
A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

2017. május 4. - XXVIII. évf. 18. szám
20 oldal, 250 Ft

Nyertes önkormányzatok .   .   .   .   .   .   .
Fogatok parádéja .   .   .   .   .   .   .   .   . 4
Ballagó gimnáziumi osztályok.   .   .   .   . 6
Street Art .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8
Latyi, azaz egy rendszer állóképessége 11
Egy félidõ a pokolban .   .   .   .   .   .   . 17
Elmaradt a bravúr .   .   .   .   .   .   .   . 18

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

KÖZEL KÉTMILLIÁRD
FORINT SÁRBOGÁRDNAK

Összesen 1.709.998.292 Ft támogatást nyert Sárbogárd Város Önkormányzata a Térségi Operatív Program
keretén belül benyújtott öt pályázatára.
A tavaly benyújtott pályázatok eredményére már hosszú ideje
vártunk. A sikeres pályázatokat sajtótájékoztató keretében jelen-
tette be Varga Gábor országgyûlési képviselõ, Fejér megyei fej-
lesztési biztos, illetve dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Köz-
gyûlés elnöke. Íme a nyertes sárbogárdi pályázatok:
– Sárbogárd természetközeli megújítása a belváros rekreációs te-
reinek és a mûemléki volt Községháza „zöld” szemléletû átalakí-
tásával, funkcióinak bõvítésével: 499.426.037 Ft.
– Sárbogárd város belterületi vízrendezése: 162.885.500 Ft.
– Kerékpárút létesítése Sárbogárdon: 409.387.500 Ft.

– Sárbogárdi iparterület fejlesztése: 573.294.055 Ft.

– A társadalmi együttmûködés erõsítését szolgáló programok
Pusztaegresen: 65.005.200 Ft.

Ezeken felül a Fejér Megyei Kormányhivatal „Helyi foglalkozta-
tási együttmûködés Sárbogárd járásban” címû pályázata
345.046.998 Ft támogatásban részesült.

Dr. Sükösd Tamás polgármester tájékoztatta szerkesztõségünket
a részletekrõl, melyet lapunk 2. oldalán olvashatnak.

Hargitai–Kiss Virág

VAGÁNY MOTOROSOKVAGÁNY MOTOROSOK

Írás a 3. oldalon.

Írás a 16. oldalon.Írás az 5. oldalon.

Minden szinten...Minden szinten...Csúcs AlphaCsúcs Alpha
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KÖZEL KÉTMILLIÁRD
FORINT SÁRBOGÁRDNAK

Folytatás az 1. oldalról.
Dr. Sükösd Tamás: – Ez a TOP keretében
beadott pályázatok egy része, melyeknek
tervezése, elõkészítése 2012-tõl folyama-
tosan zajlott. Hál’ Istennek jóval több pá-
lyázatunk van ennél. Szoros együttmûkö-
désben vagyunk képviselõ úrral és a me-
gyével. A megyei önkormányzatnak dön-
tés-elõkészítõ, döntéshozó szerepe van;
remélem, tudtunk hozzátenni alpolgár-
mester úrral, ha mást nem, a két szavaza-
tunkat mindenképpen. A megyei közgyû-
lés teljesen egységes volt. Az országos elõ-
készítõ bizottságban tagként jelen volt a
megyei közgyûlés elnöke, meghívottként
pedig képviselõ úr. A mi pályázatainkat
szakmailag annyira elõkészítettnek ítél-
ték, hogy át is ment mindegyik. A kerék-
párút a szívem csücske. A kerékpárutat
mindig két vonalon kell nézni. Fontos,
hogy legyen kerékpárút, amivel élhetõvé
tesszük a várost és a közlekedését. A má-
sik, hogy ez egyidejûleg a felszíni vízrende-
zést is megoldja, mert a kerékpárutat csak
ároklefedéssel és -burkolással lehet elkép-
zelni, ami azt jelenti, hogy a csapadék-
víz-elvezetõ rendszert is ki kell építeni
alatta, így két legyet ütünk egy csapásra. A
kerékpárút most megépítésre kerülõ sza-
kasza a „kerékpársáv” végétõl, a Vágóhíd
utcától déli irányba halad majd Sárszent-
miklós végéig. Ebben egyidejûleg vannak
olyan forgalomtechnikai megoldások,
mint például a 20-30 éve igényként megfo-

galmazott, Vasút utcai keresztezõdés al-
kalmassá tétele az átkelésre, a balesetve-
szély minimalizálása. Miután egy korábbi
pályázaton nyertünk a kerékpárút megter-
vezésére, szorgalmas munkával és annál is
több pénzzel folyamatosan érvényben tar-
tottuk a terveket, így ott közbeszerzés ki-
írására – ha megjön a támogatási szerzõ-
dés – hetek múlva sor kerülhet. Ugyanígy
állunk a felszíni csapadékvíz-elvezetéssel
is. A 162 milliós szakasz nem ad hoc jelleg-
gel történik. Még a három ciklussal ezelõt-
ti testület a teljes csapadékvíz-rendezésre
vízjogi engedélyes tervet készíttetett. En-
nek mindig egy-egy szakaszát tudjuk meg-

valósítani. Az elõzõ ciklusban volt a város-
központ csapadékvizes rehabilitációja, a
vasút alatti áteresszel. Erre szeretnénk rá-
fûzni a Kinizsi utcai, több utcás szakaszt.
Ott elég komoly problémák vannak. A kö-
zösségi oldalon többen a keleti csatornát
hozták fel, amit folyamatosan javítunk.
Sárbogárd önkormányzata, ha nem is dús-
kál forrásokban, de azért a karbantartás,
városüzemeltetés terén kíván megoldáso-
kat találni az egyszerûbb, kisebb volumenû
problémákra. A kerékpárút és felszíni csa-
padékvíz-elvezetés kapcsán, amikor már
úgy nézett ki, hogy nyerhet a két pályázat,
akkor megkezdtük a vízügyi tanácsnál
ezek engedélyeztetését. A kerékpárút már
100 %-ban átment, a felszíni pályázathoz
egy számítás hiányzott, amit tudomásom
szerint a mai napon (május 2-án) ad le a
tervezõ, és akkor vélhetõen az is átmegy.
Az iparterület vonatkozásában két pályá-
zat van: a zöldmezõs, ami a 0545-ös hely-
rajzi számon, illetve részben a volt lõtérnél
található, és egy volt állami terület a palac-
kozó mögött, ami kiér egészen a kislóki
útig. Több jelentkezõ is van már iparterü-
letre, bérletre és vásárlásra is. Naperõmû
vonatkozásában kötöttünk is elõzetes
megállapodást. Az iparterület kialakítását
azért tartom jelentõsnek, mert ez egy inf-
rastruktúrával való teljes ellátást jelent, te-
hát belsõ kiszolgáló utakat, vizet, villanyt,
gázt, mindent, amire igény van, és a fõ gáz-
vezeték kiváltását, ami kettészeli a terüle-
tet. Remélem, hogy ezzel, illetve a szabad
vállalkozási zónával (aminek révén jelen-
tõs adó- és járulékkedvezményhez juthat-
nak a beruházók) vonzóbbá tudjuk tenni a
települést, térséget. A zöld város pályázat
keretében funkciójában megújulhat a régi
községháza, másrészt a város zöld terei (a
most kialakuló aradi emlékpark, Ifjúsági
park, Ady Endre úti lakótelep mögötti
zöld terület) és a köztük lévõ kapcsolatok.
Ebbe a pályázatba beleférhet egy, a skate-
pálya melletti felnõttjátszótér, a gyerekját-
szóterek, a Túry Miklós utcai járda fejlesz-
tése. Ez egy széles körû forrás. Szakembe-
rek segítségével készítettünk koncepciót,
az Eco-Cortex cégcsoport, a jegyzõ és a ha-
tósági, mûszaki osztály közremûködésé-
vel. Ez a fejlesztés is látványos lesz, és min-
denkinek a hasznára válik. Az ötödik pá-
lyázat azért éppen Pusztaegresen valósul
meg, mert a Központi Statisztikai Hivatal
ezt a települést minõsítette szegregátum-
nak, leszakadó területnek különbözõ mu-
tatók alapján, ami ennél a pályázatnál fel-
tétel. E pályázat a leszakadó rétegek föl-
zárkóztatását célozza meg. Akár szociális
gondozót is lehet évekig fizetni ebbõl a for-

Nyertes önkormányzatok
Sárbogárdon kívül számos környékbeli önkormányzat gyarapodik a Térségi Operatív
Program forrásából. Az alábbi települések pályázatai szintén 100 %-os támogatottsá-
got élveznek.
ALAP: Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése 52.180.300 Ft, He-
lyi termelõk piacra jutásának támogatása 67.704.420 Ft.
ALSÓSZENTIVÁN: Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése 32.134.800
Ft.
CECE: Bölcsõdei csoportszoba kialakítása a cecei óvodában 47.170.786 Ft.
KÁLOZ: Piacterület kialakítása 67.177.916 Ft.
MEZÕSZILAS: Egészségügyi alapellátás keretében a védõnõi szolgálat infrastruktú-
rájának fejlesztése 40.328.625 Ft.
NAGYLÓK: Energetikai korszerûsítés 120.850.350 Ft, Szociális alapszolgáltatások
fejlesztése 21.495.560 Ft.
SÁRKERESZTÚR: Épületenergetikai fejlesztés Sárkeresztúr község polgármesteri
hivatali épületén 44.999.900 Ft, Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
13.120.000 Ft.
SÁRSZENTÁGOTA: Egészségügyi alapellátás keretében védõnõi szolgálat és orvosi
rendelõ infrastruktúrájának fejlesztése 51.402.747 Ft.
VAJTA: Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése 69.589.900 Ft.

Hargitai–Kiss Virág
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Vagány motorosok
Motorok zúgása pezsdítette fel a bágyadt vasárnapi csendet április utolsó hétvé-
géjén Sárbogárdon. A motorosok a Patkó csárdához igyekeztek találkára, ahol az
étterem csapata, élükön Iker Jánossal már várta õket.

– Azért csodálkoztam, hogy te vagy ennek a találkozónak a szervezõje, mert egyébként nagy bi-
ciklis vagy.
Iker János: – Motorizáltuk a biciklit egy kicsit, de azért a bicikli is megmarad, mert az
örök szerelem. A motorból egy különleges típust választottam, a Suzuki GSXF típusú tú-
ramotorját, amit Magyarországon úgy hívnak, hogy Boci Suzuki. Ennek a motornak van
ma itt az éves elsõ találkozója. A csoport élete a facebookon zajlik. Közel 210 tagot szám-
lálunk, de a létszám napról napra nõ, bárki csatlakozhat. Most Erdélybõl, Csíkszeredáról
is jöttek motorosok; õk tegnap elõtt indultak el, hogy ide érkezzenek hozzánk egy baráti
beszélgetésre. Évente kétszer találkozunk, mindig máshol; õsszel lesz az idényzárónk.
– Hogyan ismerkedtél meg a csapattal?
– 30 évvel ezelõtt úgy gondoltam, hogy ab-
bahagyom a motorozást, de nem sikerült,
30 év után ismét rám talált. Egy vendégünk
járt ide hozzánk ezzel a típussal, és annyira
megtetszett, hogy tavaly eldöntöttem: vásá-
rolok egy ilyen motort. Megkerestem a cso-
portot, és amióta motorom lett, azóta egyik
vezetõje is vagyok a csapatnak. Rendkívül
szimpatikus emberek jönnek össze egy-egy
találkozó során. Eltûnik az, hogy a hétköz-
napokban valaki orvos, ügyvéd, vagy kõmû-
ves. Itt mindenki csak motoros, jó barát;
nagyon segítõkész, barátságos, igazi jó kö-
zösség.
– Hány embert vártok ma ide?
– 70-80 fõt. Amikor mindenki megérkezik, átmotorozunk Dégre a kastélyhoz, megnéz-
zük a parkot, aztán visszajövünk ebédelni és kötetlen beszélgetésben kikapcsolódni.

Igazi látványosság volt, ahogy a motorosok serege végighajtott a fõutcán. A felvételt megnézhe-
tik a Bogárdi TV-ben és a Hírház facebookos oldalán.

Hargitai–Kiss Virág

rásból. Ha nem fejlesztjük a humán erõ-
forrást, akkor nincs második lépés, akkor
szép, üres épületeink lesznek. Ehhez kap-
csolódik egy építéses, infrastruktúrás pá-
lyázat, amin csak azok indulhatnak, akik a
humán fejlesztéses pályázaton nyertek.
Ide tartozhat a közösségi terek, orvosi ren-
delõ, szolgálati lakás rendezése. Öszszes-
ségében mindenképpen használni fog a vá-
rosnak ez az öt pályázat, és nagyjából még
egyszer ennyi érkezése várható, illetve az
EFOP-ba is adtunk be többféle pályázatot,
azt gondolom, ott is jó esélyünk van. A
sárhatvani ivóvízminõség javítására is
nyertünk pályázatot, minden szerzõdést
megkötöttünk, a megvalósítást egy állami
szerv, a Nemzeti Fejlesztési Programiroda
fogja koordinálni a maga ütemében (ki-
lencvenvalahány önkormányzat nyert
ezen a pályázaton). Ahogy képviselõ úr fo-
galmazott a februári képviselõ-testületi
ülésen: Sárbogárd a startvonalon áll. Je-
lentem: elindultunk.
– Mikorra várható a tényleges megvalósu-
lás, de legalábbis a munkálatok megkez-
dése?
– A kerékpárút és vízrendezés vonatkozá-
sában az idei évre várom a megkezdést (re-
mélem, lesz rendelkezésre álló építõipari
kapacitás), a többit meglátjuk. A humánt
is meg lehetne kezdeni szerintem. A nyílt
közbeszerzésnek kötelezõ idõtartama van.
Ezeket a határidõket megtartva próbáljuk
a lehetõ leggyorsabban tovább vinni a dol-
gokat.
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1 %
Ezúton mondunk hálás köszönetet
mindazoknak, akik a korábbi években
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával tá-
mogatták tevékenységünket. Egyúttal
kérjük, hogy ebben az esztendõben is
segítsék felajánlásukkal az 50 éves Hu-
szics Vendel Kórus további mûködését.
Köszönjük!

Adószámunk:
18497575-1-07

„Bogárd-Dal” Egyesület
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FOGATOK PARÁDÉJA
Töretlenül él Sárbogárdon a lovak és lovas
sportok iránti vonzalom. A fogatosokon és
díjugratókon kívül is sokan tartanak a ma-
guk örömére lovat vagy vesznek részt né-
zõként lovas eseményeken. Nagyon jól
szimbolizálja e múlni nem akaró szenve-
délyt, hogy immár huszonkettedik alka-
lommal rendezte meg a Sárbogárdi Lovas
Egyesület a Hintók Versenyét. Most
ugyan nem kerültek az elsõ hat helyezett
közé a bogárdi egyesület hajtói, de e nemes
vetélkedésben nem is ez volt a lényeg, hi-
szen annyi mindenen múlik a pillanatnyi
siker, vagy „vereség”. Inkább azt lehetett
érezni, hogy egy jó és összetartó közösség
méri össze tudását, ügyességét, és nincs
harag a szerzett pontokból kialakult sor-
rend miatt.
Mint mindig, most is Gosztola Gábor ve-
zette le az eseményt és ismertette az éppen
aktuális tudnivalókat, történéseket. Mel-
lette szorgosan végezte az adminisztrációt
a versenybizottság többi tagja.
Olajozottan zajlott a program reggeltõl es-
tig: a kettes fogatok akadályhajtása két
fordulóban 40 indulóval, majd a vadász-

hajtás 24 indulóval. Az ebédszünetben
pusztaötös szórakoztatta a közönséget, va-
lamint Forster József és fia hucul lovaik-
kal, hagyományos fogattal, népi viseletben
ügettek végig a pályán. Gosztola József né-
gyes fogata szintén gazdagította a látvá-
nyosságok sorát. Már délelõtt is sokan kí-
sérték figyelemmel a versenyt a pálya kö-
rül, de a legtöbben délután szurkoltak a
hajtóknak és lovaknak.
Hogy a magyar lovasvér biztosan tovább
öröklõdjön, a gyerekek pónilovakon szok-
hatták a nyerget.
Az eredmények a következõképpen alakul-
tak a Hintók Versenyén:

AKADÁLYHAJTÁS
1. Semjén Attila, Mezõszilasi LSE
2. Besze Károly, Jakabszállási Lovas SE
3. Csontos Gyula, Mezõszilasi LSE

4. id. Semjén Attila, Mezõszilasi LSE
5. Magyar Zoltán, Marcali Város Szabad-
idõ SE
6. Pintér Kálmán, Pauer LK

VADÁSZHAJTÁS
1. Magyar Zoltán, Marcali Város Szabad-
idõ SE
2. Kalamár László, Beremendi Építõk SK
3. Besze Károly, Jakabszállási Lovas SE
4. Kiss Sándor, Vámosgyörki SE
5. id. Semjén Attila, Mezõszilasi LSE
6. Semjén Attila, Mezõszilasi LSE
A díjátadó elõtt dr. Sükösd Tamás méltat-
ta a fogatosokat és a szervezõket, s a pol-
gármester részt vett a díjak átadásában is.
A kupák mellé a B3 Takarék Szövetkezet
képviselõje nyújtott át ajándékot. Aki nem
kapott kupát, az se ment haza üres kézzel,
mert minden férfi egy-egy üveg bort és
minden hölgy egy-egy csokor virágot vehe-
tett át, valamint fölajánlott különdíjak is
kiosztásra kerültek. Az egyik különdíjat
Tóth Roxána emelte a magasba, mivel õ
volt most az egyedüli hölgy a mezõnyben.
A nap a Himnusszal, a fogatok ünnepélyes
felvonulásával és tombolával zárult, amin
élõ állatot idén nem sorsoltak, viszont
sok-sok ajándéktárgy talált gazdára.

Hargitai–Kiss Virág
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Csúcs Alpha
Két szempontból is csúcs az Alpha Holding, mely az 1989-ben alapított Alpha-Vet Állat-
gyógyászati Kft.-bõl nõtte ki magát 2011-re országos cégcsoporttá. Csúcs, mert szerepel
a legnagyobb értékû kizárólag hazai tulajdonú (!) cégek 100-as listáján, és csúcs azért is,
mert a több mint 350 fõs gárda családias közösséget alkot, mely évrõl évre jobban össze-
kovácsolódik a Cecén szervezett május 1-jei alphás családi napokon.

Jómagam a gyermekeimmel és a kame-
rámmal „idegenlégiósként” csöppentem
bele a Happy Centrumnál nyüzsgõ társa-
ságba, mégsem éreztem feszélyezve ma-
gam, annyira kellemes, baráti volt a légkör.
A Móré család minden tagja és szorgos ke-
zû segítõik varázslatos módon mindenütt
ott voltak, gondoskodásukkal, vendéglátá-
sukkal és -szeretetükkel mintegy átölelték
a seregnyi embert, gyakorlott kézzel fog-
ták össze és bonyolították le az egész él-
ménydús napot.
Reggeltõl késõ délutánig kinti és benti le-
hetõségek tárházából lehetett válogatni.
Lovas kocsikázás, élõ csocsó, csillámteto-
válás, bábelõadás, parafinos kézápolás és
még sok más mellett a focipályán javában
folytak az esésektõl sem mentes mérkõzé-
sek, kapura rúgások. Míg a felnõttek a fü-
vet vették birtokba, a gyerkõcök az ugrá-
lóvárat nyüstölték végeláthatatlanul. A fa-
lánkabbak sörivó- és virslievõversenyen la-
kathatták jól a bendõjüket. Éhes száj
egyébként sem maradt, mivel a házigazdák
ipari méretekben gyártották a palacsintát,

kondérokban fõtt a finom pörkölt, illetve a
gasztronómia rajongói igazi mestersza-
kács, Sági Szilárd vigyázó szemei mellett a
legkülönfélébb étkeket alkották meg, amit
nemcsak a zsûri, hanem a vendégsereg is
bátran kóstolhatott.
Az ebédet követõen dr. Zacher Gábor lel-
ki táplálékként élvezetes elõadást tartott a

kiégésrõl, rossz életmódbeli szokásokról,
ellenszerrel: jó tanácsokkal is szolgálva.
Ezután az 5-10-15-20 vagy több éve dolgo-
zókat köszöntötték, és a dolgozók szavaza-
tai alapján a legkiemelkedõbb kollégák,
legeredményesebb értékesítõk is jutalom-
ban részesültek. A családi nap versenyei-
nek legjobbjai sem távoztak üres kézzel.

Fontos részét képezték a napnak azoknak
a dolgozóknak a gondolatai, akik már rég-
óta dolgoznak a cégnél. Õk felidézték a
szinte puritánnak mondható kezdeteket,
hogy honnan hová jutott el a cég. Egyúttal
mindegyikük hangsúlyozta, hogy bármek-
kora is az Alpha, a benne dolgozók mind-
egyikének egyéni motivációja, tenni akará-
sa, teljesítménye szükséges a fejlõdéshez.
Akkor eredményes az Alpha, ha a tagjai
szeretik, amit csinálnak, kreatívak tudnak
lenni a munkájukban, és egy irányba ha-
ladnak. A kölcsönös egymásra utaltságot a
cég pontos és jó javadalmazással, biztos
munkahellyel, jó légkörrel hálálja meg.
Dr. Móré Attila tulajdonos úgy fogalma-
zott: a TOP 100-as listán elért hely az
Alpha Holding egész csapatának elismeré-
se. Nem többet kell dolgozni, hanem oko-
sabban, kevesebb hibával, hatékonyabban.
Ez pedig nem megy hit nélkül. A kiegyen-
súlyozott élethez, munkához a legfonto-
sabb, hogy mindenki boldogságban, békes-
ségben éljen a családjával.
Szép megerõsítése volt az elhangzottak-
nak, s méltó zárása a családi napnak, hogy
kívánságainkkal lufikat engedtünk a ma-
gasba – együtt.

Hargitai–Kiss Virág
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2017-ben ballagó gimnáziumi osztályok

Osztályfõnök: Horváth István
Aranyos Attila, Baki Ágnes, Bali Alexandra, Bodoki Bernadett, Borbély Balázs, Dániel Kitti, Ellenbruck Henrietta, Fekete Patrik
Gergõ, Horváth Csaba Tamás, Ihász Attila, Juhász Petra, Kilinkó Melani, Kiss Máté, Kokics Noémi, Kovács Martin, Nagy Boglárka,
Nyikos Nóra Nikolett, Pálinkás Evelin, Pordán-Horváth Henrietta, Schvarcz Márk István, Szõnyegi Bence Péter, Tenke Rita, Tõke
Luca Julianna, Turi Diána, Tutuc Eric Joel.

12. a

Osztályfõnök: Takács Sándor
Balogh Ádám, Baráth Ádám Máté, Bús László Márton, Deák Dániel Pál, Demeter Dávid, Denkó Eszter, Gráczer Asztrik István, Gyõ-
ri Márk, Hir Regina, Kiss Roland, Kolonics Krisztina, Král Friderika, Léhmann Balázs, Lõkös Patrik, Nagy Balázs, Rigó Panna, Rus-
kovics Alexandra, Sárközy Zoltán, Takács Ádám Tibor.

12. c
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Rólunk nektek
Költészet napja

a Szent István Tagiskolában

Régi nagy vágyam teljesült, amikor svéd, holland és magyar kor-
társ gyermekversekbõl válogatva mûsort készítettem tanítványa-
immal. Nagyszerû alkalomként kínálkozott ehhez az iskolánkban
minden évben megünnepelt költészet napja. Koncepcióm lénye-
ge, hogy felkészüléskor teljes szabadságot kaptak a gyerekek
mind a versek kiválasztásában, mind az elõadásmódban; ki-ki a
saját stílusának megfelelõen adhatta elõ versikéjét. A kiválasztott
mûveket témák szerint csokorba, vagyis blokkokba szedtem: nagy
kérdések és kapcsolatok, család, szerelem. A versek sorrendjének
összeállítása az én feladatom volt.
A felkészülési próbák során kötetlen volt a hangulat, a gyerekek
bátran elmondták ötleteiket, javaslataikat. A mûsort az tette iga-
zán szokatlanná, hogy nem tipikus, ismert verseket hallottunk, s
hogy a szereplõk igazi elõadással lepték meg az iskola tanulóit
színpadi feldolgozásban, kiegészítõkkel, rajzokkal, arcfestéssel,
kellékek között.
A mûsor során a fellépõk laza termé-
szetességgel, megcsillanó tehetség-
gel, õszinte átéléssel és nagyon lelke-
sen próbálták kifejezni társaiknak,
mire figyeljenek, mi a fontos és mi a
szép ezekben a versikékben. A legki-
sebbek is jókat nevettek a humoros
részeknél, és csendesen figyeltek a
komolyabb hangú részletekre. A si-
ker vitathatatlan volt, melyrõl a han-
gos vastaps árulkodott.
Pedig tapasztalatom szerint egyes fó-
rumokon elõszeretettel terjesztik azt
a téves állásfoglalást, hogy a gyere-
kek nem szeretik a verseket. Szerin-
tem ez nem így van! Az igaz, hogy
megszokták a régi versformákat, a
ritmusokat, a kötött szótagszámokat,
ezért talán könnyebb számukra egy klasszikus verset formailag
elemezni. Azonban hangsúlyozni szeretném, hogy egy vers meg-
értésénél, érzelmi átélésénél nem ez a legfontosabb! Meggyõzõ-
désem, hogy a kortárs mûveken keresztül sokkal könnyebb és él-
vezetesebb a gyerekekkel felfedeztetni a lényeget, mint a hagyo-
mányosan feldolgozható, klasszikus formájú, „jól bevált” verse-
ken. Tisztább, az érzelmeket és átélést tekintve mélyebb hatást ér-
hetnénk el, ha megfordítanánk a tanítás menetében a kronológiai
sorrendet! Napjaink alkotásai segítségével diákjaink megtanul-
hatnának a sorok között olvasni, a mû lényegét megfogalmazni, a
hétköznapokra vonatkozó tanulságokat átlátni és átérezni. Ké-
sõbb pedig rátérhetnénk a vers formai és egyéb tulajdonságainak
ismertetésére és tanítására. Ez azért is indokolt, mert a kortárs
versek többsége róluk szól, az õket érintõ problémákról, kérdé-
sekrõl, kételyekrõl beszél… mint ahogy a mai elõadásunkban tör-
tént!

Egészséghét Töbörzsökön

Iskolánkban már hagyománnyá vált az Egészséghét elnevezésû,
öt napot érintõ projekt megrendezése. A 2014/2015-ös tanévben
kezdõdõ TÁMOP 3.1.4.C-14-es „Környezeti nevelés” és „Komp-
lex közlekedési ismeretek oktatása” pályázat keretein belül – az 5
éves fenntarthatóságot szem elõtt tartva – az idei tanévben is
megtartottuk a családi napot, a szabadtéri mozgásos tevékenysé-
gek programjait, a közlekedési projekt elméleti és gyakorlati ré-
szét és az egészséghetet. A jó idõ beálltával a kerékpáros túra sem
maradhat el. Tanév végén ismét lesz mûsoros bemutatónk a te-
hetséges tanulók közremûködésével, és újra indul a balatoni öko-
tábor!

A mostani egészséghét megtartásánál nemcsak az egészséges táp-
lálkozás és a mozgás fontosságának hangsúlyozására töreked-
tünk, hanem környezetünk és a bensõnk harmóniájának elérésé-
re is. Hetünk egy közös kertrendezéssel kezdõdött, amikor együt-
tesen: az alsósok és mi, felsõsök az iskola elõkertjét tettük rendbe.
A gyomokat kikapáltuk, a lehullott tûleveleket és száraz ágtörme-
lékeket összegereblyéztük. Néhány hetedikes készített elõt-
te–utána képeket is. Munkánk végeztével, a terepszemle alkal-
mával szemet gyönyörködtetõ volt a különbség! A munka után –
és közben is – arról beszélgettünk, mennyivel szebb és kelleme-
sebb olyan környezetben tanulni és játszani, amely tiszta és rende-
zett.
Második programunk egy közös beszélgetés volt Tinódyné Liszi
Helgával, aki évek óta sokadszorra is nagy örömmel tér vissza
hozzánk. Már a gyerekek is tudják, hogy fontos és érdekes dolgo-
kat hallhatnak tõle egészségük megõrzése, helyes táplálkozásuk,
célszerû és hatásos mozgáskultúrájuk kialakítása érdekében.
Helga arról is beszélgetett a gyerekekkel, hogy mely tényezõk be-
folyásolják leginkább a helyes táplálkozás tényezõit, mit mikor
egyenek és igyanak. A lányok fõként a fogyással kapcsolatban
kérdezgették, a fiúkat az izmos testalkat kialakításának módjai,
az erõ és állóképesség növelésének lehetõségei érdekelték legjob-
ban.
A beszélgetés után egy remek hangulatú zumbaórán vehettünk
részt, amelyet szintén Helga tartott nekünk. Élmény volt látni,
hogy mennyire élvezte minden résztvevõ a táncot, önfeledten mo-
zogtak; s bár nagyon elfáradtak, igazi öröm volt az arcukon!
Szeretettel köszönjük, Helga!
Az alsósok külön foglalkozáson rajzolhattak le minden olyan dol-
got, ami eszükbe jutott az egészség szóról. Nagy lendülettel dol-
goztak és lelkesen festettek le minden odaillõ témát. A tevékeny-
ség végén szóban is elmondták, hogy ki mit és miért rajzolt le.
Az utolsó délutánon a felsõsökkel a lelki egyensúly megszerzésé-
rõl és megtartásáról beszélgettünk, hiszen ez elengedhetetlen ré-
sze a testi egészség megszerzésének és megtartásának. Tipikus
kamaszkori kételyek és kétségek gyötrik õket, amelyek tisztázásá-
ra és segítésére leginkább az osztályfõnöki órákon van idõ és lehe-
tõség, hiszen ezek nem egyszeri, hanem folyamatosan felszínre
törõ problémák.
A heti program zárásakor a gyerekek elmondták, hogy nagyon jól
érezték magukat a tevékenykedések során. Megbeszéltük, mi volt
igazán kedvükre való, és mely programokat bõvítsük a jövõ tanév-
ben. Új élményekkel és sokféle tudással gyarapodva zártuk a pro-
jektet. A héten elkészült rajzok kiállítása még a tavaszi szünet
után is megtekinthetõ.

Domjánné Dodonka Zita DÖK-tanárelnök



8 ISKOLA 2017. május 4. Bogárd és Vidéke

Mészöly-hírek
Vigyázz, Kész, Pénz! regionális döntõ

A Mészöly Géza Általános Iskola csapatai közül az 5. b osztály 4
fõs lánycsapata bejutott a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi ve-
télkedõ regionális döntõjébe. A csapat tagjai: Gyõri Virág, Jákob
Noémi, Molnár Barbara, Molnár Mercédesz volt. Ez a verseny
már az õsszel elkezdõdött. A felsõs tanulóink 8 csapattal indultak,
melybõl 3 bejutott a második fordulóba. Az elsõ fordulóból a leg-
jobban teljesítõk jutottak tovább a második fordulóba, innen pedig
a négy megye legjobb öt csapata mehetett a Gyõrben megrende-
zett döntõbe április 27-én. A versenyen öt, pénzügyi ismeretekkel
kapcsolatos gyakorlati és elméleti feladatot kellett a csapatoknak
megoldaniuk. A gyerekek a fordulók során a mindennapi életben
hasznos pénzügyi tudáshoz jutottak, mely által felnõttként is okos
döntéseket hozhatnak majd. Iskolánk csapata a versenyen az elõ-
kelõ második helyezést érte el az 5-6. osztályos korcsoportban.

Suplicz Ildikó

Street Art
Street Art, azaz utcai mûvészet címmel különbözõ helyi és kör-
nyékbeli csoportok, tehetséges diákok töltötték meg május 3-án,
szerdán délután a Hõsök terét, mozgásos, énekes produkcióikkal,
mûvészeti alkotásaikkal színesítve a kissé borongós hétköznap
délutánt. Alap, Cece, Mezõszilas, Nagylók, Sárszentmiklós, Tö-
börzsök és Sárbogárd oktatási intézményeibõl érkeztek az ifjak és
tanáraik, s egy közös körképben örökítették meg e tavaszi zson-
gást.

HKV
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Kossuth-morzsák

Április 12-én Seregélyesen került megrendezésre a IX. Bárczi
Gusztáv magyar nyelvi és matematikai feladatmegoldó verseny.
A döntõ megmérettetésre intézményünkbõl az 5. évfolyamon Ka-
szás Enikõ a magyar nyelvterületen versenyzett és a második
helyezést szerezte meg.
A Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola adott otthont az Észforgató elnevezésû vetélkedõnek, me-
lyen több mint húsz csapat vett részt. Az Agymenõk elnevezésû
csapatban Rafai István, Sáfrány Zsolt és Lakatos Dávid képvisel-
te iskolánkat. A Gógyitár elnevezésû csapatban Szilágyi Ramóna,
Rafai Tibor és Horváth Attila jeleskedhetett és mérhette le tudá-
sát. A húsvét közelségére tekintettel a döntõ feladatai az ünnep-
hez kapcsolódtak. A délelõtti játékos vetélkedést húsvéti kézmû-
ves-foglalkozás követte. A vidám nap a seregélyesi vízgyûjtõ tó
partján vidám tojáskereséssel zárult.
Gratulálunk minden résztvevõnek!

Petõ Aranka

PAPÍRGYÛJTÉS
Már hagyománnyá vált iskolánkban, hogy évente két alkalommal,
õsszel és tavasszal papírgyûjtést szervezünk. Az idén a tavaszi szü-
net kezdete elõtt került rá sor. A tanulóknak egész évben lehetõ-
ségük van a PET-palack gyûjtésére, annak beszállítására és az is-
kola udvarán a kijelölt helyen való tárolására. A papírgyûjtést
mindig lelkesen fogadják tanulóink, szatyrokkal, táskákkal meg-
rakva közlekednek ebben a három napban. A szülõk is besegíte-
nek, hozzák az összegyûjtött papírhulladékot. A tanulókkal
együtt történik a mérés, hiszen nagy izgalommal várják, ki hány
kilót hozott.

Bodokiné Szakács Beáta

Készülõdvén a húsvéti ünnepekre április 10-én délután kézmû-
ves-foglalkozást szerveztünk. Kicsik, nagyok lelkesen készülõd-
tek a délutánra. A felsõsök tojásfújással hangolódtak már a dél-
elõtt folyamán, meglepetésünkre uzsonnaidõben láthattuk is rán-
tottának elkészítve a sok kifújt tojás tartalmát. Sok szép festett to-
jást, nyuszit, ajtódíszt készítettek a gyerekek. Új technikákat sajá-
títhattak el a tojásfestés terén. Szabadon választva a megadott
lehetõségek közül felhõtlen jókedvben telt a délután.

Bodokiné Szakács Beáta

BÁBJÁTÉK: VÖRÖS VALÉR ÉS A TOJÁSOK
Április 11-én Sándor Boglárka és Nagy Richárd református tisz-
teletesek tartottak húsvéti bábelõadást tanulóinknak. Vörös Va-
lér és a tojások címmel a kisebbek nyelvén is érthetõen mutatták
be a húsvéti ünnep üzenetét. A feltámadás ünnepét falusi hangu-
latú bábelõadással idézték fel, miközben beleszõtték Jézus törté-
netét is. A gyerekek nagy figyelemmel nézték és hallgatták az elõ-
adást, ami a felnõttek számára is nagyon érdekes volt. Köszönjük
az elõadást!

Bodokiné Szakács Beáta

VERS, PRÓZA, ÉNEK
Április 11-én a megyei
vers-, prózamondó és
énekversenyen vett részt
Molnár Melinda (vers),
Fekete Alex (vers), Hor-
váth Klaudia (vers) és
Zsuzsics Dóra (ének) a
dunaújvárosi Móra Fe-
renc Általános Iskola és
Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intéz-
ményben. Sok szép dalt és
verset hallgatva telt el ez a délután. Jövõre ugyanitt újabb megmé-
rettetések várnak a verseket és dalokat kedvelõ ifjúságra.

KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY
A Komplex Tanulmányi
Verseny megyei forduló-
ja árpilis 4-én a székesfe-
hérvári Arany János
EGYMI-ben került
megrendezésre. Az isko-
la csapata az elõkelõ má-
sodik helyezést szerezte
meg az egész napos ver-
seny folyamán. A csapat
tagjai voltak: Molnár
Melinda, Nagy Szilvia
Katalin, Tóth Johanna Mária, Tóth László. Egyéni megmérette-
tésben matematikából a 7. évfolyamon I. helyezett lett Tóth Jo-
hanna Mária, III. helyezett Nagy Szilvia Katalin, a 6. évfolyamon
I. helyezett Tóth László. Gratulálunk a rendkívül szép eredmé-
nyekhez!

Wolf Judit

2017. április 26-án tartottuk azt a napot, amelyen igyekeztünk
megmozgatni az iskola apraját-nagyját. Az elsõdleges cél a moz-
gás, a csapatszellem erõsítése és az együttmûködés elõsegítése
volt. Az 5 perccel rövidebb tanórák között minden szünetben
egy-egy versenyszámra volt lehetõség. Játszhattak zsinórlabdát a
felsõs fiúk és lányok csapatai, az alsósok sorversenyeken mutat-
hatták be ügyességüket. A kötélhúzás, a bombázó játék és a sza-
laggyûjtõ fogócska vegyes csapatokkal zajlott. A tanulók vidá-
man, teljes erõbedobással küzdöttek az elismerésért. A délelõtti
tanulást mozgalmassá tették az izgalommal teli percek.

Bús Éva

ÉszforgatóÉszforgató

Húsvéti kézmûvesforgatagHúsvéti kézmûvesforgatag

„Mozduljunk együtt!” –„Mozduljunk együtt!” –
a csapatversenyek napjaa csapatversenyek napja



10 ISKOLA 2017. május 4. Bogárd és Vidéke

Cecei sulibörze
Mini-LÜK bajnokság

Az iskola tanulói több éve rendszeresen bekapcsolódnak az egyik,
tankönyveket és fejlesztõ kiadványokat forgalmazó könyvkiadó
által meghirdetett logikai versenybe, amely a Mini-LÜK bajnok-
ság nevet viseli. Iskolánk több évfolyamán is lelkesen készültek a
megmérettetésre, amelynek régiós döntõjének idén mi adhat-
tunk otthont. Olyan távoli településekrõl is érkeztek hozzánk ver-
senyzõk, mint Kaposvár, Mohács vagy Fajsz. Tanulóink nagyon
jól szerepeltek a programon és többen is továbbjutottak a verseny
következõ fordulójába, amelyre várhatóan Székesfehérváron fog
sor kerülni. A legjobb eredményt elérõ és továbbjutó tanulóink:

2. évfolyam – I. helyezett Pajor Petra, II. helyezett Dániel Dóra,
III. helyezett Boris Bernadett;
3. évfolyam – II. helyezett Demeter Jázmin, III. helyezett Görgey
Ármin;
4. évfolyam – II. helyezett Fazekas Gabriella, III. helyezett Vára-
dy–Szabó László.
További eredményes szerepelést kívánunk tanulóinknak a ver-
senysorozaton!

Áprilisi versenyeredmények iskolánkban

Az áprilisi hónapban több tanulónk
képviselte iskolánkat eredményesen
térségi, megyei és országos versenyen
is. Pedagógusaink szabadidejüket sem
sajnálva készítették fel a diákokat a
megmérettetésekre, és fáradozásaik, il-
letve a gyerekek szorgalma szép sikere-
ket eredményezett.
A XXV. Kaán Károly Országos Termé-
szet- és Környezetismereti Verseny Fe-
jér megyei döntõjére Szabadbattyán-
ban került sor, ahol Pajor Lili 6. a osztá-
lyos tanulónk 1. helyezést ért el. Ezzel
megszerezte a jogot arra, hogy megyén-
ket képviselje a májusi országos döntõn
Mezõtúron.
Több tanulónk a Bendegúz tudásbaj-
nokság megyei döntõjén vett részt Szé-
kesfehérváron. Kiemelkedõ eredményt
értek el: Pajor Petra, Lehota Eszter,
Nagy Nándor, Pajor Lili és Dániel Dóra
Jázmin.
A Bárczi Gusztáv Tanulmányi Verseny
országos döntõjében vehetett részt Se-
regélyesen Kacz Dzsenifer 7. a osztá-
lyos tanulónk, aki az elõkelõ harmadik
helyezést érte el matematika tantárgy-
ból.
Sárbogárdon került megrendezésre a térségi atlétikai diákolim-
pia döntõje is, ahol több diákunk kiemelkedõ eredményt ért el. A
IV. korcsoportban, magasugrásban a lányoknál I. helyezést ért el
Redzsepi Erzana, a fiúknál Potyondi Zoltán. Súlylökésben és ma-
gasugrásban II. helyezést ért el Csányi Árpád, a 800 méteres sík-
futásban szintén ezüstérmet szerzett Sebestyén Dominika és
Csányi Miklós. Harmadik helyezést értek el Potyondi Zoltán tá-
volugrásban és súlylökésben, illetve Varga Dominik kislabda-
hajításban. A legjobban szereplõ tanulóink részt vesznek a jövõ
héten megrendezésre kerülõ megyei döntõn is. További sikereket
kívánva gratulálunk minden sikeres diákunknak és felkészítõ pe-
dagógusaiknak!

Fenntarthatósági témahetet
megvalósító iskola

A Cecei Általános Iskola büszkén viseli a címben található titu-
lust, hiszen az idén hivatalosan is csatlakoztunk a fenti kezdemé-
nyezéshez. Ennek jegyében iskolánk minden osztályában temati-
kus órán foglalkoztak a diákok a környezetvédelem, a fenntartha-
tó fejlõdés és az ökoszemlélet témakörével.
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Latyi, azaz egy
rendszer állóképessége

Ha Latabár Kálmán nem létezett volna, az 56-os forradalom
elõbb megtörtént volna.
Gombokat varr fel egy férfiruhagyárban. Már ahogy varr, az bra-
vúr, egy zseniális komédiás magánszáma. De beköszönt a szere-
lem, s egy szerelmes férfi másként varrja a gombokat, nem? Ál-
matagon. Újabb magánszám. Fizetésnap és randevú. Elegáns öl-
töny egy kirakatban. Hõsünk ruganyos léptekkel jön ki az áruház
ajtaján. Új öltöny, varázsos karcsúság. Ó, a találkozás a kedvessel!
Táncos szórakozóhely, átkarolják egymást a parketten. De jaj,
szörnyûség: a gombok kezdenek lepattogni a nadrágról! És a ru-
hadarab bizony kezd lecsúszni. Latabárnak való helyzet. A ka-
tasztrófa riadalma az arcon, ugyanakkor a „hódító” mosoly. A
film címe: „A selejt bosszúja”. A nadrág bosszút állt a hanyag tet-
tesen. És a jópofa poén: az újabb találkozón két hózentráger feszül
a szerelmes férfimellen.
A mozi nézõterén viharos nevetés. És hazafelé menet az utcán új-
ra és újra mesélik a fiúk egymásnak, amit mindannyian láttak. Az
egész városrész zeng a nevetéstõl, a srácok a falnak tántorodva,
fuldokolva röhögnek.

A „Fel a fejjel” címû filmben kivégzõosztag elõtt áll a komédiás.
Az utolsó kívánsága: szeretné eljátszani a tisztelt hóhérok elõtt az
utolsó mûsorszámát, legalább õk is ingyen szórakoznak egyet. Mi-
ért ne? Nos, Peti bohóc, azaz Latyi játéka hatására a kivégzõosz-
tag nevetõgörcsben fetreng. De az igazi, dermesztõ poén, amikor
kézigránát robban az ölni készülõ fegyveresek között, a kivégzés-
re várók pedig szétszaladnak. Meg kell jegyezni, hogy a robbantás
nem tartozott a bohóc mûsorszámába, tõle idegen a gyilkolás,
hanem valami ellenállók akciója jött szerencsésen közbe.
És jöttek az újabb filmek: „Janika”, „Egy bolond százat csinál”,
„Egy szoknya, egy nadrág” „Mágnás Miska” és a többi. Ezeket a
kommunista diktatúra idején Magyarországon mindenki látta,
sokan többször is megnézték. Ne felejtsük el, hogy a tévé elõtti vi-
lágban vagyunk, a népszórakoztatás fõ terepe a mozi. A Ráko-
si-rendszer éveiben a néha némileg savanykás, ki tudja, mibõl ké-
szült kenyér mellé ezek jelentették a habos tortát, megédesítették
az életet.
És mit mûvelt Latabár Kálmán a színházban! Úgy táncolt, olyan
pörgõen, hogy szinte nem lehetett látni a lábát. Megtette, hogy a
függöny nyílásába csak a sétapálcáját tette ki, és a közönség tom-
bolni kezdett.
Vékony, szinte penge arc, huncut mosoly. Csokornyakkendõ, vi-
lágos kalap. Soha senkit nem gúnyolt, mindenkit szeretett. Szinte
mítoszi lény volt, mint a görögöknél az istenek. Õ mindenkié volt
politikai állásponttól függetlenül. Az egész népé. Lám, mit tehet
egy ember, ha zseni!
Zsenik kellenének, minél több. Nem tudom azonban, más hogy
van ezzel, én nemigen látok ebbõl az emberfajtából olyan igazit.
Meglátsz valaki kiemelkedõt, s egyszer csak észreveszed, hogy va-
lamelyik pártnak muzsikál.

L. A.

Az alsó tagozaton az idei tanévben a fõ téma az állatok védelme
volt, míg a felsõ tagozaton az egészséges táplálkozás fontosságára
hívták fel a figyelmet. A témakörökhöz bõséges segítséget kap-
tunk regisztrált iskolaként a program hivatalos weboldaláról. A
fenntarthatósági témahéthez kapcsolódva iskolánk saját innová-
cióként kapcsolja a már nagy hagyományokkal bíró szelektív hul-
ladékgyûjtés elterjesztését. Ökoiskolaként nagyon büszkék va-
gyunk rá, hogy odafigyelünk a diákok környezettudatos nevelésé-
re. Egész évben szelektíven gyûjtünk 11-féle hulladékot az iskolá-
ban, amit az évente 2-szer megrendezett papírgyûjtési akcióval is
kiegészítünk. E mellett minden évben csatlakozunk a Föld napi
szemétgyûjtési akcióhoz is. Igyekszünk minél szélesebb körben
elterjeszteni a szelektív hulladékgyûjtés fontosságát, és nagy örö-
münkre egyre több bolt és üzlet tulajdonosa és munkatársai is
csatlakoznak hozzánk. Ezúton is szeretnénk megköszönni mind-
azoknak, akik a mûanyag palackokat, papírt és zsugorfóliákat
nem dobják be a saját kukáikba, nem égetik el a kályháikban, ha-
nem szétválogatva eljuttatják hozzánk, vagy saját telephelyeiken
gyûjtik. Szeretnénk elérni, hogy minél többen csatlakozzanak
hozzánk ennek a nemes ügynek a népszerûsítésében és megvaló-
sításában!

Cecei iskola

ADÓ 1 %
A „TEMPLOMUNK” Alapítvány mindenkinek köszönetet mond, aki a
2016. évben a személyi jövedelemadójának 1 %-át felajánlotta az ala-
pítvány számára.

Az alapítvány célja a megalakulás óta a sárbogárdi római katolikus
templom és plébánia épületének tatarozása és a szükséges részek fel-
újítása, állagmegóvása.

Kérjük, hogy továbbra is támogassák a fenti célok megvalósítását adó-
juk 1 %-ának felajánlásával.

Név: TEMPLOMUNK Alapítvány
Adószám: 18490499-1-07

Isten fizesse meg!

Tisztelettel: a kuratórium

ADÓ 1 %

Amennyiben egyetért egyesületünk kultúrapártoló és -ápoló tevékeny-
ségével, 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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Részletekben is fizethetõ a személyi jövedelemadó
A fizetendõ személyi jövedelemadóra és
egészségügyi hozzájárulásra, ha összegük
nem több mint 200 ezer forint, idén is kérhetõ
pótlékmentes részletfizetés az szja-bevallás-
ban. Az elsõ részlet megfizetésének határideje
2017. május 22.

A részletfizetés lehetõségét nem zárja ki a NAV
által készített adóbevallási tervezet. A legfel-
jebb hat havi, pótlékmentes részletfizetést az
ügyfélkapuval hozzáférhetõ online felületen, a
bevallási tervezet módosításával, vagy a NAV
által küldött tervezethez csatolt kiegészítõ nyi-
latkozaton lehet kérni. A kedvezõ lehetõség fel-
tétele, hogy a még fizetendõ személyi jövede-
lemadó és egészségügyi hozzájárulás összege
ne haladja meg a kétszázezer forintot. A ked-
vezménnyel azok élhetnek, akik nem vállalko-
zók és nem kötelezettek áfa-fizetésre. Aki a
16SZJA nyomtatványon teljesíti bevallási kö-
telezettségét, ugyanúgy kérheti a részletfize-
tést a bevallás „C” lapján, az (A) mezõ kitölté-
sével.

Az elsõ részlet megfizetésének határideje
2017. május 22. A további részleteket a kérel-
mezett hónapok számától függõen június
20-áig, július 20-áig, augusztus 21-éig, szep-
tember 20-áig, illetve október 20-áig kell meg-
fizetni. Fontos a fizetési határidõk betartása,
mert, ha az esedékes részlet befizetése elma-
rad, a kedvezmény érvényét veszti, és a tarto-
zást egy összegben kell megfizetni. Ilyenkor a

NAV a fennmaradó tartozásra az eredeti ese-
dékességtõl késedelmi pótlékot számít fel.
A fizetési kedvezmény engedélyezésérõl a hi-
vatal nem küld külön értesítést, csak az kap
visszajelzést, aki nem felel meg a pótlékmen-
tes részletfizetés feltételeinek.
A részletfizetés módjai:
– bankszámláról átutalással, a közlemény ro-
vatban az adóazonosító jel feltüntetésével;
– bankkártyával interneten, az Ügyfélkapun ke-
resztül az eBEV-felületen;
– bankkártyával a NAV kijelölt ügyfélszolgála-
tain;
– csekken, amely beszerezhetõ a NAV ügyfél-
szolgálatain, illetve igényelhetõ a NAV honlap-
ján található CSEKK elnevezésû, vagy a „Kére-
lem készpénz-átutalási megbízás (csekk)
igényléséhez” nyomtatványon; továbbá a 06
(40) 42-42-42-es telefonszámon.
A bevallás benyújtásával az elsõ részletet be
lehet fizetni az ügyfélkapu-regisztrációval hoz-
záférhetõ online felületen is, bankkártyával.
Aki nem jogosult a pótlékmentes részletfize-
tésre, vagy tartozását hat hónapnál több rész-
letben tudná csak megfizetni, kérheti az általá-
nos szabályok szerinti fizetési könnyítést,
melyrõl a NAV 30. számú információs füzete
tartalmaz részletes információkat. A magán-
személyek és egyéni vállalkozók fizetési ked-
vezményi kérelme illetékmentes.

Mártonné Beke Éva sajtóreferens

Rendkívüli nyitva tartás
a NAV-nál

A személyijövedelemadó-bevallás és befizetés má-
jus 22-ei határidejéhez közeledve a szokásos ügyfél-
fogadási idõn túl is várják a NAV munkatársai az ügy-
feleket.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Adó- és
Vámigazgatóságának székesfehérvári, központi ügy-
félszolgálata a személyijövedelemadó-bevallás kö-
zelgõ határidejére tekintettel május 2-ától május
22-éig a rendes ügyfélfogadáson túl az alábbi, hosz-
szított nyitva tartással fogadja az ügyfeleket:
hétfõ: 8.30–18.00, kedd: 8.30–18.00, szerda:
8.30–18.00, csütörtök: 8.30–18.00, péntek: 8.30–
11.30.
Fontos, hogy a rendkívüli nyitvatartási idõben
csak az szja-bevallással kapcsolatos ügyek in-
tézhetõk. A NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigaz-
gatósága központi ügyfélszolgálatán (Székesfe-
hérvár, Mátyás király krt. 4/b.) május 19-én, pén-
teken az ügyfélfogadási idõ 8.30-tól 18 óráig tart.
A rendkívüli nyitvatartási idõben intézhetõ ügyek:
bevallással kapcsolatos ügyintézés, csekkigénylés,
tájékoztatáskérés, bankkártyás befizetés, ügyfélka-
pu-regisztráció.
A 06 (40) 42-42-42-es számon hívható Általános Tá-
jékoztató Rendszer munkatársai május 2-ától május
22-éig munkanapokon 8.30-tól 18.00 óráig, hétvé-
genként 8.30-tól 13.30-ig fogadják a személyi jöve-
delemadózással kapcsolatos kérdéseket.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név,
egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azo-
kat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?

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

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020 (vezetékes telefonról ingyenes). E-mai-
l-en (hálózattal kapcsolatos ügyekben): aramhalozat@eon.hu. Postacím: E.ON
Ügyfélszolgálat 7602 Pécs, Pf.:197.

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

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelen-
tés: 1445.

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy
elütött állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

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

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

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

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül,
eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

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

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

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ: Szé-

kesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).

Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22)311-120, 06(22)512-150.
Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a 06(25) 520-260,
06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr.
Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt Szülõk/Gondviselõk!

Sárbogárd Város Önkormányzatának jegyzõje tá-
jékoztatja Önöket, hogy a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 21/C §-a alapján a települési önkormány-
zat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a
szülõ/törvényes képviselõ kérelmére a déli meleg
fõétkezést a hátrányos helyzetû és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, hal-
mozottan hátrányos helyzetû gyermekek részére
ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes étkezést Sárbogárd város közigazga-
tási területén lakóhellyel rendelkezõ hátrányos
helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyer-
mekek a következõ idõpontokban tudják igénybe
venni:

– az iskoláskorú gyermekek a 2016/2017. tanév
nyári szünetére, melynek idõtartama 2017. június
16-ától 2017. augusztus 31-éig tart (54 munka-
nap);

– 5 hónapnál idõsebb gyermekek, akik még nem
járnak óvodába, a 2016/2017. bölcsõdei nevelési
év zárva tartásának idejére, melynek idõtartama
2017. július 31-étõl 2017. augusztus 31-éig tart
(24 munkanap);

– a Sárbogárdi Zengõ Óvodába járó gyermekek
esetében (Sárbogárd, Mikes köz 3.) 2017. július
31-étõl 2017. augusztus 31-éig (24 munkanap);

– a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklós,
Gesztenye sor 1. Tagóvodájába járó gyermekek

esetében 2017. július 3-ától 2017. július 28-áig
(20 munkanap);
– a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Pusztaegres, Hatva-
ni út 50. telephelyére járó gyermekek esetében
2017. július 31-étõl 2017. augusztus 31-éig (24
munkanap);
– a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárbogárd, Szent
István út 49. telephelyére járó gyermekek eseté-
ben 2017. július 3-ától 2017. augusztus 31-éig
(44 munkanap).
Valamennyi érintett szülõ/gondviselõ részére
rendelkezésre bocsátjuk az igényléshez szüksé-
ges „NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szü-
nidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez” nevû
nyomtatványt. A kitöltött nyilatkozatokat legké-
sõbb 2017. május 31-éig kell eljuttatni:
a) abba a nevelési/oktatási intézménybe, ahova a
gyermek(ek) jár(nak);
b) Sárbogárd közigazgatási területén lakó, de
más település oktatási/nevelési intézményébe
járó gyermek(ek) esetében a Sárbogárdi Polgár-
mesteri Hivatal ügyfélszolgálatára.
A déli meleg fõétkezés helyben történõ elfo-
gyasztására a Sárbogárdi Mészöly Géza Általá-
nos Iskola étkezdéjében lesz lehetõségük a gyer-
mekeknek 11.30 és 13.00 óra közötti idõpontban,
az igénylésben szereplõ napokon.
A jogosultság fennállását a jegyzõ vizsgálja, az
esetleges elutasításról a szülõ/gondviselõ írás-
ban tájékoztatást kap.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Dr. Pátzay József, dr. Szénási Károly a 164/2008. (XII. 20.) FVM-elõírás alapján az ebek veszettség elleni vé-
dõoltását és féregtelenítését végzik az alábbi idõpontokban és helyeken:

2017. május 9. (kedd)

Pusztaegres (sportpálya) 8–9.45-ig
Örspuszta 10–10.15-ig
Nagyhörcsök 10.30–11-ig
Sárhatvan, a Csendes kocsma elõtt 16–17-ig

2017. május 10. (szerda)

Sárbogárd (Ifjúsági park) 8–9.45-ig
Sárbogárd (Dínom-Dánom, Kossuth u.) 10–11-ig
Töbörzsök (Gulyarét) 13–13.45-ig
Töbörzsök (Esze Tamás u. vége) 14–15.30-ig
Sárbogárd (Dínom-Dánom, Kossuth u.) 15.45–16.45-ig
Sárbogárd (Endre kocsmája, Köztársaság út) 17–17.30-ig

2017. május 11. (csütörtök)

Sárszentmiklós (MOL-kúttal szemben) 8–8.45-ig
Sárszentmiklós (Mini presszó, Semmelweis u.) 9–10-ig
Sárszentmiklós (László u.–Jókai u. sarkán) 10.15–11-ig
Rétszilas 11.15–12-ig
Sárszentmiklós (temetõ parkolója) 15–16-ig
Sárszentmiklós (Gabona elõtt) 16.30–17.30-ig

PÓTOLTÁS
2017. május 13. (szombat)

Pusztaegres 8–8.30-ig

Sárszentmiklós (Gabona elõtt) 9–9.45-ig

Sárbogárd (Ifjúsági park) 10–10.45-ig

Töbörzsök (Gulyarét) 11–11.45-ig

Az eboltás költségét az eb tulajdonosa viseli.

A veszettség elleni oltás a kötelezõ féregtelenítéssel együtt:
4.500 Ft + a kötelezõen elõírt eboltási könyv: 500 Ft.

Háznál történõ oltás esetén kiszállási díjat kell fizetni.

A veszettség elleni védõoltás valamennyi 3 hónapnál idõsebb
ebnél kötelezõ!

Veszettség elleni vakcinázásra a jogszabály értelmében csak
mikrocsippel ellátott ebek kerülhetnek.

Az oltás megtörténtét a minden ebre kiadott „Kisállat Egész-
ségügyi Könyv”-be kell bejegyeztetni a veszettség elleni védeke-
zés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM-ren-
delet elõírásainak és a Magyar Állatorvosi Kamara ajánlásainak
megfelelõen.

Elmaradt eboltás esetén 30.000 Ft bírság róható ki.

Dr. Pátzay József – 06 (30) 639 3977
Dr. Szénási Károly – 06 (30) 816 1376

TÉRÍTÉSI DÍJAK
2017. május hónapban az alábbi
idõpontokban kerül sor a térítési

díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános
Iskola:

Május 11. (csütörtök) 7.45–16.30
Május 17. (szerda) 7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:

Május 15. (hétfõ) 7.45–16.30
Május 18. (csütörtök) 7.45–11.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium:

Május 16. (kedd) 7.45–16.00
Május 24. (szerda) 7.45–11.30

Szent István Általános Iskola:

Május 12. (péntek) 7.45–9.00
Május 19. (péntek) 8.30–9.30

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola

Május 12. (péntek) 9.15–10.15
Május 19. (péntek) 7.45–8.15

Pótbefizetés:

2017. május 29-én (hétfõn) a Sárbogár-
di Polgármesteri Hivatal fsz. 2. számú
irodájában 8.00–15.00 óráig.

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
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Tárkonyos halgombóc leves
Hozzávalók a leveshez: 2 sárgarépa, 2 pet-
rezselyemgyökér, 1 kisebb zeller, 1 fej vö-
röshagyma, 5 dkg vaj, 1 ek olaj, só, õrölt
bors, tárkony, 1 citrom leve, 1 tk liszt, 2 dl
tejföl, 1,5 l víz; a halgombóchoz: 50 dkg af-
rikai harcsafilé, 2 tk halakhoz való fûszer-
keverék, só, 1 tojás, 3-4 ek liszt.
A vöröshagymát pucoljuk meg, majd vág-
juk fel apróra. A zöldségeket szintén pu-
coljuk meg, majd vágjuk fel ízlés szerint. A
vajat és az olajat hevítsük fel, majd adjuk
hozzá az apróra vágott vöröshagymát és
pároljuk üvegesre. Ezután adjuk hozzá a
feldarabolt zöldségeket, pároljuk pár per-
cig, majd sózzuk, borsozzuk, szórjuk meg
ízlés szerint tárkonnyal, majd keverjük ala-
posan össze (nem kell spórolni a tárkony-
nyal). Ezután öntsük fel a vízzel, facsarjuk
hozzá a citromlevet, majd fõzzük a zöldsé-
geket puhára. Közben készítsük el a hal-
gombócot. A harcsafilét vágjuk fel kisebb
kockákra, majd szórjuk meg a fûszerkeve-
rékkel és hagyjuk legalább fél órát állni.
Ezután kb. 30 dkg halhúst daráljunk le,
vagy késes aprítóval pépesítsük.

A maradék halhúst tegyük félre. A pépesí-
tett halhúst ezután szórjuk meg kevés só-
val, adjuk hozzá a lisztet és a tojást, majd
keverjük, gyúrjuk össze a masszát (ha túl-
ságosan ragadna a kezünkhöz, akkor ap-
ránként keverjünk hozzá még lisztet). Ez-
után az összegyúrt masszából nedves kéz-
zel formázzunk ízlés szerinti méretû gom-
bócokat. Amikor a zöldségek már puhára
fõttek, tegyük bele a levesbe az elõzõleg
félretett, kockákra vágott halhúst. A tejfölt
keverjük simára a liszttel és egy merõka-
nálnyi levessel, majd állandó keverés mel-
lett csorgassuk a forrásban lévõ leveshez.
Ezután helyezzük bele a halgombócokat,
majd pár perc alatt fõzzük puhára (várjuk
meg, míg a gombócok feljönnek a leves
tetejére, majd fõzzük még 2-3 percig). Tá-
lalás elõtt merjük a levest a halgombóccal
együtt tányérba, majd ízlés szerint szórjuk
meg apróra vágott petrezselyemzölddel.

Húsos krumpligombóc

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 25 dkg liszt, 1
ek búzadara, 2 ek olaj, 1 db tojás, só, 50
dkg sertéspörkölt, 4 dl tejföl, 1 ek liszt.
A burgonyát megfõzzük, áttörjük. Hozzá-
adjuk az olajat, a lisztet, a tojást és a sót. Jól

összegyúrjuk, majd fél centi vastagra ki-
nyújtjuk. Az így elõkészített tésztából 8x8
centis négyzeteket vágunk. A pörköltbõl
kivesszük a húst és ledaráljuk. Ebbõl a
masszából minden négyzetbe teszünk fél
kanállal, majd gombócokat formálunk be-
lõle. Sós vízben kifõzzük õket. (Akkor jó,
ha feljön a víz tetejére.) A pörköltszaftból
tejföllel és liszttel, valamint 2 dl vízzel pap-
rikás szaftot készítünk, és ezzel öntjük le a
gombócokat.

Hawaii húsgolyók
Hozzávalók: 500 g darált marhahús, 1 kis
vöröshagyma apróra vágva, 1 tojás, 100 ml
zsemlemorzsa, 4 ek liszt, étolaj a sütéshez,
2 kaliforniai paprika, 2-3 karika ananász,
2 ek szójaszósz, 100 ml ecet, 4 ek cukor, 1
ek kukoricakeményítõ, só, bors, chili.

Keverjük össze a marhahúst, a hagymát, a
tojást, a zsemlemorzsát és egy kis sót, bor-
sot a chilivel. Alakítsunk kis húsgombóco-
kat és helyezzük egy sima felületre. Hûtsük
le kb. 15 percig, így jobban megtartják az
alakjukat. Keverjük össze a szójaszószt, az
ecetet, a cukrot és a kukoricakeményítõt,
majd tegyük félre. Forgassuk meg a hús-
gombócokat a lisztben, majd kis olajon
kezdjük el megpirítani õket. Nem kell tel-
jesen, csak hogy szépen barnuljanak. Te-
gyük félre õket. A maradék olajon megpi-
rítjuk a szeletekre vágott kaliforniai papri-
kát körülbelül egy percig. Adjuk hozzá az
ananászt, és egy percig pirítsuk. Öntsük
hozzá a szószkeveréket és végül a húsgom-
bócokat. Keverjük és fõzzük közepes lán-
gon, amíg a szósz összeáll és a húsgombó-
cok rendesen megsülnek.

Lekváros gombóc
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 30 dkg krumpli,
10 dkg lekvár, 1 tojás, 1 kk só, 20 dkg zsem-
lemorzsa, 10 dk vaj.

A krumplit pucoljuk meg, majd vágjuk fel
kisebb kockákra, és enyhén sós vízben fõz-
zük puhára 15-20 perc alatt. Ha kész, szûr-
jük le, még melegen törjük meg, és hagyjuk
kihûlni. Rakjuk hozzá a mokkáskanál sót,
a tojást, és több részletben a lisztet, majd
gyors mozdulatokkal gyúrjuk össze a tész-
tát. Akkor jó, ha könnyen tudunk vele bán-
ni. Lisztezett felületen nyújtsuk fél centi
vastagra, majd vágjuk fel körülbelül 6x6
centis négyzetekre.
Rakjunk mindegyik közepébe lekvárt, és
formázzunk belõlük gombócot. Egy serpe-
nyõben olvasszuk fel a vajat, tegyük hozzá
a zsemlemorzsát, és kis lángon folyamato-
san kevergetve pirítsuk aranybarnára. Egy
nagyobb edényben rakjunk fel vizet forrni.
Amikor lobog, óvatosan pakoljuk bele a
gombócokat. Ha feljönnek a forrásban lé-
võ víz tetejére, fõzzük még három-négy
percig. Szûrõkanállal szedjük ki, alaposan
csepegtessük le, majd forgassuk a pirított
zsemlemorzsába. A lekváros gombócokat
porcukorral meghintve kínálhatjuk.

Aszalt szilvával töltött
túrógombócok

Hozzávalók: 0,5 dkg tehéntúró, só, búza-
dara, aszalt szilva (vagy aszalt sárgaba-
rack), fahéj, gyömbér, durvára tört mo-
gyoró.

A túrót törjük át egy szitán, keverjünk hoz-
zá egy csipet sót és annyi búzadarát, hogy
jól formázható masszát kapjunk, majd te-
gyük legalább egy órán keresztül a hûtõbe.
Az aszalt gyümölcsöt áztassuk fahéjas,
gyömbéres vízbe, majd a túróból formál-
junk golyókat, és tegyünk mindegyik köze-
pére egy-egy gyümölcsöt. Fõzzük lobogó
vízben a gombócokat, amíg fel nem jönnek
a felszínre, majd forgassuk bele õket dur-
vára tört mogyoróba.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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Minden szinten szinte minden!
Kötelezõ gyõzelem

Sárbogárd–Aba-Sárvíz
2-0 (0-0)

Sárbogárd: Deák Miklós – Németh Kris-
tóf, Kõkuti Tamás, Nagy Krisztián, Tóth
Zsolt, Bezerédi Ádám, Gráczer Gergõ,
Laták Bertold, Horváth Ádám, Gráczer
Bálint, Gráczer Bence.
Cserék: Nagy Ármin, Hegedûs György, Tóth
Tamás, Lajtos András, Simon Csaba.
Edzõ: Gracza Tibor.
Aba–Sárvíz: Sereg Zoltán, Mészáros Sza-
bolcs, Réti Gábor, Tóth Richárd, Fauszt
Zoltán, Lakk Péter, Glócz Zoltán, Ma-
dácsi Máté, Gyuricza Kornél, Esze Tibor,
Esze Attila.
Cserék: Kovács Máté, Galócz Herkules, Ba-
logh Tamás, Sallai Imre, Bujtás Csaba.
A bajnoki tabella utolsó helyén álló Aba
csapatával játszott – a kötelezõ gyõzelem

kategóriájába tartozó mérkõzést – a Sár-
bogárd. A mérkõzés elsõ percétõl a hazai
csapat irányította a játékot. A szervezetten
védekezõ vendégek ellen azonban az elsõ
félidõben a hazaiak nem tudták feltöri a
zárt védekezést. A lövések elkerülték a ka-
put vagy Sereg 2. bravúros védései meg-
akadályozták a gólszerzést.
A második játékrészben tovább erõsödtek
a hazai rohamok. Gráczer Bálint lövései
jelentettek izgalmat. A 68. percben sike-
rült megtörni az abaiak lelkesedését. A
csereként beálló Tóth T. nagyszerû átadá-
sát a bal oldalon Gráczer Bence kapta, és
14 méterrõl laposan a kapuba lõtte, 1-0. A
gól kissé megzavarta a vendégcsapatot, és
a 70. percben Gráczer Bence ismét meg-
zörgette a vendégek hálóját. Horváth Á.
lövését Sereg Z. kiütötte, és az érkezõ
Gráczer Bence 3 méterrõl a kapuba fejelte
a labdát, 2-0. A gyorsan szerzett két gól

megnyugtatta a hazaiakat és a kötelezõ
gyõzelem „terhétõl” is megszabadult a csa-
pat.
Ezzel a gyõzelemmel a tabellán az 5. helyre
lépett Sárbogárd.
Jók: Tóth Zs., illetve Sereg Z.

Ötös a csapatnak és
ötös Felcsútnak is

Sárbogárd U19–Felcsút U19
5-0 (3-0)

Sárbogárd U19: Brúzsa Sándor Patrik –
Fekete András, Horváth Zsombor, Petõ
András, Sükösd Gergõ, Molnár Márk, Si-
mon Csaba, Horváth István, Demeter Dá-
vid, Vagyóczki Patrik, Bögyös Bendegúz
Géza.

Cserék: Ambrózi Miklós, Németh Kristóf.
Edzõ: Pajor László.
Felcsút U19: Kasziba Csaba – Márton Sán-
dor Péter, Gyõrfy Csaba, Kovács János,
Boros Ferenc, Gyõrfy Richárd, Kocsis Ro-
land, Szunoman Zoltán, Buzár Miklós Fe-
renc, Pats András Péter, Szabó Áron.
Csere: Popovics Máté.
A mérkõzés elõtt Pajor László, a csapat
edzõje szoros mérkõzést várt, és bízott a si-
kerben.
Magabiztosan kezdett a hazai csapat. A
szél támogatását kihasználva a vendégek
térfelén folyt a játék. A 27. percben meg-
szerezte a Sárbogárd a vezetést. Fekete A.
elhúzott a bal oldalon, beadása a védõrõl
Petõ A. elé került. Petõ A. egy csel után, 16
méterrõl a balra mozduló kapus mellett a
jobb alsó sarokba lõtt, 1-0. A 32. percben
tovább növelte elõnyét a hazai csapat.
Sükösd G. száguldott el a jobb oldalon, és
az alapvonalról Horváth Zs. kapta a vissza-
gurított labdát. Beadását a kapus elvétette,
a labda Fekete A. elé került, és a bal sarok-
ba passzolt, 2-0. Újabb öt perc telt el a mér-
kõzésbõl és Demeter D. is beköszönt: Mol-
nár M. átadását 17 méterrõl kapura lõtte,
és a kapus a lövést bevédte, 3-0. Megnyug-
tató elõnnyel zárult az elsõ félidõ.
A második játékrészben sem kellett sokáig
várni az újabb hazai gólra. A 49. percben
Fekete A. átadásával Demeter D. a 16-
oson belülre cselezte magát, és a védõ sza-
bálytalanul akadályozta. A büntetõt a sér-
tett, Demeter D. magabiztosan lõtte a ka-
pu bal oldalába, 4-0. A Felcsút szórványos
ellentámadásait a védelem magabiztosan
verte vissza.
A 67. percben Sükösd G. labdájával Mol-
nár M. kilépett a védõ mellett és a bal alsó
sarokba lõtt, 5-0.
A négy megyei U19-es válogatottal – Hor-
váth István, Demeter Dávid, Molnár Márk
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és Sükösd Gergõ – felálló Sárbogárd U19-
es csapata magabiztosan szerezte meg a
gyõzelmet a Puskás Akadémia fiataljai
ellen.
A gyõzelem a tabellán dobogós helyet ér!

Egy félidõ a pokolban

Rácalmás–Sárbogárd II.
1-5 (1-0)

Rácalmás: Papp Sándor – Nagy Bálint,
Németh Patrik, Godó Tivadar, Szabó Zol-
tán, Molnár Zoltán, Németh Zsolt Gábor,
Horváth Dániel, Juhos Béla Bence, Szeitz
Flórián, Szabó István.
Cserék: Csernus Gábor, Bartók Dominik.
Sárbogárd II.: Szopori Gábor – Juhász
Gábor, Kacz Sándor, Nagy Tamás, Szabó
Zoltán, Vámosi Gábor, Pajor László, Vá-
mosi Dávid, Bartók Zoltán, Krajcsovics
Péter, Lakatos Áron.
Cserék: Brúzsa Sándor Patrik, Vagyóczki
Patrik.
Edzõ: Pajor László.
Az elsõ félidõben a tabella utolsó helyén
tanyázó hazaiak meglepték a vendégcsa-
patot, és veszélyes támadásokat vezetve
uralták a játékot. A 23. percben Horváth
D. vezetéshez juttatta a rácalmásiakat, 1-0.
A szünet után a vendégek kezdeményez-
tek, és az 53. percben Lakatos Á. góljával
sikerült egyenlíteni, 1-1. Továbbra is a Sár-
bogárd II. irányította a mérkõzést, és a ha-
zaiak védekezése a 80. percig bírta a roha-
mokat. Krajcsovics P. góljával elõnyhöz ju-
tottak a vendégek, 1-2. A végére elfáradt
hazaiak újabb gólt kaptak a 86. percben,
Vámosi D. volt eredményes, 1-3. Két perc
múlva Krajcsovics P. góljával megnyugtató
különbség alakult ki, 1-4. Hab a tortán Sza-
bó Z. 89. percben szerzett találata, mellyel
a második félidõben nyújtott teljesítmé-
nyét megkoronázta a csapat.
A tabellán a 12. helyrõl nem sikerült
elõbbre lépni, de a kiesés veszélye a gyõze-
lemmel minimálisra csökkent.

Zsinórban
a negyedik gyõzelem

Elõszállás U16–Sárbogárd U16
2-9 (1-3)

Elõszállás U16: Bukor Bence – Józsa Ro-
land Erik, Vitális Gergõ Dávid, Kálmán
Krisztián, Horváth Gábor, Sonkoly Bálint,
Tercsi Richárd, Ujcz Albert Adolf, Bóka

Zoltán Dáriusz, Kvárik Richárd, Biro Dá-
niel.
Cserék: Fülöp Attila, Tömöry Csaba, Szenc-
zi Ádám, Nyul Patrik János, Péter Dániel.
Sárbogárd U16: Nagy Ferenc – Sohonyai
Gyula, Horváth Zsombor, Suhajda Mar-
tin, Gábris Róbert, Ambrózi Miklós, Len-
gyel Szabolcs, Pap Dániel, Biró Bence,
Bruzsa Tamás, Horváth Bálint.
Cserék: Deák Zala, Nagy Csaba.
Már a 4. percben Pap D. góljával vezetés-
hez jutott a Sárbogárd, 0-1. A gólörömöt és
a védelem megingását kihasználva Biro D.
a 8. percben kiegyenlített, 1-1. A 12. perc-
ben Horváth Zs. góljával ismét vezetést
szereztek a bogárdi fiúk, 1-2. Bõ tíz perc el-
teltével a kitûnõen játszó Suhajda M. gól-
jával 1-3-ra módosult az eredmény.
A második félidõben a vendégek fölénye
újabb gólokban mutatkozott meg. A 47.
percben Pap D. második góljával 1-4-et
mutatott az eredményjelzõ. Az 57. perc-
ben a kihagyott helyzetekben jeleskedõ
Horváth Zs. megszerezte az ötödiket, 1-5.
A 61. percben Biro D. is feliratkozott a két-
gólosok táborába, és góljával 2-5. Suhajda
M. a 72. percben fél tucatra növelte a ven-
dégek góljainak számát, 2-6. Ismét villant
Sohonyai Gy. is, és a 74. és a 77. percben
lõtt góljaival az eredmény 2-7, illetve 2-8.
A mérkõzés lefújása elõtt, a 87. percben
Biró B. állította be a végeredményt, 2-9.
A magabiztos gyõzelem mellett a kiha-
gyott helyzetekkel és kihagyott büntetõvel
is jeleskedtek a sárbogárdiak.
A tabellán továbbra is a 4. helyet foglalja el
a csapat.

Idegenben elért siker

Soponyai Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 0-5 (0-4)

Soponyai Öf.: Zabos Csaba – Varga Fe-
renc, Csór Tibor, Gyenis József, Huszti
Nándor, Nagy Károly, Szabó Lajos, Hu-
szár Lajos, Tóth Szabolcs, Polczer Zoltán,
Juhász János.
Cserék: Szõke László, Biró Mózes, Tóth
László, Varga István.
Sárbogárd Öf.: Sipõcz Attila – Derecskei
József, Szikszai László, Kiss János, Fekete
János, Csendes István, Kelemen Béla,
Tóth István, Deák Géza, Nedoba Milán,
Németh Attila.
Cserék: Horváth István, Palotás Péter, Tóth
Attila, Simon Krisztián, Lakatos György,
Kassai Norbert.

Az elsõ félidõben eldõlt a mérkõzés. A
vendégek négygólos elõnyével vonultak
szünetre a csapatok. A 3. percben Csendes
I. góljával jutott vezetéshez a Sárbogárd,
0-1. Palotás P. a 15. és a 36. percben volt
eredményes, ezzel 0-3-ra növelték az
elõnyt a vendégek. A félidõ lefújása elõtt
Kassai N. góljával megvolt a négygólos kü-
lönbség, 0-4.

A második félidõben is a Sárbogárd birto-
kolta többet a labdát, és a 73. percben Ke-
lemen B. állította be a 0-5-ös végered-
ményt.

Az idegenben elért siker továbbra is a do-
bogó harmadik helyén tartja a csapatot.

Megyei U19-es
válogatottak tornája

Április 27-én, csütörtökön került sor
Martonvásáron a Fejér, Komárom és
Veszprém megye fiataljainak megrende-
zett tornára. Fejér megye válogatottjában
szerepelt Demeter Dávid, Horváth István,
Molnár Márk és Sükösd Gergõ. A Veszp-
rém megye elleni 4-0-s sikerrel és a Komá-
rom megyével játszott 0-0-s döntetlennel
Fejér megye végzett az élen.

A megyei válogatott edzõje Pajor László.

Gratulálunk a szép sikerhez!

A hétvége sportmûsora

2017. május 6. (szombat)

17.00 óra: Sárbogárd II.–Pusztaszabolcs
(Sárbogárdon)

17.00 óra: Sárszentágota Öf.–Sárbogárd
Öf. (Sárszentágotán)

2017. május 7. (vasárnap)

10.00 óra: Sárbogárd U16–Cece U16 (Sár-
bogárdon)

17.00 óra: Iváncsa–Sárbogárd (Iváncsán)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Fotók: Boros Zoltán.

Szántó Gáspár
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Elmaradt a bravúr,
lépéshátrányba kerültünk
VAX KE Sárbogárd–Veszprémi Egyetemi SC 24-29 (11-14)

Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 23.
forduló
Vezette: Lázár Zs.–Vernyik A. Nézõszám: 70 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Szabó J. Zs. 2, ifj. Bodoki 9, Pluhár 4,
Rehák, Horváth 3, Kaló 4.
Cserék: Schvarcz – Várady–Szabó, Aranyos 2.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Veszprémi Egyetem: Hermann – Károlyfi K. 4, Károlyfi V. 4,
Ulrich 6, Pfujd 6, Mayer K. 7, Rideg 2.
Cserék: Mayer D. – Németh, Honyecz.
Edzõ: –
Hétméteresek: 3/3, ill. 1/0. Kiállítások: 2, ill. 8 perc.
Nagy várakozás elõzte meg a listavezetõ elleni hazai mérkõzésün-
ket. Nehéz feladat elõtt álltunk, és égetõ szükség lenne a pontok-
ra dobogós hely megszerzéséhez. Tavaly sikerült csodát tenni a
veszprémiek ellen saját közönségünk elõtt, most is bizakodva
várhattuk a találkozót.
Az elsõ 10 percben felváltva estek a gólok, általában mi vezettünk,
de mindenre volt válasza a Károlyfi Viktor által vezetett Veszp-
rém Egyetemnek. Elõször a 13. percben Bodoki hétméteresével
sikerült meglépnünk két góllal. Pontos támadójátékunk eredmé-
nyeként a 20. percig tudtuk is tartani elõnyünket. A játékrész utol-
só 10 percére pontatlanná és görcsössé váltunk. Hibáinkat a ven-
dégek könyörtelenül kihasználták, és megfordították a meccset.
Sõt a szünetre meg is léptek tõlünk 3 találattal.
A rövid pihenõ után sikerült új lendületet hozni a játékunkba. Pár
kivédekezett támadás után feljöttünk egyetlen gólra. Kétszer is
lehetõségünk adódott támadni az egyenlítésért. Ennél közelebb
azonban nem sikerült férkõzni az ellenfelünkhöz. Majd ismét jöt-
tek a hibák, fõleg védekezésben, és egy 5-1-es vendégfutással a 40.
perc végére már 5 gól volt a különbség. Hiába küzdöttünk a foly-
tatásban, innen már nem volt visszaút. A veszprémiek innentõl
kezdve – kihasználva rutinjukat – magabiztosan húzták be a talál-
kozót.
Kár ezért a meccsért, hiszen több volt benne. Sajnos több kulcs-
emberünk is gyengébb napot fogott ki, amit egy ilyen szintû csapat

ellen nem bírunk el. Védekezésben nagyon érezhetõ volt Suplicz
és Botka hiánya, nem volt igazi párja középen Várady–Szabónak.
A csapat küzdött tisztességesen, de ez a mai napon kevésnek bizo-
nyult. Vereségünkkel már nem a saját kezünkben van a sorsunk a
3. hely megszerzését illetõen. Innentõl kezdve hozni kell a mara-
dék 3 meccsünket és bízni abban, hogy Rácalmás pontot hullajt. A
következõ hétvégén Ajkára látogatunk, ahol szintén nagyon ne-
héz ki-ki meccs várható egy jó erõkbõl álló csapat ellen.

Május 7. (vasárnap) 17 óra:
Ajka KK II.–VAX KE Sárbogárd

Tabella:
1. Veszprémi Egyetemi SC 21 20 1 0 679 512 167 41
2. Telekom Veszprém IV. 20 18 0 2 621 470 151 36
3. Rácalmás SE 22 15 0 7 627 597 30 30
4. VAX KE Sárbogárd 21 13 1 7 627 557 70 27
5. Ercsi SE 21 13 0 8 646 597 49 26
6. Õsi Andreotti SE 21 10 0 11 610 616 -6 20
7. Bajnok DSE Nemesvámos 21 9 1 11 589 579 10 19
8. KK Ajka II. 21 9 1 11 518 509 9 19
9. Simontornyai KK 22 7 3 12 667 722 -55 17
10. Bicskei TC 21 6 2 13 560 605 -45 14
11. Alsóörsi SE 21 5 2 14 528 608 -80 12
12. Martonvásári KSE 21 5 1 15 499 577 -78 11
13. Somló Hús KK Pápa 21 1 0 20 500 722 -222 2

A 23. forduló további eredményei:
Nemesvámos–Bicske 32-31 (17-13), Martonvá-
sár–Rácalmás 20-22 (9-12), Telekom Veszp-
rém–Õsi 32-27 (21-15), Simontornya–Ajka 30-29
(17-16)

Rehák Tamás

MEGHÍVÓ

2017. május 20-án
(szombaton)

10.00–18.00 óráig

kerül megrendezésre
az idei

PAPFÖLDI GYERMEKNAP.

Érdekes programokkal,
sok játékkal, étellel-itallal,

valamint sok-sok szeretettel
várjuk a gyermekeket és

családtagjaikat.

Szervezõk

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖ-
BÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft.
rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frek-
vencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csa-
tornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
A Bogárdi TV és a hirdetésfelvétel a szerkesz-
tõségben mûködik, melynek elérhetõségei: 7000 Sár-
bogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900, e-mail: bo-
gardesvideke@gmail. com, nyitva: H–P 8–17 (nyáron
8–16). Mûsoraink megtekinthetõk internetes oldalun-
kon keresztül is (www.bogardesvideke.hu). Hírekrõl,
eseményekrõl a Bogárdi TV futószövegében és a Hír-
ház facebook-oldalán is tájékozódhatnak.
Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltató-
kat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40)
811 911.
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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

PUCOLT DIÓ ELADÓ. 06 30 3483 320

A Szegletkõ General Kft. MUNKATÁRSAKAT
keres MÛSZAKI ADMINISZTRÁTOR munkakörbe.

A jelentkezéseket
czeiner.erzsebet@szegletkogeneral.hu

e-mail-címre várjuk.
Telefon: 06 30 480 1108

TÁPKOCKÁS, SZÁLAS PAPRIKA-, PARADICSOM-,
PADLIZSÁNPALÁNTA!

Sohár, Cece Deák utca 81. 06 30 418 7854

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869

Családi ház eladó Sárbogárd központjában,
csendes utcában, nyaraló illetve lakóingatlan
csere is érdekel. Érdeklõdni: 06 (30) 585 1494,
18 óra után.

Észak-Erdély vár! Augusztus 1-jén indulunk
Sárbogárdról a Neszebár Iroda szervezésében a
4 napos csodás útra. Jelentkezés: 06 (70) 364
3635

Sárbogárd központjában 2500 m2-es építési te-
lek eladó 06 (30) 292 6940 (1548283)

Morzsolt tengeri eladó 06 (70) 324 0122

Lakás kiadó 06 (70) 398 2307

Kenyérszállításra sofõrt felveszek 06 (70) 255
0088 (4276567)

Elõnevelt, TETRA-H (vörös) csirke rendelhetõ
május 13-ára. Tinódy út 52. 06 (30) 384 2294

Ülõgarnitúra, heverõ, hûtõszekrény, automata
mosógép, varrógép eladó 06 (30) 534 0007
(1548384)

APRÓHIRDETÉSEK

XXVI. SÁRBOGÁRDI NAPOK – CSALÁDI FÕZÕVERSENY
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a XXVI. Sárbogárdi Napok rendezvény idõpontját 2017. május 27-e és
2017. május 28-a között fogadta el.

MEZÕFÖLDI SERTÉS HÚSÁBÓL KÉSZÜLT ÉTELEK VERSENYE KÉT KATEGÓRIÁBAN:
FÕTT ÉS SÜLT ÉTELEK

2017. május 27-én (szombaton) az Ifjúsági parkban 9 órától.

Nevezés díj: 3.000 Ft/3 kg lapocka, illetve 4.000 Ft/3 kg tarja, melyet a jelentkezéskor
kell fizetni. Nevezni lehet: május 23-áig hétköznap 13–21, szombaton 16–21 óráig a
József Attila Mûvelõdési Házban.

A nevezõk tetszés szerinti hozzávalókkal készíthetik el ételeiket. A fõzéshez szüksé-
ges kellékeket (pavilon, asztal, szék, fõzõberendezés, gázpalack stb.) maguknak kell
biztosítaniuk. Várjuk családok, munkahelyi és egyéb közösségek, baráti társaságok
jelentkezését!

A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06 (25) 520 260-as telefonszámon.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HETI IDÕJÁRÁS
A következõ napokban átlag körüli hõmérsékle-
tû idõjárás várható. Délutánonként gyakoriak
lesznek a záporok, zivatarok. A hétvége felé pár
fokkal csökken a hõmérséklet éjjel és nappal
egyaránt.
Csütörtökön és pénteken még 20 fok körüli leg-
magasabb hõmérséklet várható, a hétvégén
jobbára az alatti csúcsérték valószínû. Végig
nyugaton lesz a hûvösebb, keleten a melegebb.
Szombaton és vasárnap kevesebb helyen ala-
kulhatnak ki záporok, fõleg keleten, északkele-
ten kell csapadék elõfordulására számítani,
emellett helyenként már megélénkülhet az
északi, északnyugati szél.
Hétfõn, a jövõ hét elején egy hidegfront okozhat
lehûlést, sokfelé záporokat és szélerõsödést.

www.metnet.hu
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95 éves Bözsi néni
TAKÁCS SÁNDORNÉ született HUSZÁR ERZSÉBET 2017. április 21-én töl-
tötte be 95. életévét. Ritkaság, hogy ilyen szép korban köszönthet sárbo-
gárdi lakost a családja és a polgármester.

Bözsi néni édesanyja hamar megözvegyült, magára maradva három gyermek-
kel. Az édesapa 1930-ban a keresztúri vásárba vitt állatokat, és a pénzéért
agyoncsapta egy ember. Hiába várta haza a család, egy akácfa tövében talál-
ták meg Ágota felé. Emlékére keresztet faragtak a fába.
A paraszti család a Dörögdy közben lakott. A földjük a földvári út mellett (Alap
felé) volt, ahová gyalog jártak ki megtermelni a mindennapi betevõt. Bözsi néni
emellett még egy családnál is be-besegített, és szívesen varrogatott. 1942-
ben ment férjhez Csik Imréhez, ám 1946-ban férje fogságba esett és meghalt,
hátrahagyva ifjú hitvesét. Bözsi néni újra férjhez ment a vele egyidõs Takács
Sándorhoz, de 57 évesen (éppen Bözsi néni születésnapján) õ is távozott az
élõk sorából. Gyermek nem született egyik házasságból sem.
Bátyja unokái tartják Bözsi nénivel a kapcsolatot, akik Töbörzsökön laknak, és
él még Bözsi néni 86 éves húga is.
A 95 éves asszony egész életében a földbõl élt. Egymaga gyûjtötte össze azt a
pénzt, amibõl a házát vette. Talán ez az õ szép életkorának a titka: a földdel való
munka. Most is maga kapálja, rendezi a csuda veteményest és virágoskertet a
ház körül. Példát vehetne róla bárki!
Isten éltesse még sokáig jó egészségben!

Hargitai–Kiss Virág


