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Anyád napja
Félreérthetetlen ökölrázás dudálással kísérve – ez volt anyák napján az elsõ nekem
szánt köszöntés egy valahová rohanó, engem elõzõ autóstól, aki úgy vélte, nem megyek elég tempósan. Biztos az édesanyjához sietett.
Gyermekeim szerencsére kedvesebb szavakat intéztek hozzám.
Elsõ: – Anya, azért szeretlek, mert mindig
finom az illatod.
Harmadik: – Én meg azért szeretlek, mert
jó meleg vagy.
Második: – Én azért szeretlek, mert szeretlek.
És hozzám bújtak, mint a kiscicák.

Ez a nap is eljött

Írás a 4. oldalon.

Esküvõk, szárik és
édességek

Mint annak a fõegerésznek a kicsinyei, aki
a sárbogárdi vasútállomáshoz szegõdött
hûséges õrnek, rágcsálókat távol tartó és
felfaló önkéntesnek. Beosztását kellõ
megbecsültségben látja el, kosztért és
kvártélyért cserébe. A híresztelésekkel ellentétben kamerám mikrofonjába az anya
és dolgozó macskanõ azt nyávintotta: köszöni, jól van.
Hargitai–Kiss Virág

Írás az 5. oldalon.
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Otthontalanok a központban
Kétségtelenül város vagyunk. Közúti forgalom tekintetében mindenképpen. És most már hajléktalanügyben is. Igaz, az utcán
élõ emberek száma egyelõre nem ölt olyan méreteket, mint Budapesten, de a tízezres lakosságszámhoz viszonyítva mégis
feltûnõ. Nem vagyunk ehhez a jelenséghez hozzászokva.
Sárbogárd fõterén és központjában az utóbbi idõben egy kisebb
csoport hajléktalan tölti céltalanul az idejét. Számos gondot vet
föl a jelenlétük: közterületen végzik a dolgukat, ahol épp rájuk
jön, nem tisztálkodnak, van köztük, akinek rendszeres ápolásra
szoruló seb van a testén. Ráadásul kéregetéssel vegzálják a járókelõket, köztük kiskorúakat is. Ez nem csak az otthontalanok személyes problémája. Jelentõs mértékben érinti a lakosságot is. Lévén nyilvános közterületekrõl szó közegészségügyi, közbiztonsági
kérdéseket is felvet, többek között.
A jelenség szociális, társadalmi és egyéni mélységeibe most nem
célom belemerülni, bár nem könnyû megállni a föltoluló gondolatokat. Túl messzire vinnének. Költõi kérdések sorához.
Ehelyett inkább több intézménynél érdeklõdtem a helyzet gyakorlati megoldása érdekében.
Mit tehet a hajléktalanszálló?
Horváth Fehér Amália vezetõ érdeklõdésemre elmondta, hogy a
szóban forgó csoport tagjai közül egyik sem a szálló lakója. A hajléktalanszálló pedig be tudja fogadni õket, hiszen van rá kapacitásuk. Mindössze egy kérelmet kell kitölteni, és orvosi illetve tüdõszûrõs igazolást mellékelni (40 év felettieknek ingyenes a szûrés).
A lakóknak minimális feltételeknek kell megfelelniük.
Átmeneti szállóként ugyan nem végeznek szociális munkát, de a
vezetõ mégis megpróbált beszélni az ápolásra szoruló hajléktalannal, aki viszont elzárkózott attól, hogy a szállóba költözzön.
Aki az utcára szocializálódott, az nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem megy be a szállóba. Akarata ellenére pedig senkit nem lehet bevinni, bent tartani, kivéve a törvény által meghatározott
idõjárási körülmények fennállása esetén.

A vezetõ hangsúlyozta, hogy készséggel segítenek a fedél nélkül
maradt embereknek, bizalommal fordulhatnak hozzájuk.
Mit tehet a rendõrség?
A rendõrség arról tájékoztatott, hogy a kérdéses helyen két fedél
nélküli férfi szokott megfordulni. Velük szemben eddig a Sárbogárdi Rendõrkapitányság munkatársainak nem kellett intézkedniük szabálysértés, vagy bûncselekmény miatt. A fõteret a Sárbogárdi Rendõrkapitányság járõrei rendszeresen és visszatérõen ellenõrzik.
Amennyiben valaki szabálysértés, vagy bûncselekmény elszenvedõje, vagy szemtanúja, az jelezze a rendõrségnek, hogy intézkedni
tudjanak.
Hogy mit tehet az ÁNTSZ, arról reményeink szerint jövõ heti lapszámunkban adunk számot, mivel lapzártánkig nem küldte meg
válaszát a Fejér Megyei Kormányhivatal.
A családsegítõ adományokkal segíti a rászorulókat.
Az önkormányzatnak nincs sok eszköz a kezében. Ahogy a polgármester fogalmazott, most személyes misszióként nagy nehezen sikerült orvosi beutalóval bevitetni a kórházba az ápolásra
szoruló személyt, fertõzésveszély kockázata miatt. Egyébként aki
nem mûködik együtt, azzal nem tudnak sok mindent kezdeni.
Na, igen, az egyéni akarat… Sok minden múlik rajta.
Meddig tartanak az egyén emberi jogai? Kinek mikor elõrébb valók a jogai? Hol kemény kézzel, anyáskodva–apáskodva avatkozik be a rendszer, hol meg tehetetlenül felhúzza a vállát? Mondtam én: kérdések sorához vezet a téma.
Hargitai–Kiss Virág

Reflektor
Akciónak látszó átverés
Kedves vásárlók! Tessék jól odafigyelni a kasszáknál való fizetéskor! Az akciós termékeket ugyanis számtalanszor nem a leértékelt áron, hanem az eredeti összegen számolják,
így spórolás helyett jól ráfizetünk, azaz nemcsak a vonalkódot húzzák le, hanem bennünket is. Jóhiszemûen betudhatjuk ezt a pénztáros figyelmetlenségének, de nem kizárt,
hogy a cég tudatos „üzletpolitikájáról” van szó. Mert nagybevásárláskor, esetleg gyerekekkel is megpakolva ki ellenõrizgeti, mi jelenik meg a pénztárgép kijelzõjén, aztán a
blokkon? Csak otthon jövünk rá a turpisságra. Az utólagos reklamációra van ugyan lehetõség, de nem mindenki veszi a fáradságot, hogy panaszt tegyen az üzletben.
Forintokban mérhetõ, mennyire vagyunk éberek; ne hagyjuk, hogy dupla hasznot húzzanak belõlünk!

Agyatlanok
A hintók versenyének idején az Ifjúsági parkban lévõ skate-pálya egyik bejárata le volt
zárva. A másik, pár lépéssel odébb, viszont nem. Ennek ellenére nem ott közlekedtek a
legtöbben, akik be akartak jutni a pályára, hanem körben több helyen a kerítésen át,
agyatlan módon. Azért használom ezt a még kíméletesen udvarias kifejezést, mert a pálya kerülete nem túl nagy, tehát nem megerõltetõ a bejáratokig elballagni. A logikát mindenképpen nélkülözte az emberszabásúak cselekedete, mert a kerítésrongálással keletkeztetett „bejáratok” a fás részek felé néznek, tehát oda többet kellett gyalogolni, mint a
hivatalos bejáratokig. A legfelháborítóbb az, hogy szülõk is „jó” példával jártak elöl.
Az önkormányzat helyében azokkal javíttatnám ki a kerítést, akik letaposták, vagy ha erre nem hajlandók, kifizettetném velük a javítás költségeit.
Hargitai–Kiss Virág

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft.
rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRTCOM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
A Bogárdi TV és a hirdetésfelvétel a
szerkesztõségben mûködik, melynek
elérhetõségei: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke@gmail. com, nyitva: H–P
8–17 (nyáron 8–16). Mûsoraink megtekinthetõk internetes oldalunkon keresztül is (www.bogardesvideke.hu).
Hírekrõl, eseményekrõl a Bogárdi TV futószövegében és a Hírház facebook-oldalán is tájékozódhatnak.
Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a
szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416
000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.
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Megalakult a Sárbogárd
Járási Foglalkoztatási és
Gazdaságfejlesztési Fórum
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MEGHÍVÓ
„…minden percben ápoló gonddal õrködjetek a szabadságért
szenvedõknek még álmai felett is.” (Kossuth Zsuzsanna, Közlöny,
1849. május 7.)

2017. február 20-án megalakult a Sárbogárd járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum. Az együttmûködés a TOP-5.1.215-FE1-2016-00004 azonosítószámú projekt keretében elfogadta
stratégiáját, amiben 2030-ig olyan célkitûzéseket fogalmazott
meg, amelyek elérésével biztosítottnak látják a Sárbogárdi járás
munkaerõpiaci helyzetének javítását. A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósul meg.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Sárbogárdi
Rendelõintézete és Sárbogárd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
A KOSSUTH ZSUZSANNA-EMLÉKPARK
A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetésével megalakult konzorcium Sárbogárd Város Önkormányzatával és az Echo Innovációs
Mûhellyel közös projektben vállalta a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttmûködések támogatása pályázati felhívásra benyújtott pályázatuk alapján a 30 hónapos program megvalósítását. A projekt során két tevékenységi kört kell megvalósítani: egy
foglalkoztatási együttmûködés létrehozását és mûködtetését, valamint a rendelkezésre álló 345 millió forint legalább 70 %-át hátrányos helyzetû álláskeresõk és inaktívak munkaerõpiaci helyzetének javítását foglalkoztatást elõsegítõ támogatások nyújtásával
kell biztosítani.
A 18 tagszervezetbõl álló együttmûködés fõ célja Sárbogárd járás
helyi foglalkoztatásának és gazdaságának élénkítése, a megismert térségi szintû foglalkoztatási kihívások és adottságok figyelembe vételével. A fórum tagok aktív közremûködése mellett egy
olyan helyi foglalkoztatási és gazdaságélénkítési stratégia és arra
épülõ akcióterv kidolgozása is cél, mely megfelelõ választ ad ezen
kihívások megoldására és a térség munkaerõpiacának fenntartható fejlesztésére. A fórum nyomon követi a stratégia operatív
megvalósulását, és ha szükséges, javaslatot tesz annak módosítására az idõszakos kiértékelések alapján.
2017. április 18-án a Sárbogárd Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum elfogadta stratégiáját, amely – összhangban
a megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési stratégiával – három fõ stratégiai célt tûzött ki maga elé:
Emberi erõforrások fejlesztése a vállalkozó, önfenntartó helyi
társadalom kialakítása, és a fejlõdõ gazdaság keretében keletkezõ
új munkahelyek ellátása minõségi munkaerõvel.
A járás gazdaságának fejlesztése a vállalkozások erõsítése és a
munkahely- és értékteremtõ befektetések ösztönzése, az üzleti
infrastruktúra fejlesztése és a térség elérhetõségének javítása révén.
Szociális gazdaság bõvítése a társadalmi felzárkózás és az életminõség fejlesztése, valamint az elsõdleges munkaerõpiacról kiszorult lakosság foglalkoztatása és a versenypiaci kompetenciák
megszerzése érdekében.
A projekt megvalósítása során legalább 220 fõ programba vonása
a cél, biztosítva számukra munkaerõpiaci szolgáltatások, képzési
támogatások igénybe vételét, valamint támogatott, vagy támogatás nélküli foglalkoztatás keretében a visszatérést a munka világába.
Fejér Megyei Kormányhivatal

2017. május 26-án (pénteken)
13 órakor kezdõdõ
AVATÓÜNNEPSÉGÉRE,
a Sárbogárdi Rendelõintézet elõtti parkba
(Sárbogárd, Ady Endre út 79–83.)
Program
Ünnepi beszédet mond: dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért
felelõs helyettes államtitkár, Miniszterelnökség.
Kossuth Zsuzsanna életmûvét méltatja: dr. Hermann Róbert
történész, egyetemi tanár.
Köszöntõt mondanak: Varga Gábor országgyûlési képviselõ,
dr. Csernavölgyi István, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fõigazgatója.
A Kossuth Zsuzsanna-emlékpark felavatása.
A Kossuth Zsuzsanna-szobor koszorúzása.
Közremûködnek: a Sárszentmiklósi Általános Iskola és a Mészöly Géza Általános Iskola diákjai, valamint a Vértes Egyesület hagyományõrzõ huszárjai.

Dr. Harangozó Tamás MSZP-s politikus, országgyûlési képviselõ, a párt Tolna megyei elnöke kampányolt Sárbogárd központjában május 4-én, csütörtökön. A vele készült interjút jövõ héten
közöljük.
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EZ A NAP IS ELJÖTT
A Petõfi Sándor Gimnázium téli szalagtûzõje óta szinte elröpült az idõ, s már itt a
május, a tavasz utolsó hónapja, a végzõs
gimnazisták nagy állomása, váltása életük
nyarának vágányaira.
Takács Sándor és Horváth István osztályai
élvezték még utoljára a felhõtlen gyermekévek utolsó napjait bolondos idõben a péntek reggeli bolondballagáson. Bár talán az
esõ jó álcája volt a könnyeknek, amiket a
közelgõ búcsú fakasztott.
Május 6-án, szombaton már ragyogó napsütésben járták végig az alma mater virágos folyosóit a ballagók.
Az iskola parkjában megtartott ünnepség
a Himnusz eléneklésével vette kezdetét, az
intézmény volt és jelenlegi tanárai, diákjai,
Varga Gábor országgyûlési képviselõ, dr.
Sükösd Tamás polgármester, valamint a
hozzátartozók részvételével.
Az iskola énekkara tett elsõként zenés
ajándékot a felsorakozott tizenkettedikesek tarisznyáiba Bereczk Hedvig vezényletével, Varnyu Lilla és Varnyu Péter zongora-, illetve Gazsó Anna fuvolakíséretével.
A késõbb elhangzott beszédek alapján jó
választásnak tûnt a Legyetek jók, ha tudtok címû film ismert betétdala.
Kovács Martin 11. c osztályos diák Arany
János Domokos napra címû versét szavalta el, majd Sükösd Gergõ köszönt el a 11.

évfolyam nevében: – Új utak várnak rátok,
de az itt töltött idõ alatt szerzett élmények,
emlékek örökre veletek maradnak. S ha
néhány év múlva összegyûltök igaz barátokként, és eszetekbe jutnak a gimis emlékek, elõször elmosolyodtok, majd elkezdtek történeteket mesélni, felidézitek az iskola épületének kedves helyeit. Ha a beszélgetést tekintjük dalszövegnek, a nevetést zenének, az együtt töltött idõbõl így
lesz sláger, amit szívesen meghallgatunk,
anélkül, hogy megunnánk. Mit is mond-

hatnánk mi, akik fiatalabbak vagyunk, kevesebb élettapasztalattal? Éljetek az élet
nyújtotta lehetõségekkel! Váljatok azzá,
amivé és akivé szeretnétek! Legyetek kitartóak, türelmesek, hallgassatok a jó
szóra, fogadjátok el a segítõ kezet! Találjátok meg a helyeteket az életben!
A 12. évfolyam nevében Král Friderika búcsúzott: – Osztályunktól nem megszokott,
hogy a hagyományt követi, de most kivételesen én is a jól bevált mondattal kezdem a

beszédemet: ez a nap is eljött. Az a osztály
4 évig koptatta az iskola padjait, szó szerint
és átvitt értelemben. István bácsi harcot vívott velük a hiányzások miatt; gyakran
csak a családi pótlék megvonásának lehetõsége vette rá õket a mulasztásuk igazolására. Margit nénivel közös emlékeikbõl
pedig film is készülhetne, hisz’ saját bevallásuk szerint õk a „Margit néni fun club”
vezetõi. Mi, a cések eddigi életünk felét a
gimi falai között töltöttük. 2009-ben az
építkezés forgatagában érkeztünk, nem

kis hanggal. Kezdetben Judit néni óvó
szárnyai alatt cseperedtünk, majd Takács
tanár úr vette át osztályunk vezetését. Így
megszaporodtak a közös „matekezések a
haverekkel”. A franciaórák igazán jó hangulatban teltek. Csaba bácsi autók iránti
lelkesedését csak humoros poénjai múlták
felül. Ezek mérésére és értékelésére hoztuk létre az 1–10-ig terjedõ Müller-skálát.
Az István bácsival töltött órák száma meghaladta idén a szüleinkkel töltött órákét.

Az elmúlt 8 évben nemcsak tanáraink szívét, de az iskola bútorait is összetörtük.
Ezek között volt ablak, ajtó, pad, szék, táskatartó, radiátor és szekrény is. Így a szaktanárik mellé számlák is becsusszantak a
javítási költségekkel. Kedves Tanáraink!
Az elõbb felsoroltak ellenére Önök mégis
türelmesek voltak velünk. Nem tudjuk kifejezni azt a hálát, amit érzünk. Nem tudjuk megköszönni azt a sok szeretetet, odaadást és törõdést, amit kaptunk, a fáradságos munkát és a hosszú órákat, amiket
ránk szántak.
Boda János, a gimnázium igazgatója így
szólt a jelenlévõkhöz: – A nyolcosztályos
gimnáziumi képzésben történõ beiskolázás eredményességét alapvetõen befolyásolja a képzési rendszerrõl alkotott mikrokörnyezeti vélemény, hogy van-e a potenciális jelentkezõk között, akinek valós tapasztalatai vannak, vagy pedig a szóbeszéd
befolyásolja õket. Döntõ, hogy milyen az
anyaiskolában az ellenszél erõssége. 8 évvel ezelõtt a negatív hatások igen erõsek
voltak. Ez csökkentette az érdeklõdõk számát, ráadásul ez volt az egyik évfolyam,
amikor nem tartottunk szóbeli vizsgát.
Ezek eredményeként egy vegyes összetételû osztály indult. Volt olyan is az osztályban, aki kifejezetten antiszociális magatartásjegyekkel bírt. Szakértõi segítséget is
kértünk, de érdemi hasznát nem láttuk.
Folytatás a 20. oldalon.
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Esküvõk, szárik és édességek
– az indiai Rádzsasztán tartományban –
1. rész
Január és február Indiában a házasságkötések csúcshónapjai. Barátom unokatestvére és annak húga január elsõ felében esküdött,
és nagy szeretettel vártak, mint mindig. Teletömött hátizsákomban indiai ízléshez igazodó ajándékok lapultak. Többek között
egy lila plüsskukac, angyalszárnyas játékbaba, csillámló bizsuk,
émelyítõ parfümök. Indiában jöttem rá, hogy roszszul választottam meg a ruhatáramat, ami két rövid ujjú pólóból állt, két pár
szandálból, és több hely már nem maradt. Nem baj, csak két hétig
leszek, gondoltam, és úgyis minden utazásomkor majdnem mindig ugyanabban a ruhában maradok, amit számos megõrzött
fényképem is tükröz.
Amszterdamban a sûrû köd miatt késve szálltunk föl, Isztambulban a gépünk a többi késett gép utasait várta be a nagy hóban. Ekkorát már régen futottam nagy kézitáskával! Az Atatürk reptér
Isztambulban eléggé kiépült – most ezt nagyon bántam, mert az
egyik felébe érkeztünk, és pontosan a másik felében indult tovább
a gépünk fél óra múlva. Levegõ után kapkodva pihegtem az ülésemen, amikor bemondták, hogy még várnunk kell a többi késésben
lévõ utasra.

Két új, humoros animációs filmmel gyarapítottam a lelki leltáramat Delhiig. Szinte végignevettem az egész utat a tadzsikisztáni
Dusanbeig. Utána zenét hallgattam, néha-néha lenéztem Pakisztánra és az indiai Thár-sivatagra Rádzsasztán tartományban.
Delhiben sûrû szmog fogadott, mint mindig. Elõre fizetett taxival
vitettem magam a Bikaner House nevû buszindulási helyre, ahonnan kelet–déli irányba indulnak a buszok. Máig nem értem, hogy
miért fizetek állandóan háromszor annyit Delhitõl Jaipurig, mint
Jaipurtól Delhiig. Pedig az úgynevezett „hölgyjegyek” még harminc százalékkal olcsóbbak is, mint a férfiak jegyei. Vannak bizonyos dolgok, amiket sosem fogok megérteni Indiában.
A jegypénztárnál felismertem egy szimpatikus arcot a reptérrõl.
Szóba elegyedtünk, így a jegypénztáros magától értetõdõen egymás mellé adta a jegyeinket. Rashid középkorú, magas, könnyed,
mûvelt algériai, aki franciának vallja magát. Hatalmasat csevegtünk mûvészetekrõl, szokásokról, ékkövekrõl – mert saját ékszerkereskedést vezet a feleségével Bordeaux-ban –, utazásról, kultúrákról. Az algériai Kabil tartományból származik, a fele családját
teszi ki a település, ahonnan a szülei jöttek át Franciaországba az
ötvenes évek végén. A hatórás buszútból csak egy órácskát aludtunk, a többit elcsevegtük. Õ is Jaipurba jött.
Jaipur, a rózsaszín város, az ékkövek fellegvára. Olcsó, ismert
szállodámban csak én vagyok az egyedüli turista, mint mindig. Az
évek során már összefutottam cseh, francia, izraeli, grúz és olasz,
ékkövekkel kereskedõ alakokkal is, de turistával alig. Olcsó szál-

lásom ékszerüzletek utcácskáival körbekerített terület, kószáló
macskákkal, kutyákkal, biciklis riksákkal, motorosokkal, koldusokkal és turistának álcázott kereskedõkkel. Yassir, a szálloda
moszlim tulajdonosa mesélte, hogy az épületet még a nagyapja
vette valamikor réges-régen, és akkor még pávák sétáltak a zölddel övezett környéken. Na, abból aztán már semmit sem látni!
Reggel a nap a szobámban a hasamra sütve várja, hogy elszopogassam az ágyban a reggeli kávémat, és naponta ötször szólít imára a közeli mecset müezzinje. A moszlimnegyedben lakom.
Hiába kérlelt a barátom, hogy azonnal költözzek át a nõvéréékhez a közeli Kathipura elõvárosba. Nem mentem, mert három
napot önzõ módon csak magamnak akartam – bandukolni, bámészkodni az utcákon a tömegben, érdekességeket kóstolni,
fényképezni, turkálni az áruk millióiban, elvegyülni a színes, hangos kavalkádban – ez az én világom!
Egyik nap elhatalmasodott rajtam az édesség utáni vágy, és betértem egy kóstolóra a város egyik legexkluzívabb süteményesébe
(mint a pesti Jégbüfé). Kedves eladók magyarázták, mi micsoda.
Apró agyagedénykékben tojásszínû, habos, gránátalmamaggal
díszített finomságot próbáltam ki, egy túlcukrozott mangópürét
és egy garam maszalával (többféle fûszer keverékével) töltött
szamoszát, ami rolád formájában incselkedett velem a pult tükre
mögül.

Nappal 18 fok volt, éjjel 5, mégis szandálban jártak a helyiek. Csak
januárban hûl le ennyire a hõmérséklet, különben állandóan meleg az idõ. A nõk a vékony szárijuk fölött vastag, meleg sálba burkolóznak, úgy is fõznek. Amikor az esküvõkön én is száriban tündököltem, a nagy sállal sehogy sem tudtam megharcolni. Állandóan leesett, belehullott az ennivalóba, lehúzta az átlátszó fejkendõmet. A végén már annyira idegesített, hogy inkább rövid ujjú ruhában töltöttem a vadhideg éjszakát.
Folytatom.
Gulyás Ibolya
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Országos döntõk
A Petõfi Sándor Gimnázium diákjai az elmúlt hónapokban több olyan országos versenyen is öregbítették iskolájuk hírnevét,
amelynek témája az anyanyelv volt.
A mindennapjaikat okostelefonok, tabletek, számítógépek között töltõ diákok bizonyították, hogy fontos számukra anyanyelvük.
Az Országos Lotz János szövegértési és
helyesírási verseny országos döntõjébe jutott a 10. évfolyamosok kategóriájában
Kovács Gitta Tímea 10. c osztályos tanuló,
s jogot szerzett még a részvételre Kristóf
Klaudia Napsugár 9. c osztályos tanuló is.
A Szép magyar beszéd versenyen megyei
második helyezettként Aydin Lejla 10. c
osztályos tanuló szerezte meg a jogot a
gyõri országos döntõn való részvételre.
Az Édes anyanyelvünk verseny megyei
fordulóján két tanuló is dobogós helyezést
ért el. Sükösd Gergõ 1., Huszár Boróka
Márta 3. helyen végzett. Mindketten a 11.
c osztály tanulói.
Sükösd Gergõ eredményével továbbjutott
az október 13–15-én Sátoraljaújhelyen
megrendezendõ országos versenyre. Ez is-

kolatörténeti jelentõségû, õ az elsõ diákunk, akinek sikerült megszereznie a részvételi lehetõséget erre a rangos versenyre.
Barabás Irén szaktanár

Játék az iskola…
Játék az iskola címmel tartottak szakmai napot a térség tanárainak az alapi általános iskolában. Az elõzetes regisztrációhoz kötött rendezvényen közel 30 pedagógus és 40 tanuló vett részt.
Ezen a napon a pedagógusok új ötleteket meríthettek munkájukhoz. Az elsõ két órában „Kuvikos” óra volt egy másodikos és egy
harmadikos osztályban. Az órákon matekos és magyaros feladatokat oldottak meg tanulóink Török Judit irányításával, az általa
kifejlesztett Kuvik eszközzel.

Majd a negyedikesek következtek. Õk egy rendhagyó osztályfõnöki órán vettek részt a Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány munkatársai segítségével. Bömbi és Bobi nagy sikert aratott mind a
gyerekek, mind a tanárok körében. Az órán tanulóink megismerkedhettek a felelõs kutyatartás szabályaival, a kutyatartás alapvetõ eszközeivel, valamint a kutyusok viselkedésével. Mindeközben
dr. Juharos Ágota elmondta, hogy egyre több iskolában tartanak
kutyás órákat. Tapasztalataik szerint a gyerekek jobban kezelik a
stresszhelyzeteket, pozitívabban állnak a munkához, könnyebben
nyílnak meg és szívesebben végzik feladataikat.
Kistudósítók
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A Kossuth iskola tavaszi ünnepsége
„A gyerekek olyanok, mint a pillangók a szélben... Van, aki magasabban tud repülni a többieknél, de mindegyikük képes repülni,
úgy, ahogyan csak a legjobban tud! Mindegyikük más és más,
mindegyikük különleges, mindegyikük gyönyörû!”
Sok hét kemény munkájának gyümölcsét láthattuk május 5-én
pénteken a sárbogárdi mûvelõdési házban a Kossuth Zsuzsanna
iskola tanulóitól. A lelkes felkészítõ tanárok és tanítványaik minden évben más-más mûsort visznek színpadra. Most is megható és
színvonalas elõadással örvendeztették meg a termet megtöltõ
büszke szülõket, nagyszülõket, rokonokat. A tavaszi bemutató
egyik fõ apropója az édesanyák ünnepe volt. Az eseményt megnyitotta és konferálta: Király Eszter.

produkciót. A távoli élet kövületei szépen csengenek a dalban,
miközben beszámolnak a múltról. A dal vezetõ dallama xilofonra
épül, a tanulók pedig hangszer megszólaltatását próbálták meg
imitálni. A gyerekeket felkészítette: Németh Lászlóné Katalin és
Gáspár Brigitta.
Következõként az 1., 2. és 3. osztály mûsorát láthattuk verses–dalos összeállítással. Számukra nagyon fontos és kedves dolgokról
meséltek, például a játszótérrõl, labdáról, buborékfújóról és magáról a játék örömérõl. A gyerekeket felkészítette: dr. Szénási Károlyné és Asbóth Andrásné.

Elsõként a 7. osztály diákjait láthattuk egy osztályfõnöki órán,
ahol éppen a tavaszi bemutatóra készültek. Így egy kis bepillantást is nyerhettünk az osztály mindennapi életébe. A végén közös
énekkel és egy-egy szál virággal köszöntötték az édesanyákat, pedagógusokat, nevelõket. Felkészítette õket: Wolf Judit.
A következõ mûsorszámot a 7-8. osztályos tanulók adták elõ. Közösen egy Petõfi-verset szavaltak el az édesanyák köszöntésére.
Az osztálynak azért is esett a választása Petõfi Sándor versére,
mert az õsz folyamán a kis diákok ellátogattak Kiskõrösre, a költõ
szülõházába, és ez a kirándulást rendkívül fontos volt a diákoknak, mert sok pozitív emlékkel tértek haza. A vers után az Állatok
farsangja zenemûbõl a Kövületek tételre mutattak be egy táncos

Molnár Melinda 7. osztályos, Horváth Klaudia 6. osztályos tanulók verssel készültek erre a különleges alkalomra, utána Zsuzsics
Dóra 6. osztályos tanuló énekes produkcióval ajándékozta meg a
közönséget. A felkészítõ tanárok Petõ Aranka és Gráczer Lászlóné voltak.
A mûsor zárásaként a 4. és 6. osztály mûsorát nézhettük meg, ahol
a diákok verssel, énekkel és tánccal ünnepelték az édesanyákat,
nagymamákat.
Ezekkel a meglepetésekkel szerették volna megköszönni az önzetlen gondoskodást, a sok fáradságot, törõdést, szeretetet az
édesanyáknak, nagymamáknak, nevelõknek és a pedagógusoknak is.
Mágocsi Adrienn

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt FERENCZY TAMÁS sárbogárdi gyökerû festõmûvész
kiállításának megnyitójára, amely egyben a XXVI. Sárbogárdi Napok kezdete is,

2017. május 26-án (pénteken) 17 órára a mûvelõdési ház kiállítótermébe.
Ferenczy Tamás 1950-ben született Kaposváron, de 17 éves koráig Sárbogárdon élt. Tanárai között találjuk Tóth Gyulát, Francsics Józsefet, Fiál Józsefet, késõbb Szász Endrét. Francsics tanár úr volt az, akinek útmutatásai alapján kezdett el komolyabban foglalkozni festészettel. Budapesten filmgyártást tanult, a festészetben autodidakta módon képezte magát. Tanulmányútjai a világ számos országába vezették. Gondolatait, érzéseit elsõsorban színekkel fejezi ki, alkotásain az impresszionizmus hatása érzõdik.
„Rohanó világunkban szeretném megállítani embertársaimat a természet festõi szépségei elõtt.”
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Cecei sulibörze
Tavaszköszöntõ ünnep
Immár harmadszor szerveztük meg a mûvelõdési házban Tavaszköszöntõ ünnepünket pénteken este, Cecén, ami kicsit „csapadékosra” sikerült. Mivel a felsõs diákok produkcióiban a községi ünnepek során év közben sokat gyönyörködhettünk, most nagyrészt
az alsóbb évfolyamosok mutatkoztak be.

tett. Ezután a második évfolyamos aerobikos lányok a
régi „úttörõ” idõket idézték
fel számunkra piros nyakkendõben. A mûsor zárásaként az énekkarosok adták
elõ a Zene nélkül mit érek
én, majd a Rokkendroller címû táncdalokat, nagy sikerrel.
Szeretnénk ezúton is megköszönni diákjainknak, hogy
vállalták a mûsoron való fellépést; a pedagógus kollégáknak a felkészítésben való
közremûködést; a mûvelõdési ház munkatársainak, hogy biztosították a helyet számunkra! És
nem utolsó sorban minden kedves vendégünknek köszönet, aki
megtisztelt bennünket azzal, hogy a nagy esõ ellenére eljött és
megnézte a produkcióinkat! Reméljük, hogy jól szórakoztak!

A „Szent Johanna Gimi” levelezõs versenyen

Elsõként Lehota Eszter 7. b osztályos tanuló mondta el A farkas
koma kántorsága címû népmesét, amivel az Illyés-mesemondóversenyen ért el szép eredményt. Ezután az elsõ osztályosok adtak
elõ népi gyerekdalokat és gyermekjátékokat. Pajor Lili 6. a osztályos tanuló A vénasszony és a halál címû népmesét mondta el a
hallgatóságnak, amit a 2. évfolyamosok dramatikus játéka, A kiskakas gyémánt fél krajcárja követett. A folytatásban Takács Janka 3. b osztályos tanuló mondta el a Rest macska címû népmesét,
amit a 4. b osztályosok zenés összeállítása követett. Ezután Megyesi Mirtill 6. a osztályos tanulótól A rátóti csikótojás címû mesét
hallgathattuk meg.
Május elsõ vasárnapja az édesanyák ünnepe. A mûsor következõ
részében a 3. évfolyamosok énekkel, versekkel, tánccal, jelenetekkel köszöntötték az anyukákat. A folytatásban Suplicz Jázmin
mondta el a megjelenteknek A szilvásgombóc címû népmesét,
amit Pajor Máté A szamárrá változott barát címû meséje köve-

A címet látva sok fiatal lány szíve nagyot dobban. Leiner Laura
Szent Johanna Gimirõl szóló
sorozata sok lány szívét nyitotta
meg az olvasás felé, és valószínûleg ez ezután is így lesz. Így
volt ez két fiatal cecei
„hölggyel” is, akik nagy rajongói a történetnek és az írónõnek. Olyannyira, hogy elhatározták: részt szeretnének venni
a levelezõs versenyen is, ahol
számot adhatnak az olvasottakról, nem csupán általános iskolásokkal, de középiskolásokkal vegyesen. A két lány, Pajor Lili 6. a
osztályos tanuló és Horváth Lilla 8. a osztályos tanuló 9 fordulóban – a 9 könyvet elolvasva – versengett 365 társával, és hónapról
hónapra nagy szorgalommal készítették a feladatlapokat, plakátokat, illusztrációkat. Lili és Lilla a 93. helyezést érték el az országos versengésben, amihez szívbõl gratulálunk, és kívánjuk, hogy
találjanak még sok olyan olvasmányt, ami ennyire megragadja
Õket!

Sikerek a megyei diákolimpia atlétikai döntõjén
A járási megmérettetést követõen négy diákunk jutott be a megyei atlétikai döntõbe, akik nagy sikerrel szerepeltek ott is. Csányi
Árpád 8. b osztályos tanuló megyei IV. helyezést ért el magasugrásban. Redzsepi Erzana 8. a osztályos tanuló III. helyezést ért el
magasugrásban. Csányi Miklós Antal 8. a osztályos tanuló a III.
legjobb idõt érte el megyei szinten 1500 méteres futásban. A legsikeresebb sportolónk Potyondi Zoltán 8. a osztályos tanuló volt,
aki 175 cm-es teljesítményével megyei I. helyezést ért el magasugrásban, ami az országos döntõbe jutását eredményezte. A diákok
felkészítõ tanára Borosné Asbóth Ilona tanárnõ volt.
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Mészöly-hírek
Mészöly-gála
Április 28-án 17 órakor a mûvelõdési ház színháztermében került
megrendezésre az idei Mészöly-gála, az az esemény, ahol gyermekeink megmutathatják, hogy a kötelezõ tananyag elsajátítása
mellett/után van bennük lelkesedés, szorgalom és tehetség.
A legkisebbektõl a legnagyobbakig mindenki színvonalas mûsorszámmal készült.
Szeretnénk megköszönni mindannyiuknak a sok munkát, amit
ezekbe az eredményekbe fektettek, és hogy ilyen szép eredménnyel képviselték iskolánkat!
További szép eredményeket kívánunk nekik!

Lázár Ervin-emléknap Pálfán
Minden évben szívesen veszünk részt a Lázár Ervin-emléknap
rendezvényein Pálfán, hiszen a pálfai diákok és kollégák is évrõl
évre megtisztelnek bennünket azzal, hogy képviseltetik magukat
az Illyés-napok rendezvényein. Az idei évben is egy idõben rendezték meg a mesetalálkozót és a futballtornát. A Lázár Ervin-mesetalálkozóra egy 6. a-s lányokból álló csoport utazott el
Görgey Ármin 3. b osztályos tanulóval kiegészülve, hogy a meseíróra emlékezve adjanak elõ meserészleteket. Mivel a szervezõk
nem versenyt szerveznek, hanem egy találkozót, minden szereplõ
nyertes, aki gazdagodik a hallottakból, Lázár Ervin mûveinek
megismerésébõl.

Táncoltak, furulyáztak, angol nyelven mondókákat szavaltak.
Volt bábelõadás, vers- és mesemondás. A gálát az énekkar mûsora zárta.
Akárcsak egy színes tavaszi virágcsokor, olyan üdítõ, szívet melengetõ hangulatú délután volt. Aki eljött megnézni, garantáltan
sok élménnyel gazdagodott. A nézõtérrõl figyelve úgy érezhettük,
milyen jó is volt diáknak lenni!
Azonban van még valami, ami ennél is jobb: büszke szülõként tapsolni gyermekeinknek!
Simon-Kéri Zsuzsanna 2. a osztályos szülõ

Kirándulás Budapesten
a Hungexpo Rendezvényközpontban

A találkozóval egy idõben zajlottak a futball-megmérettetések,
ahol a cecei iskola csapata a III. helyezést érte el Klazer Balázs edzõ támogatásával.
Köszönjük a mesemondóknak és a sportolóknak egyaránt, hogy
képviselték iskolánkat!

A Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola7. évfolyamos tanulói már nagyon rutinosak a Sárbogárd–Budapest útvonal megtételében. Szívesen jelentkeznek és vesznek részt a fõvárosban
szervezett rendezvényeken.
2017. április 25-én a gyerekek két osztályfõnökükkel, szervezett
különjáratos busszal elutaztak a Szakma Sztár Fesztiválra. A
Szakma Sztár Fesztivál keretein belül zajlanak a Szakma Kiváló
Tanulója Verseny és az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny
Országos döntõje.
Megérkezésünkkor idegenvezetõ várt bennünket, aki beinvitált
bennünket a csarnokba, ahol 5000 gyermek és felnõtt figyelhette,
hogy a nyílt standokon hogyan végzik a gyakorlati vizsgafeladatokat a versenyzõk. 21 standot látogathattak meg tanulóink, alkalmuk volt kipróbálni, hogyan tudnak marcipánból virágot készíteni, barkácsolni, amit hazavihettek emlékbe. A Mercédesz standnál nagy volt a zsúfoltság, minden fiatal fiút lenyûgözött az autó.
Rengeteg prospektust gyûjthettek be a gyerekek, ahol a középiskolákról tájékozódhattak.
Megtudhatták, hogy a „Jó szakma felér egy diplomával”.
Sétálás közben a gyerekek megehették a kapott úti csomag szendvicseit, italát, csokiját.
Három lány egy egyéni versenybe is benevezett, és szelfibotot
nyertek. Nagyon büszkék voltunk rájuk!
Mindenki tartalmasan töltötte el ezt a fél napot, rengeteg információt és tapasztalatot szereztek tanulóink.
Megint nagyon jól sikerült a kirándulásunk!

Szabóné Várady Katalin igh.

Szénásiné Szabó Marianna osztályfõnök
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HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

MEGHÍVÓ

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2017. április 21-ei ülésén elfogadta:
– a 10/2017. (V. 4.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésérõl szóló
5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 11/2017. (V. 4.) önkormányzati rendeletet a partnerségi egyeztetés szabályairól;
– a 12/ 2017. (V. 4.) önkormányzati rendeletet az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztálya (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) által hivatalomhoz
írott megkeresésében és a kiadott közleményében foglaltak alapján ezúton
teszem közzé, hogy a Sárbogárd, külterületi Millennium 2000 út melletti
0225/75 hrsz-ú ingatlan villamosenergia-ellátása tárgyában FE-08/KTF/
3807-1/2017. iktatószámon a Környezetvédelmi Hatóság elõzetes vizsgálati
eljárást indított.
Az eljárás megindításáról a Környezetvédelmi Hatóság 2017. május 3-ai keltezéssel KÖZLEMÉNYT adott ki.
Az eljárás megindításáról szóló KÖZLEMÉNY másolati példányai a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtáblájára és a város központjában, a
piac területén felállított hirdetõtáblára
2017. május 10-én (az eljárás lezárásáig) kifüggesztésre kerültek.
A közlemény a piac területén álló hirdetõtáblán bármikor, a hivatal épületében
kifüggesztett példány a hivatal nyitvatartási ideje alatt az alábbiak szerint
megtekinthetõ:
hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig,
pénteken 7.30–13.30 óráig.
Az üggyel kapcsolatos dokumentációk
és mellékletek a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályán (emelet,
7. számú iroda) megtekinthetõk.
Az ügyfél felvilágosítást a Környezetvédelmi Hatóságtól – Csizmadiáné Tóth
Ágnes és dr. Majer Andrea ügyintézõktõl (tel.: 06 /22/ 514 300, 06 /22/ 514 310)
– kérhet, az ügyintézõkkel történõ elõzetes egyeztetés szerinti helyen és idõben az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett
iratokba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény 68-69.
§-ában részletezettek szerint.
Az iratbetekintés során az arra jogosult
az okiratokról (a jogszabályi keretek
között) kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot
az eljáró hatóság az ügyfél kérelmére
hitelesíti.

Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET – MÁJUS
május 13-14.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd–Sárszentmiklós, Rákóczi u. 62., 06
(30) 939 8629;
május 20-21.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szent István u. 3., 06 (20)
974 9065;
május 27-28.: dr. Zámbó Csilla, Sárbogárd–Kislók, Kossuth u. 24., 06 (30) 287
4652.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.
Dr. Szlávik Ferenc
osztályvezetõ, járási fõállatorvos

A BOGÁRD-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZAT
NYITVA TARTÁSA:
RECEPCIÓ, TÁP- ÉS GYÓGYSZERFORGALMAZÁS H–P 14–19 óráig,
RENDELÉSI IDÕ H–P 16–19 óráig,
szombaton elõzetes bejelentkezés
alapján.
Telefon: +36 (30) 287 2120, web:
www.bogard-vet.hu,
SOS-vonal: +36 (30) 287 4652.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

2017. május 12-én
(pénteken)
9 órakor ülést tart.
Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Az alapellátás és a járó-, fekvõbeteg-szakellátás közötti munkakapcsolat
áttekintése, szükség szerint módosítása.
Elõadó: dr. Rácz Lajos fõorvos
4. Beszámoló a sárbogárdi központi orvosi ügyelet 2016. évi mûködésérõl.
Elõadó: dr. Jancsó Zoltán szakmai vezetõ
5. Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl.
Elõadó: városi rendõrkapitány
6. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem
helyzetérõl.
Elõadó: hatósági osztályvezetõ, intézmények gyermekvédelmi felelõsei,
SESZI Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat szakmai vezetõje
7. Beszámoló a helyi menetrend szerinti
autóbusz-közlekedési közszolgáltatási
tevékenységrõl.
Elõadó: polgármester
8. A helyi közösségi közlekedés támogatása iránti kérelem benyújtása.
Elõadó: polgármester
9. Beszámoló a Sárbogárdi Hársfavirág
Bölcsõde mûködésérõl.
Elõadó: intézményvezetõ
10. A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde
nyári zárva tartása.
Elõadó: jegyzõ
11. Az egyes szociális ellátásokról szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ
12. Tájékoztató a környezet állapotáról
és a város környezetvédelmi helyzetérõl.
Elõadó: polgármester
13. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
14. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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HITÉLET / FELHÍVÁSOK

ADÓ 1 %
a környezetünkben élõ súlyosan
fogyatékos gyermekekért
A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel a
Sárbogárdon és környékén élõ súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve:
CSIPIKE EGYESÜLET.
Adószáma: 18491328-1-07

1%
Ezúton mondunk hálás köszönetet mindazoknak, akik a korábbi években személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták tevékenységünket. Egyúttal kérjük, hogy ebben az esztendõben is segítsék felajánlásukkal az 50
éves Huszics Vendel Kórus további mûködését. Köszönjük!

Adószámunk: 18497575-1-07
„Bogárd-Dal” Egyesület

ADÓ 1 %

ALSÓSZENTIVÁN FATIMAI SZÛZANYA
BÚCSÚJÁRÓHELY
2017. évi zarándoknapi miserendje
2017. május 13., szombat, 9.00 órai kezdettel
Szónok: Dózsa István enyingi esperes
2017. június 13., kedd, 9.00 órai kezdettel
Szónok: Horváth József érd. esperes, püspöki tanácsos
Bodajkról
2017. július 13., csütörtök, 9.00 órai kezdettel
Szónok: Bak Ádám újmisés
2017. augusztus 13., vasárnap, 9.00 órai kezdettel
Szónok: Kolbert Mátyás esperes Németkérrõl
2017. szeptember 13., szerda, 9.00 órai kezdettel
Szónok: Kispál György c. esperes Budapest– Csepelrõl
2017. október 13., péntek, 9.00 órai kezdettel
Szónok: Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye
fõpásztora
A szentmise keretén belül az idõsek áldására kerül sor.

Helyszín:
Szûz Mária Szeplõtelen Szíve Plébánia,
7012 Alsószentiván, Béke u.56.
Az alsószentiváni katolikus templom és zarándokhely 2017-ben felújításra kerül. A 2017. május 13-ai,
tehát az idei évi elsõ zarándoklatot ez még nem érinti, a felújítási munkák ez után kezdõdnek. A felújított
kegyhely és templom átadását Spányi Antal püspök atya a 2017. október 13-ai zarándoknapra tervezi.
A köztes idõszakban a zarándoknapok meg lesznek tartva, de mivel építési terület lesz a templom és
környéke, elõfordulhatnak esetleges kellemetlenségek, amiért türelmet és megértést kérünk.
A 2018. évi zarándoklatok már egy megújult környezetben, de a megszokott módon folytatódnak.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Helter István plébános és Alsószentiván Egyházközség képviselõ-testülete

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

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

NIHON KARATE KYOKAI Sportegyesületet.

A SÁRBOGÁRDI MÚZEUM
EGYESÜLET ADÓSZÁMA:
18003644-1-07

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

ADÓ 1 %

Köszönetnyilvánítás

A „TEMPLOMUNK” Alapítvány mindenkinek köszönetet mond, aki a 2016. évben a személyi jövedelemadójának 1 %-át felajánlotta az alapítvány számára.
Az alapítvány célja a megalakulás óta a sárbogárdi római katolikus templom és plébánia épületének tatarozása és a szükséges részek felújítása, állagmegóvása.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák a fenti célok megvalósítását adójuk 1 %-ának felajánlásával.

A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik elmúlt évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták tevékenységét. A 2015. rendelkezõ évre
vonatkozóan 258.368 Ft gyûlt össze a NAV
visszaigazolása szerint, melyet a 2016-os évben a gyermekek nyári hittantáborára fordítottunk.
További célunk a Sárbogárdi Református Idõsek Otthonának támogatása.

Név: TEMPLOMUNK Alapítvány
Adószám: 18490499-1-07
Isten fizesse meg!
Tisztelettel: a kuratórium

Tisztelt könyv- és könyvtárszeretõ Barátaink!
Adószámunk: 16696527-2-07.
Kérjük, hogy 2017-ben is támogassa könyvtárunkat személyi jövedelemadója 1 %-ával, amely
összegbõl gyermekrészlegünket szeretnénk továbbgyarapítani.
Köszönjük!
A Madarász József Városi Könyvtár munkatársai

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

Bogárd és Vidéke 2017. május 11.

HITÉLET

„Fölépítik fiaid az õsi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra…”
(Ézsaiás könyve 58,12)

TÁJÉKOZTATÁS
Három településrészen mûködõ egyházközség vagyunk, Sárbogárd, Sárszentmiklós,
valamint Nagylók térségében, jelenleg 93 hittanos gyermekkel az érintett településeken, óvodástól középiskolás korosztályig.
Sárszentmiklóson a 147 éve épült evangélikus templom tetõszerkezetének cseréjét
valósítjuk meg (7003 Sárbogárd, Köztársaság út 200), mely azonnali beavatkozást
igényelt annak érdekében, hogy a födémszerkezet még megmenthetõ legyen. Eredetileg fazsindelyes megoldást alkalmaztak, azonban elõdeink beázások miatt rádeszkáztak és rápaláztak. Az ebbõl adódó túlterhelés hatására a deszkázat meghajlott, a
tetõszerkezet pedig hullámossá vált.
Istentiszteletek, esküvõk, keresztelõk, hangversenyek mellett a templom és a közösségi
ház, valamint udvara a játékokkal gyermektábor, fafaragótábor, helyhez illõ közösségi alkalmak helyszíne egyben. Reménységünk, hogy a környezetünkben élõk számára újra igazi lelki otthonná is válik majd, ahol minden korosztály Isten Igéjén tájékozódva útmutatást, lelki tartást, értékrendet közvetítve formálódó, egymást és másokat is gazdagító közösségre, baráti kapcsolatokra tehet szert.
A bontási, eltakarítási, csapadékvíz kivezetésének elõkészítési, valamint felállványozási munkálatokat magunk végeztük önkéntes alapon, jelentõsen csökkentve ezzel a
megvalósítási költségeket. Belsõ egyházközségi gyûjtés is folyik, valamint jótékonysági hangversenyt is szervezünk 2017. május 25-én erre a célra a Sárszentmiklósi Általános Iskola Horváth Ferencné igazgatónõ vezette kórusa és helyi zeneiskolás növendékek közremûködésével. Szeretnénk, hogy a térségben élõk, illetve innen elszármazottak is sajátjuknak érezzék a gyülekezet és épületeinek jövõjét, templomépítõ
elõdeinkhez méltóan.
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JÓTÉKONYSÁGI
HANGVERSENY

„Eljönnek azok is, akik távol laknak, és
építik az Úr templomát.” (Zakariás könyve 6,15)

Idõpont: 2017. május 25.
(csütörtök) 18 óra
Helyszín:

SÁRSZENTMIKLÓSI
EVANGÉLIKUS TEMPLOM
(Sárbogárd, Köztársaság út 200.)
Közremûködnek:
– a Sárszentmiklósi Általános Iskola kórusa Horváth Ferencné Mikuli Erzsébet vezetésével
– zeneiskolás növendékek hangszeres
játékkal
– Szemerei János püspök úr igei köszöntéssel
További programok:

Eddig rendelkezésünkre álló forrásainkból a következõ munkafázisok valósulhattak,
valósulhatnak meg 2 héten belül:
A bontást, eltakarítást, állványozást, csapadékvíz kivezetésének elõkészítését követõen a teljes tetõszerkezet ácsmunkái a fólia rögzítésének és a belécezésnek a befejezéséig, valamint a toronysisak lemezcseréje a gömbbel és kereszttel együtt.
A munkálatok befejezéséhez 2.500.000 Ft, azaz kettõmillió-ötszázezer forint további
forrásra van szükségünk.
– A tetõ Gerard-típusú fazsindelyes fedése: 1.700.000 Ft
– Esõcsatorna kiépítése: 600.000 Ft
– Villámhárító kiépítése: 200.000 Ft
Összesen: 2.500.000 Ft
Tisztelettel kérjük és megköszönjük, ha támogatásával hozzájárul a munkálatok
befejezéséhez:
– banki átutalással, illetve csekken való befizetéssel
a Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség bankszámlaszámára:
10402946-00013533-00000005
a közlemény rovatban megjelölve: adomány a templomtetõ cseréjéhez;
– személyes adományával az egyházközség pénztárosánál, Lengyel Józsefnél nyugta
ellenében, valamint
– a jótékonysági hangverseny alkalmával a perselybe helyezve hozzájárulását.
További kérdéseivel kapcsolatban szívesen adok tájékoztatást!
Köszönjük elõre is együttmûködését az egyházközség nevében!
Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész

Elérhetõség: 06 (20) 824 6763, melis.orsolya@lutheran.hu, omelis@freemail.hu,
7000 Sárbogárd, Baross u. 2.

– a reformáció 500. évfordulójára emlékfa elültetése
– kötetlen beszélgetés szeretetvendégséggel
Támogatásával a sárszentmiklósi evangélikus templom tetõcseréjének befejezéséhez járul hozzá.
Köszönjük!
Váraljainé Melis Orsolya lelkész
Telefon: 06 (20) 824 6763

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

CSECSETKA LAJOS
84. életévében elhunyt.
Temetése május 13-án, 12.30 órakor
lesz a sárbogárdi Huszár-temetõben.
Gyászoló család
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Lencsekrémleves
füstöltsajt-kockákkal
Hozzávalók: 25 dkg lencse, 1 kis fej vöröshagyma, 4 ek napraforgóolaj, 2 gerezd
fokhagyma, 1 db babérlevél, só ízlés szerint, 1 ek mustár, 2 dl fõzõtejszín, 1 db leveskocka, 5 csepp citromlé (ízlés szerint),
1 csipet cukor, 10 dkg füstölt sajt, 1,5 l víz.

forgatjuk a töltött húsokat. Kiolajozunk
egy tepsit, és belefektetjük õket. Forró,
elõmelegített sütõben kb. 20-25 perc alatt
egyszer-kétszer megfordítva pirosra sütjük.

Kukoricás
pulykamellgratin
Hozzávalók: 50 dkg pulykamellfilé (szeletben), 300 g csemegekukorica, 1 db póréhagyma, 1 gerezd fokhagyma, 2 tk dijoni
mustár, 2 ek olívaolaj + 2 ek a sütéshez, 1
db tojás, 1 dl tej, 1 dl habtejszín, 3 dkg
ementáli sajt (maroknyi, reszelve), bors és
só ízlés szerint, 1 csokor petrezselyem.

Az elõzõ napon beáztatott lencsét leszûrjük. A hagymát finomra vágjuk, egy fazékban az olajon kevergetve megfonnyasztjuk, kb. 1,5 liter vízzel fölöntjük, a zúzott
fokhagymával, leveskockával, sóval, babérlevéllel fûszerezzük, végül hozzáadjuk
az áztatott lencsét is. Fölforraljuk, majd lefedve puhára fõzzük. Ezután a babérlevelet kivesszük, majd botmixerrel pürésítjük,
vagy szitán áttörjük. Újra tûzre tesszük, a
mustárt, tejszínt, citromlevet egy kevés levessel simára keverjük, majd a többihez
öntjük. Épp csak fölforraljuk. Ha szükséges, utánízesítjük. A sajtot 1 centis kockára
vágjuk és egy sütõpapírral bélelt tepsibe
rakjuk. Forró grillsütõben hirtelen megpirítjuk. A forró levest csészékbe rakjuk, és a
sajttal tálaljuk.

Labancpecsenye
Hozzávalók: 600 g sertéstarja, só ízlés szerint, 2 ek mustár, frissen õrölt fekete bors
ízlés szerint, 50 g fõtt sonka, 50 g félkemény sajt, 3 ek finomliszt, 1 tk fûszerpaprika, 3 ek napraforgóolaj.

A hússzeleteket leöblítjük, leitatjuk, kb.
1,5 cm széles és 10 cm hosszú csíkokra vágjuk. Egy porcelántálban összekeverjük a
mustárral, az olívaolajjal és az apró kockákra vágott fokhagymával, sózzuk, borsozzuk, állni hagyjuk. Közben alaposan
megmossuk a póréhagymát, majd felkarikázzuk. A tojást felverjük habosra a tejjel
és tejszínnel, hozzátesszük a lereszelt sajtot, csak enyhén sózzuk-borsozzuk, mert a
húst már fûszereztük. Egy nagy teflonserpenyõben felforrósított olajon fehéredésig
pirítjuk a húst. Ekkor hozzáadjuk a pórét,
és az egészet további kb. 5 percen keresztül
pirítjuk. A legvégén beleszórjuk a kukoricát és a durvára aprított petrezselymet.
Tûzálló tálba halmozzuk, és szépen elrendezzük a keveréket, majd ráöntjük a kikevert tojásos–sajtos–tejes tejszínt, és enyhén megmozgatjuk a tálat, hogy egyenletesen el tudjon terülni. Elõmelegített sütõben szép zsemleszínûre sütjük.

Édes töltött zsemle

A húst kissé kiverjük, megsózzuk, és a
mustárba kevert borssal mindkét oldalukon megkenjük. A hússzeletek egyik oldalára ráfektetünk egy sonka- és egy sajtszeletet, a másik oldalát ráhajtjuk, és fogvájóval néhány helyen összetûzzük. A lisztbe
belekeverjük a pirospaprikát, ebben meg-

Hozzávalók a tésztához: 750 g liszt, 20 g
friss élesztõ, 200 ml tej, 3 ek kristálycukor,
2 tojás, 80 g vaj, csipet só; a töltelékhez:
350 g túró, 5 ek kristálycukor, 1 tojássárgája, 1 ek vaníliás cukor, 10 eper kisebb
darabokra vágva (lehet málna, vagy banán is).
Futtassuk fel az élesztõt langyos tejben egy
teáskanál cukorral, és hagyjuk kelni 15-20
percig. Ezt követõen szitáljuk a lisztet egy
tálba, adjuk hozzá a vajat, a felvert tojást,
porcukrot, egy csipet sót, és gyúrjunk belõle szép, sima tésztát. Alakítsunk belõle egy

labdát, és helyezzük egy vajjal kikent tálba,
fedjük le egy konyharuhával és hagyjuk
kelni 1,5 óra hosszat. Az elõkészített tésztát osszuk 9-10 részre, majd alakítsunk belõlük zsemleformát, tegyük sütõpapírral
bélelt tepsibe, szórjuk meg a liszttel a tetejüket, majd még így hagyjuk kelni a zsemléket 30-40 percet. Ezután készítsünk egy
pohárral egy mélyedést a zsemlék közepére. A túrós töltelék összetevõit keverjük
össze sorjában, majd töltsük meg a zsemléket. A tetejére szórjunk friss gyümölcsöt,
epret, málnát, banánt. Süssük a zsemléket
190 fokon körülbelül 25 percig (amíg
aranybarna lesz a tészta). Hagyjuk lehûlni
egy rácson.

Diós szelet
tejszínhabbal
Hozzávalók a tésztához: 4 púpozott ek finomliszt, 4 db tojás, 4 púpozott ek cukor, 1
kk sütõpor; a krémhez: 30 dkg darált dió, 1
tasak fõzõs vaníliás pudingpor, 3 dl tej, 4
csapott ek cukor, 15 dkg margarin, 10 dkg
porcukor; a tetejére: 500 ml növényi habtejszín, 1 dkg darált dió.

A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjébõl 2
ek cukorral kemény habot verünk, a sárgákat fél csomag sütõporral, 2 ek cukorral
habosra verjük. Óvatosan összekeverjük,
majd kanalanként beledolgozzuk a lisztet.
Sütõpapírral bélelt nagy tepsibe simítjuk,
kb. 10-15 perc alatt megsütjük, és hagyjuk
kihûlni. A pudingot 4 ek cukorral 3 dl tejjel
megfõzzük, hûtjük. A margarint a porcukorral habosra keverjük, és a kihûlt pudinggal jól összedolgozzuk, hozzákeverjük
a 30 dkg darált diót (egy kevés diót tegyünk
félre, amivel a tetejét megszórjuk). A krémet a kihûlt piskótára kenjük. A habtejszínt 2 ek porcukorral kemény habbá verjük, és egyenletesen elkenjük a krémen.
Egy kis maradék darált dióval megszórjuk
a tetejét, és 1-2 órára hûtõbe tesszük.
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A Kabakán lovarda a mindenem!
Nyári Piros Almának hívnak, Töbörzsökön lakom, 9 éves vagyok.
Kisbabakoromtól mindig megcsodáltam a lovakat. Az elsõ igazi
élményem az volt, amikor az óvodánkban családi napot tartottak.
Nagyon sok program volt: éneklés, kézmûvesjátékok, zsákban futás, sorversenyek, arcfestés, de amikor megláttam Iker Franciskát
és a lovát, Mágnest, rögtön odafutottam, és újra meg újra visszaálltam a sorba. Ekkor lovagoltam elõször.
Franciska úgy „bemágnesezett”, hogy azóta nyúzom a szüleimet,
hogy szeretnék egy lovat. Ma már harmadik osztályos vagyok, és
az idén teljesült a nagy álmom. Végre apát rá tudtam beszélni,
hogy ha nem is kapok lovat, akkor legalább lovagolni hadd tanuljak meg. Így kezdtünk környékbeli lovardákat keresni az interneten. A cecei Kabakán lovardát választottuk. Találtunk egy telefonszámot, amit apa felhívott. Kapoli István bácsi nagyon kedvesen elmondta, hogy a Kabakán lovarda Cece külterületén egy 200
hektáros erdõs területen található, ahol a gyerekek és felnõttek a
friss levegõn sportlovakon és félvéreken tanulhatnak meg lovagolni. Meg is beszélték az elsõ idõpontot. Napokig aludni sem
tudtam az izgalomtól.

Végre eljött a nagy nap. A szívem olyan hevesen vert, ahogy a lovardához értünk, hogy majd kiugrott a helyérõl. Végre megláttam
õt: Dáriót, a lovat, amin azóta is edzek, tanulok lovagolni. Csodálatos dolog a madárcsicsergésben a friss levegõn lenni, fõleg, ha
azt lóháton tölthetem. Mindig szomorú vagyok, amikor haza kell
jönni, és irigy vagyok egy kicsit Csõsz Mónikára, az igazgató nénire és a párjára, Badics Jánosra, akik ott élnek és sok-sok ló veszi
õket körül minden nap. Már távlovaglóversenyen is részt vettem;
második helyezést értem el Délibábbal, Rácz Evelin volt a segítõm. Azóta is sokat edzek, amikor csak tehetem, mindig megyek.
Az egyik edzésen Laura eltörte a kulcscsontját. Anyukám megpróbált elijeszteni a lovaglástól, hogy bármikor történhet velem is
baleset, de én azt mondtam neki, hogy ha minden csontom eltörik, akkor is visszaülök.
Nagyon várom a nyári szünetet, hogy mehessek a lovastáborba és
korán reggeltõl estig a lovakkal lehessek. Igaz, hogy nagyon alacsony vagyok, de mindig segítenek a ló ápolásában és a nyergelésben. Amikor a barátaimnak mesélem az élményeimet, kicsit irigyek rám, és sokan mondták már, hogy õk is szeretnének lovagolni. Olyan jó, amikor ügethetek! És már végre ugrattam is!
Én is szeretnék olyan jó díjugrató lenni, mint az edzõm, Kapoli
István bácsi, akit nagyon szeretek!
Nyári Piros Alma 3. osztályos tanuló

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 szükséges 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
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Könnyû gyõzelmek, fájó vereségek
Elmaradt a meglepetés
Iváncsa–Sárbogárd 1-0 (1-0)
Iváncsa: Boldog Zoltán – Balogh László,
Nédó Gábor, Imrik László, Bartha Tibor,
Majláth Henrik, Szauter István, Pribék
Patrik, Egejuru Godslove Ukwuoma, Aradi Csaba, Fodor Gergely.
Cserék: Rajna Tamás, Velez Donát, Masinka László, Barócsai Bence, Csányi Dávid
István, Nagy Attila.
Sárbogárd: Deák Miklós – Gráczer Bence,
Kõkuti Tamás, Hegedûs György, Gráczer
Bálint, Tóth Zsolt, Bezerédi Ádám, Gráczer Gergõ, Laták Bertold, Horváth Ádám,
Nagy Krisztián, Tóth Tamás.
Cserék: Simon Csaba, Nagy Ármin, Tóth
Tamás, Krajcsovics Péter, Lajtos András.
Edzõ: Gracza Tibor.
A mérkõzés 15. percéig sikerült a folyamatos hazai támadásokat hárítani a vendégvédelemnek. A 15. percben bal oldalról belõtt szögletet Balogh L. megcsúsztatta,
Deák M.-nek sikerült bravúrral a kapufára
tenyerelni a labdát. A kipattanó az üresen
helyezkedõ Nédó G.-hez került, aki 16 méterrõl a jobb felsõ sarokba lõtt, 1-0. Továbbra is a hazaiak támadásai jelentettek
veszélyt Deák M. kapujára. A vendégek
kapusa több esetben bravúrral hárított. A
vendégek egy-egy kontratámadással igyekeztek eljutni az iváncsai kapuig.
A második játékrészben is a hazaiak elõtt
adódtak gólszerzési lehetõségek, ezeket
azonban sikerült elpuskázniuk. A Sárbogárd a mérkõzés hajrájában többet birtokolta a labdát és helyzeteket dolgozott ki,
az egyenlítõ gól azonban elmaradt. Küzdelmes, jó iramú mérkõzésen az Iváncsa
gyõzelme megérdemelt.
Jók: Bartha T., Pribék P., illetve Deák M.,
Horváth Á.

Hazai pályán csak
ennyi?
Sárbogárd II.–Pusztaszabolcs
1-2 (0-1)
Sárbogárd II.: Szopori Gábor – Vagyóczki
Patrik, Juhász Gábor, Kacz Sándor, Nagy
Tamás, Lakatos Áron, Szabó Zoltán, Pajor László, Vámosi Dávid, Bartók Zoltán,
Szakács Sándor.
Cserék: Rigó László, Brúzsa Sándor Patrik,
Berta János, Sükösd Gergõ, Pajor László.
Edzõ: Pajor László.
Pusztaszabolcs: Semsei Imre – Baka Gergely, Csányi András, Sebõk Attila, Baka
Béla Benjámin, Baloni Balázs, Toldi Olivér, Sári Levente, Schrick Dániel, Schrick
Bence, Simon János Ádám.
Cserék: Farkas Roland, Juhász András, Joó
Bálint.

A mérkõzés megkezdése után a szabolcsiak akarata érvényesült, és a hazaiak védekezésre kényszerültek. Negyedóra elteltével a Sárbogárd II-nek sikerült felvenni a
ritmust, és egyenlõ erõk küzdelme alakult
ki. A 27. percben megszerezte a vendégcsapat a vezetést. A támadótérfél közepén
megszerzett labda Baloni B.-hez került,
aki 20 méterrõl a jobb alsó sarokba lõtt,
0-1. A gól után a hazaiak dolgoztak ki helyzeteket, az egyenlítés azonban nem sikerült.
A második félidõre frissítettek a hazaiak.
Sükösd G. és Berta J. beállása lendített a
csapat támadójátékán. Semsei I., a vendégek hálóõre elõbb Sükösd G. lövését tolta
ki a léc alól, majd Lakatos Á. 17 méterrõl
leadott lövését hárította bravúrral. A 71.
percben büntetett a Pusztaszabolcs. Sári L.
jó ütemû átadását Baloni B. 14 méterrõl a
kapu jobb alsó sarkába lõtte, 0-2. A hazaiaknak a 80. percben sikerült a szépítés. Rigó L. szabadrúgását az elõre húzódó Juhász G. a bal felsõ sarokba fejelte, 1-2. A
mérkõzés hajrájában a Sárbogárd II. beszorította ellenfelét, az egyenlítés azonban
elmaradt. Közepes iramú és színvonalú
mérkõzésen a helyzeteit jobban kihasználó szabolcsiak tértek haza gyõztesen.
Jók: Szopori G., Szakács S., illetve Semsei
I., Sebõk A.

Idegenben is otthon
Sárszentágota Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 1-4 (0-0)
Sárszentágota Ö. F.: Fekete Norbert –
Kiss József, Szauervein Tibor, Apolczer
Balázs, Fazekas Zsolt, Bognár Ferenc,
Tóth András, Berta Mihály, Nagy László,
Fánczi Zsolt, Horváth József.
Cserék: Márton József, Müller József, Molnár József.
Sárbogárd Öregfiúk: 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, Killer Gábor, Simon Krisztián, Hegedûs János, Kassai Norbert.
Az elsõ félidõben a vendégek támadásai
nem vezettek eredményre, és az ágotai
csapatnak sikerült kapott gól nélkül megúszni.
A második félidõ 9. percében Kassai N.
góljával megszerezte a Sárbogárd a vezetést, 0-1. A hazaiak védelme nem bírta a folyamatos nyomást, és az 56. percben Tóth
A. góljával kétgólosra növelte az elõnyét a
Sárbogárd, 0-2. A vendégek támadási kedve a biztos vezetés tudatában sem mérséklõdött, és a 66. percben Szikszai L. talált a
kapuba, 0-3. A 75. percben egy védelmi
megingást kihasználva Tóth A. megszerez-

te a hazaiak szépítõ gólját, 1-3. A kezdés
után labdát vesztett a Sárszentágota, és a
vendégtámadásból Szikszai L. újabb találatával az eredmény 1-4-re változott.
A második félidõben a sárbogárdi fölény
már gólokban is megmutatkozott és magabiztos siker született.

Félgõzzel is ötös
Sárbogárd U16–Cece U16
5-0 (3-0)
Sárbogárd U16: Deák Zala – Sohonyai
Gyula, Horváth Zsombor, Suhajda Martin, Gábris Róbert, Ambrózi Miklós, Lengyel Szabolcs, Pap Dániel, Bruzsa Tamás,
Biró Bence, Horváth Bálint.
Cserék: Horváth Áron Máté, Nagy Ferenc.
Cece U16: Nagy Dávid – Szigligeti Martin,
Horváth Attila Roland, Barabás Zsolt Dávid, Horváth Vilmos, Horváth Márk, Erdélyi Adorján, Kovács Ferenc Imre, Németh László, Oláh Ferenc, Petrilla Szabolcs.
Cserék: Kollár Krisztián, Suvada Alex.
A hazai csapat a 6. percben Horváth Zs.
góljával megszerezte a vezetést. A gól után
mezõnyjáték alakult ki, és a sárbogárdi fölény a 37. percben Gábris R. góljával vált
teljessé. A kissé akadozó csapatjáték ellenére a 43. percben Biró B. megszerezte a
harmadik gólt, és 3-0-s vezetéssel zárult az
elsõ félidõ.
A második félidõben sem változott a játék
képe. Hazai támadások és kimaradt helyzetek jellemezték a mérkõzést. Az 58.
percben Ambrózi M. talált a cecei kapuba,
4-0. Újabb 20 perc üresjárat után, a 80.
percben Gábris R. találatával megszületett a végeredmény, 5-0.
Félgõzzel is folytatódott az öt hét óta tartó
gyõzelmi sorozat.

A hétvége sportmûsora
2017. május 13. (szombat)
10.00 óra: Sárbogárd U19–Nádasdladány
„B” (Sárbogárdon)
17.00 óra: Polgárdi Öregfiúk–Sárbogárd
Öregfiúk (Polgárdiban)

2017. május 14. (vasárnap):
10.00 óra: Sárosd Sport 36 U16–Sárbogárd
U16 (Sárosdon)
17.00 óra: Sárbogárd–Pátka (Sárbogárdon)
17.00 óra: Nagylók–Sárbogárd II. (Nagylókon)
Szántó Gáspár
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Út Európa élvonalába
Bozsik U7
Május 6-án U7-es csapatunk Bozsik-tornán vett részt. A jól szervezett rendezvényen játékosaink ismét nagyon jól szerepeltek. Lendületes, kemény, helyenként sokpasszos játékot bemutatva szebbnél szebb gólokat lõttünk a szülõk nagy örömére.
A tornán részt vettek: Horváth Kornélia, Hegedüs Ármin, Darvas
Csaba, Tóth Erik, Tóth Dávid, Fekete Zétény, Szalai Noé, Õsz Vilmos, Kovács Áron, Pálinkás Patrik, Gémes Csanád, Horváth Roland, Szántó Zalán.
Különdíjban részesültek: Darvas Csaba, Kovács Áron, Fekete
Zétény, Horváth Roland.
Edzõk: Húsvéth Zsolt, Szabó Attila.
Köszönjük a szülõknek a nagyszámú részvételt és a lelkes szurkolást!
Szabó Attila

Grassroots ismét Bogárdon
A Magyar Labdarúgó Szövetség és az
Egészséges Életmódért Hit- és Sportalapítvány közös rendezésében Grassroots
labdarúgótorna zajlott május 6-án, szombaton a sárszentmiklósi sportpályán. A
torna az UEFA programja, amely arról
szól, hogy mindenkinek legyen lehetõsége
labdába rúgni – szó szerint. Itt nem a minõség a legfontosabb, hanem az, hogy
játsszanak a gyerekek.
A Grassroots széles spektrummal rendelkezik; minden olyan labdarúgó-tevékenység beletartozik, ami nem professzionális.
Egyik szegmense szociális jellegû: fogyatékkal élõ, hátrányos helyzetû, gyermekotthonokban, lakásotthonokban, nevelõszülõknél lévõ
gyermekek számára biztosít labdarúgási lehetõséget.
A regionális torna negyedik alkalommal került megszervezésre Sárbogárdon. Egyébként hat éve
zajlik a program, sikeresen.
A szociális program – melyben közel 1400 gyerek vesz részt, illetve mintegy 100 lakásotthon, és szinte az egész országot lefedi – aranydíjas lett az UEFA körében.
HKV

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
Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az
interneten Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi
Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó
Gáspár és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés
és utómunka: Heiland Ágnes, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási
határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a
nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések:
szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft, félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
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SPORT

SÍC – hírek, eredmények
A hétvégén pályaíjász GP1 és Liga-kupa
csapatversenyen vett rész két versenyzõnk.
A verseny elsõ részében a GP1 rangsoroló
versenyre került sor. A verseny második
részében a rangsorolón elért egyéni helyezések alapján a Liga-kupa kieséses csapatverseny párosait sorsolták össze kategóriákon belül, korra és nemre való tekintet nélkül. Így alakultak ki a 70-60-50 és 30 méteres íjászok vegyes csapatai, és folytatódott
a verseny.

Eredmények
GP1: Katona Alex felnõtt olimpiai 70 men egyéniben 6. hely, Gilicze László veterán olimpiai 60 m-en 3. hely;
Liga-kupa: 70 m-en Katona A.–Dezsõ János páros 4. hely, 60 m-en Gilicze L.–
Rompos Laura páros 5. hely.

Egyéb hírek
Edzéseinket a jövõben csak úgy tudjuk a
szokott napokon és idõben zökkenõmentesen megtartani, hogy a Kottán Béla tulajdonát képezõ – korábban, kb. 20 évvel
ezelõtt az íjászok által lõpályának kialakított – területet kölcsönkértük használatra.
Kottán Béla a területet ingyenesen használatra átadta részünkre, ezzel támogatva
egyesületünket. Nagyon köszönjük!
Köszönjük továbbá Tatai Lászlónak is,
hogy az íjászokat támogatva a területet
nagy géppel lekaszálta.

Erre a lépésre kényszerültünk, mivel a labdarúgók nem tudtak, nem tudnak, vagy
nem akarnak alkalmazkodni. Lemondtunk a hétfõi és csütörtöki edzésnapunkról, vállaltuk csak a keddet. A múlt héten a
focistáknak már a kedd is kellett volna.
Ami elkezdõdött tavasszal az épületen belül, az folytatódik most épületen kívül is,
úgy érezzük, ez már az íjászok ellehetetlenítésére irányul. Ez kiszorítósdi játék,
vagy a kilakoltatás, kiûzetés része!?
Nekünk még kb. két hétre van szükségünk,
hogy a lõpályát használhatóvá tegyük. Az
önkormányzatnak az íjászok és felszereléseinek elhelyezése? A kérdés, hogy az önkormányzatnak fontos-e az íjászat vagy
…?
Az önkormányzat elsõ emberétõl van ígéretünk, hogy az elhelyezésünk minden téren megoldódik. Idézem: „Az íjászatnak a

sportlétesítményben a helye.” Szeretnénk
neki hinni!
Külön köszönet azoknak az íjászoknak és
szüleiknek, akik a terület rendbetételénél
segítettek, illetve segítenek.
Ezek után is várjuk az íjászat iránt érdeklõdõket 9 éves kortól, azokat, akik versenyszerûen, vagy csak hobbiszinten akarnak
íjászkodni és sportolni. Ifjak és „öregek”,
jelentkezzetek! A szombati edzés 13.30
órától a legalkalmasabb, felszerelést biztosítunk.
E-mail: lgilicze@tolna.net
Kérjük, hogy az idei évben is a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával legyenek egyesületünk támogatói!
Adószámunk: 18491074-1-07.
Sárréti Íjász Club Sárbogárd, Gilicze L.

ORSZÁGOS DÍJUGRATÓ LOVASVERSENY ALAPON
2017. május 20-án, szombaton, 9 órától
A verseny helye: Arany János MSZ Alap, Tavasz-major
VERSENYSZÁMOK
* B1a, B1b stílusverseny – kezdõ lovak és lovasok részére
* B1c, B2 kategória – nyitott ifjúsági verseny
* B3 kategória – Bálint László-emlékdíj, nyitott verseny
* B4 kategória – Alapi Nagydíj

KULTURÁLIS PROGRAM
13.00 óra: a Nemzeti Lovasszínház bemutatója
Pintér Tibor vezetésével
14.00 óra: Black Horse Country Club Sárbogárd
14.30 óra: Löfan Mazsorettcsoport

15.00 óra: Ten Dance Tánccsoport (Radnai Zoltán), Alap
15.30 óra: Mezõföldi Népi Együttes, Alap

A VERSENYSZÜNETEKBEN:
* négyesfogat- és népi fogathajtó-bemutató
* népmûvészeti játszóház és kirakodóvásár
* ugrálóvár
Egész nap pónilovaglási és fogatolási lehetõség.
A verseny fõvédnökei:
Varga Gábor országgyûlési képviselõ és Pintér Tibor színmûvész.

Mindenkit szeretettel várnak a rendezõk!

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

Adószámunk: 18502710-2-07 – VAX KE Sárbogárd
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APRÓHIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869
2

Sárbogárd központjában 2500 m -es építési telek eladó 06 (30) 292 6940 (1548283)

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

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

KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504

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

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

(1548384)

Egyszobás lakás kiadó 06 (20) 226 7080 (4276676)

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 30 347 3767

Segédmunkást keresek magasban végzendõ
munkára 06 (30) 682 1210 (4276674)
Palánta, zöldségnövények és egynyári virágok
árusítása minden nap 14 órától Tósokiéknál
Nagyhörcsökön. Telefon: 06 (30) 4640 345
Tollpaplan-készítés Sárszentágota, Pákolicz
Árpádné 06 (25) 476 051 (4276665)

CSALÁDI HÁZAK, INTÉZMÉNYEK TAKARÍTÁSA!
06 20 567 6678

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Heti idõjárás
PUCOLT DIÓ ELADÓ.
06 30 3483 320
TÁPKOCKÁS, SZÁLAS PAPRIKA-,
PARADICSOM-, PADLIZSÁNPALÁNTA!
Sohár, Cece Deák utca 81. 06 30 418 7854

A következõ napokban délnyugat felõl
ismét meleg légtömeg éri el térségünket. Ennek köszönhetõen a hét közepi
erõs lehûlést követõen gyorsan melegebbre fordul idõjárásunk. Így jellemzõen 20 és 25 fok közötti maximumokat
mérhetünk majd. Emellett az éjszakák
is jelentõsen megenyhülnek. Az enyhüléssel együtt azonban ismét nedvesebbé
és labilisabbá válik térségünkben a légkör.

SÁRBOGÁRD központjában kétszintes
CSALÁDI HÁZ ELADÓ.
06 30 752 6569

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

Pénteken egy gyenge hidegfront érkezik, de ez nem hoz számottevõ lehûlést,
és a térségünkben meg is torpan, így
több napig a közelünkben hullámzik
majd. Ennek köszönhetõen péntektõl
minden nap számíthatunk szórványos
záporokra, zivatarokra, leginkább a délutáni, kora esti órákban. A jelenlegi számítások szerint pénteken helyenként
heves (szupercellás) zivatar is elõfordulhat, míg a többi napon inkább a lassabb cellaáthelyezõdésbõl eredõ, nagy
mennyiségû csapadék lehet a fõbb veszélyforrás.
www.metnet.hu
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EZ A NAP IS ELJÖTT
Folytatás a 4. oldalról.

A szülõk is érezték a helyzet tarthatatlanságát, együtt kerestük a
megoldást. Minden jogi lehetõséget kihasználtunk volna, ha lettek volna eszközeink. Végül a fõ probléma magától oldódott meg.
Azt gondolnánk, hogy ezzel minden egy csapásra megváltozott,
de nem így történt. A rossz iránt fogékonyak õrizték a negatív hagyományokat, és máig is felbukkannak olyan jelenségek, amelyekkel nem lehet büszkélkedni. Az igazság része, hogy akikrõl
most beszéltem, az a hangos kisebbség. Több kollégával beszélgetve visszahallottam, hogy egyenként beszélgetve veletek okos,
udvarias fiatalok benyomását keltitek, nyílt, õszinte, becsületes,
tiszta tekintetû emberkék vagytok. Nyolcadik után osztályfõnökváltás történt, mert Albert Judit tanárnõ alapos okkal (aki ma már
óvodás) egy idõre távozott a testületbõl. Az új osztályfõnök Takács Sándor lett, aki korábban megoldott nehéz feladatai kapcsán
szerzett pozitív tapasztalatai miatt nyerte el a feladatot. Jelentõs
közösségépítõ tevékenységbe fogott, eredménnyel. Közben jöttek a tanulmányi eredmények is. Gráczer Asztrik és Král Frida
nevét külön kiemelném. A négyosztályos gimnazistáinkat Horváth István várta az évnyitókor, aki pályafutásának 25 éve alatt

mindvégig osztályfõnök is volt, és saját tapasztalatból tudja, hogy
a tanulói eredményesség záloga a motiváló szülõi háttér, az osztályban tanító tanárok teljesítménye, a tanulói szorgalom és az
osztály közösségi ereje. Az elõször magas osztálylétszám idõközben csökkent. Az évek alatt kiderült, hogy az osztályhoz a humán
ág áll közelebb. A sokszínû osztály több egyéni és csapatsportban,
éneklésben, irodalomban, nyelvekben volt sikeres, ünnepségeken
szerepeltek. Elõttetek új élmények, lehetõségek állnak. De ne
szakítsátok el a gyökereiteket, mert a régi iskola, barátok, család
még hosszú ideig köldökzsinórjaitok lehetnek.
Zárásként Reményik Sándor Akarom címû költeményét tolmácsolta Kovács Kinga (11. a).
Az iskola szép hagyományaihoz híven a Szózat közben átadták a
végzõsök az õket követõknek az iskolazászlót, szalagot kötve arra
és a parkban elültetett fájukra, majd a Petõfi-szobornál egy-egy
virágot elhelyezve kiléptek az iskola kapuján. Habár jelképesen
becsukta mögöttük az igazgató a kaput, az iskola nemcsak az
érettségi vizsgákra, de késõbb is tárt ajtókkal fogadja régi diákjait.
Hargitai–Kiss Virág

