

Enying U16: Benedeczky M. – Újvári Gy.,
Elek Gy. B., Vas T., Farkas V., Szalai B.,
Stegmann B., Bálint T., Jankovics Zs. D.,
Pómizs A., Németh R. Cs.
Csere: Vass N. J.
Sárbogárd U16: Deák Z. – Horváth Zs.,
Sohonyai Gy., Bíró B., Suhajda M., Gábris
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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

Az utánpótlás mérkõzései
Az elmúlt szombaton délután a kicsiké volt a sárbogárdi sportpálya, az U7–U9-es kor-
osztályban is megkezdõdtek a hivatalos Bozsik-tornák. 5 településrõl közel 80 gyerek jött
össze.

A csapatvezetõk véleménye alapján a legjobbak:
Nagylók – U7 Szabó Áron, U9 Sándor Botond;
Szabadegyháza – U7 Lengyel Gábor, U9 Pál Károly Olivér;
Sárosd – U7 Árku Dominik, U9 Juhász László;
Mezõfalva – U7 Rátgéber Raul, U9 Fazekas Olivér;
Sárbogárd SE – U7 Horváth Kornélia, Õsz Vilmos, Tóth Erik, Hegedüs Ármin; U9 Csuti
Roland, Balogh Zétény, Ihász Benedek.
A Sárbogárd SE az U7-ben 6 csapattal játszott, az U9-ben 3 csapattal.

Szántó Gáspár

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A SÁRBOGÁRD SE PÁLYÁZATOT HIRDET

AZ EGYESÜLET ARCULATÁNAK MEGTERVEZÉSÉRE.

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

R., Ambrózi M., Lengyel Sz., Pap D., Nagy
Cs., Horváth B.
Csere: Horváth Á. M., Brúzsa T.
A 11. percben indult a gólgyártás a vendé-
gek részérõl. Horváth Zs. lövésével meg-
szerezte a vezetést a vendégcsapat, 0-1.
Ezután Sohonyai Gy. percei következtek.
A 20. percben a jobb oldali támadás végén
bizonyult eredményesnek, 0-2. A 23. perc-
ben ismét Sohonyai Gy. került helyzetbe,
és szép gólt szerzett, 0-3. A biztos vezetést
tudatában is tovább támadott a Sárbogárd,
és a 35. percben Sohonyai Gy. közelrõl a
hálóba lõtt, 0-4. Mesterhármas!
A második félidõ Gábris R. kihagyott hely-
zetével indult. Az 57. percben azonban
Gábris R. is betalált a kapuba, 0-5. Nyo-
masztó fölényben játszott a vendégcsapat.
A 68. percben Gábris R. találatával az
eredmény 0-6. Két perc múlva, a közép-
kezdés után megszerzett labdával a bo-
gárdi ifjú titánok támadása végén Gábris
R. talált a hálóba, 0-7. Mesterhármas! A
83. percben a gólgyártás elindító Horváth
Zs. gólja a megérdemelt, nagyarányú gyõ-
zelmet jelentette, 0-8.
Remek játék és a taktikai fegyelem ered-
ménye az idegenben megszerzett három
pont.

A hétvége sportmûsora

2017. április 13. (csütörtök)

17.00 óra: Iváncsa U19–Sárbogárd U19
(Iváncsán)

2017. április 15. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Tordas U19
(Sárbogárdon)
17.00 óra: Aba Öregfiúk–Sárbogárd Öreg-
fiúk (Abán)

2017. április 16. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–Aba U16 (Sár-
bogárdon)
17.00 óra: Sárbogárd–Tordas (Sárbogár-
don)
17.00 óra: Káloz–Sárbogárd II. (Kálozon)
A Sárbogárd csapatainak hazai mérkõzé-
sei a sárszentmiklósi pálya felújítása miatt
Sárbogárdon kerülnek lejátszásra.
Szurkoljunk együtt Sárbogárdon is csapa-
tainknak!

Szántó Gáspár



18 SPORT / KÖZLEMÉNYEK 2017. április 13. Bogárd és Vidéke

Ó R I Á S I C S A T Á B A N
É R T É K E S G Y Õ Z E L E M

VAX KE Sárbogárd–Õsi Andreotti SE 29-27 (11-12)
Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 21.
forduló
Vezette: Kurkó Gy.–Krupják B. Nézõszám: 60 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Szabó J. Zs. 2, ifj. Bodoki 9, Várady–Sza-
bó 2, Rehák 9, Kaló 2, Aranyos 2.
Cserék: Schvarcz 1, Suplicz 2.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Õsi: Sárközi – Szabó 2, Druskóczi 4, Andó 6, Kobole 6, Szmola 1,
Huszár.
Cserék: Kresz – Petneházy 5, Szedlák 1, Póczai 2.
Edzõ: –
Hétméteresek: 5/4, illetve 5/5, kiállítások: 8, illetve 10 perc.
Nem várhattuk jó elõjelekkel a találkozót, hiszen Pluhár Tamás,
Horváth István és Botka Tamás sem állt Bodoki György rendelke-
zésére. Kapusunk, Schvarcz Márk pedig a balkezesek hiánya mi-
att a mezõnyben kapott lehetõséget. Valamint az elõzõ forduló-
ban Alsóörsön is pontot hullajtottunk.
Lassan kezdõdött a mérkõzés az elsõ gólra 3 percet kellett várni.
Hiába mi találtunk be az elején kétszer, az ellenfél gyorsan átvette
a kezdeményezést. Druskóczi vezérletével a 19. percben már 4-8
volt az állás. Az Õsi csapatának legjobbja Supliczon akart törlesz-
teni egy faultot könyökkel, amiért a játékvezetõk azonnali piros
lappal küldték le a pályáról. Ez kulcsmomentum volt a mérkõzé-
sen, és innentõl kezdtünk el visszakapaszkodni. Németh Tomi a
kapuban bemutatott pár védést, és a szünetre már csak mínusz
egy volt oda.
A fordulás után hosszú ideig kemény, de kiegyenlített csata volt a
pályán. Ment az adok-kapok védekezésben. Támadójátékunk is
kezdett formálódni, a nyitott védekezés ellen kezdtünk rájönni a
receptre. Elõször a 45. percben 21-20-nál vettük át a vezetést,
amit utána már az ellenfélnek vissza sem adtunk. Az utolsó ne-

gyedórában végsõ erõtartalékainkat mozgósítva, fogcsikorgatva
sikerült tartanunk az eredményt és megnyerni a mérkõzést.
Nagyon tartalékos csapattal tudtunk csak kiállni, több fontos játé-
kosunk is hiányzott. Egy nagyon jó Õsit sikerült így is két vállra
fektetnünk, volt szerencsénk, hogy az ellenfelünkbõl az egyik leg-
jobb játékost állították ki. Ezzel a sikerrel pedig ismét utolértük
vesztett pontok tekintetében a 3. helyen álló Rácalmást. Folytatás
két hét múlva Bicskén!

Tabella:

1. Veszprémi Egyetemi SC 19 18 1 0 623 463 160 37
2. Telekom Veszprém IV. 19 17 0 2 589 443 146 34
3. Rácalmás SE 20 13 0 7 576 549 27 26
4. VAX KE Sárbogárd 19 12 1 6 570 505 65 25
5. Ercsi SE 19 12 0 7 586 538 48 24
6. Õsi Andreotti SE 19 9 0 10 551 556 -5 18
7. Bajnok DSE Nemesvámos 19 8 1 10 529 516 13 17
8. KK Ajka II. 18 8 1 9 440 430 10 17
9. Bicskei TC 19 6 2 11 506 540 -34 14
10. Simontornyai KK 20 5 3 12 604 663 -59 13
11. Alsóörsi SE 20 5 2 13 498 576 -78 12
12. Martonvásári KSE 19 5 1 13 457 531 -74 11
13. Somló Hús KK Pápa 20 1 0 19 470 689 -219 2

Rehák Tamás

Húsvétkor is biztonságban
A tapasztalatok alapján a hús-
véti ünnepek alatt országosan,
így a Fejér Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság illetékességi terü-
letéhez tartozó közutakon is a
forgalom növekedésével kell
számolni.
A Fejér Megyei Rendõr-fõka-
pitányság munkatársai a
megnövekedett forgalomra te-
kintettel a 2017. április 14-e és
április 17-e közötti idõszakban
kiemelt figyelmet fordítanak a
közlekedésbiztonságra, a forgalom segítésére, valamint a zavartalan közlekedés biz-
tosítására. A rendõrök a polgárõrökkel együttmûködve a biztonságos közlekedés elõ-
segítése érdekében végzik tevékenységüket és elsõrendû feladatként tekintenek a
gyalogosok és a kerékpárosok védelmére.
A balesetek elkerülése érdekében a jármûvezetõk a vezetés megkezdése elõtt tartóz-
kodjanak a szeszes italok fogyasztásától! Aki ittasan jármûvet vezet, elfogadhatatlan
kockázatot vállal és mások életét is veszélyezteti!
Közlekedjenek körültekintõen!

Kellemes húsvéti ünnepeket és balesetmentes közlekedést kíván
a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság!

KÉK HÍREK
A sárbogárdi asszony

nõi ruhákat
akart ellopni

Székesfehérváron, a Palotai úton található
áruház ruházati üzletébe kértek rendõri se-
gítséget 2017. április 7-én kora délután, mivel
az alkalmazottak tetten értek egy asszonyt. A
nõ az áruvédelmi eszköz eltávolítását követõ-
en nõi ruhákat kísérelt meg ellopni úgy, hogy
azokat a kézitáskájába rejtette el. A helyszín-
re érkezõ rendõrök igazoltatták, majd a Szé-
kesfehérvári Rendõrkapitányságra elõállí-
tották a 32 éves sárbogárdi lakost, akit lopás
vétség elkövetésének megalapozott gyanúja
miatt gyanúsítottként hallgattak ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A kép illusztráció
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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

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

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
FÉRFI MUNKATÁRSAT keres.

Jelentkezni: szarkabalazs77@gmail.com

KANGATRAINING SÁRBOGÁRDON!
Szülés utáni regeneráló tréning.

06 30 396 1595

GÉPKOCSIVEZETÕT KERESEK
BELFÖLDI MUNKAVÉGZÉSRE.

06 20 939 2583

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869

Alapon családi ház eladó 06 (70) 367 4029

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

APRÓHIRDETÉSEK

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 (N
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Heti idõjárás
Csütörtökön újabb hidegfront érkezik, megnövekszik a felhõzet és elszórtan
záporok alakulnak ki. A hõmérséklet ugyanakkor még késõ tavaszi értéke-
ket vehet fel, akár 20 fokot is mérhetünk.
Pénteken élénk északnyugati szél mellett hideg levegõ éri el hazánk terüle-
tét, így hideg hajnalokra és néhány fokkal hûvösebb nappalokra számítha-
tunk sok felhõ, ugyanakkor kevés csapadék mellett. Sokáig nem maradunk
front nélkül: vasárnap ismét hidegfront éri el hazánk területét, záporokkal,
egy-egy zivatarral kísérve. A szél északnyugatiba fordul és megerõsödik,
helyenként viharos széllökések is várhatóak, emellett jelentõsen csökken a
hõmérséklet is.
Hétfõn mindössze 9 és 14 fokig emelkedik a hõmérséklet, és kora hajnal-
ban néhány helyen fagypont alá csökkenhet a hõmérséklet. Az északnyu-
gati szél a jövõ hét elején ugyanakkor valamelyest mérséklõdik.
A jövõ hét elsõ napjaiban is maradhat a hûvösebb, szelesebb idõ.

www.metnet.hu
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Bábszínházban jártunk óvodásainkkal

A Sárbogárdi Zengõ Óvodában már régóta foglalkozunk tehetséggon-
dozással, nemcsak a mindennapi tevékenységek során a csoportban, ha-
nem heti egy-egy óra keretében külön foglalkozásokon is. A kollégákkal
folyamatosan keressük azokat a pályázati lehetõségeket, melyek anya-
gilag támogatnák tehetséggondozó programjainkat.
A Tehetségek Magyarországa az EFOP-3-2-1-15-2016-00001 kiemelt
projekt által támogatott, a „Csoportos tehetségsegítõ tevékenységek
megvalósítására” címû pályázat keretében adódott lehetõségünk egy
projekt megvalósítására, melynek része volt egy színházlátogatás is. A
színházjegyeket pályázati forrásból biztosítottuk, az útiköltség fedezete
a szülõk támogatásával valósult meg, amit ezúton is köszönünk. Toldi
Miklósné a projekt koordinátora szervezte a programot a gyerekek ré-
szére. A „Csip-csup csodák” kézmûves- és a „Varázsköpeny” báb- és
drámajáték-, valamint a tagóvodánkban mûködõ „Mesekuckó” dráma-
játék-foglalkozásainkra járó gyerekek vehettek részt a színházlátogatá-
son. A budapesti Fabula Bábszínházban Bálint Ágnes klasszikus mesé-
jét néztük meg: Mazsola és Tádé történeteit. Az óvodás korosztályhoz
közelálló bábfigurák a gyerekek hétköznapi életének megelevenítõi
voltak, így érzelmileg is könnyen azonosultak egy-egy szereplõvel. Az
elõadás után mûhelyfoglalkozás keretében bábkészítéssel folytattuk a
napot. Minden kisgyermek elkészíthette saját Tádé-bábját, amit boldo-
gan hoztak haza hátizsákjukban.

Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ

Aranyló tenger borítjaAranyló tenger borítja
Sárbogárd határait: nyílik a repce!Sárbogárd határait: nyílik a repce!
A virág méhekre gyakorolt hatása miattA virág méhekre gyakorolt hatása miatt
legyenek óvatosak a repcemezõk közelében!legyenek óvatosak a repcemezõk közelében!


