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Ifjúság
a parkban
Egy múlt csütörtöki élményt szeretnék
Önökkel megosztani.
Fáradt voltam, és várt rám a kerti munka is, de a gyerekek kérleltek, hogy
menjünk el az Ifjúsági parkba. Nem
mondhattam nemet, beadtam a derekamat.
Kitekertünk a parkba. Egy darabig a
görpályán kísérletezgettek a kölkecskék, aztán a színpad elõtti betonon versenyeztek a bringákkal. A nagy iramban
a legkisebb elesett, messzirõl elég csúnya bukásnak nézett ki. Elkezdtem futni felé, de két, színpadon ücsörgõ, langaléta nagyfiú megelõzött, és a segítségére siettek. Hálás voltam nekik a figyelmességükért.
Visszamentünk a görpályához. A középsõ gyermekem megkérdezte, beállhatna-e focizni az ott játszó két kiskamasz mellé. A srácok rendesek voltak,
bevették, és kedvesen irányítgatták.
Majd a kicsi is csatlakozott, végül pedig
a lányom és én is. A közös játék hevében
elillant a fáradtságom, a kor- és a felnõtt–gyerek különbség, sõt, az se számított, hogy kis családunk futballista-elõélete – s ennek megfelelõen gyakorlata –
a nullával egyenlõ, de a szûz lábak sok
gólt eredményeztek. Este hétig rúgtuk a
labdát belefeledkezve. Teljesen feldobódtunk. A srácok búcsúzásként azt
kérdezték, mikor megyünk ki a parkba
újra.
Nagyon jó érzéssel töltött el, hogy azon
az estén ilyen fiatalokkal találkoztam,
hogy „ezek a mai fiatalok” ilyenek is:
udvariasak, figyelmesek, gondoskodók
és kedvesek. És ebben nagy szerepe van
annak, hogy mi milyen emberré segítjük
õket válni.
Hargitai–Kiss Virág

AKCIÓ
KÖRTVÉLYESNÉL

Írás a 3.
oldalon.

CSEH LÁSZLÓ
SÁRBOGÁRDON

Beszámoló a jövõ heti számban.
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Gyermekparadicsom Papföldön
Az idén sincs másként, mint tavaly. Sok-sok
lelkes szervezõ, sok színes program, s mindez a gyerekekért.
Reggel fél nyolcra már álltak a sátrak, a
színpadon szólt a zene. Nagy Dezsõék a lányokkal, asszonyokkal idõre elõkészítettek
mindent az ebédhez. Megtisztítva halomban állt a krumpli, a hagyma az asztalokon.
Tar Laci büszkén mutatta a nagy vájdling
karikázott kolbászt, amit a FÖMO-Hús külön a gyereknapra készített a gyerekek ízléséhez igazodva.
Fölfújva várta az aprósereget az ugrálóvár,
a dühöngõ a kicsiket. Hrabovszkiné Ica és
segítõi készítették elõ a kézmûves-foglalkozást. A gyerekeket a színpadon egy bohóc
köszöntötte, és mindenféle bolondos vetélkedõvel, játékkal szórakoztatta õket. A
szomszédos kocsma is sátrat húzott, hogy
elférjen a sok vendég. S volt is sok vendég!
Utcahosszat álltak az autók egész nap, mert
a város más részeibõl is érkeztek családok,
hogy együtt töltsék a napot a papföldiekkel.
Jó idõ volt, így szívesen fogyasztották az apukák és az anyukák is a hideg sört. Volt pattogatott kukorica,
a gyerekeknek édesség, délben aztán mindenki ehetett Nagy Dezsõ és
a Tar fiúk fõztjébõl. Akinek a
krumpligulyás tetszett, abból kért,
mások a paprikás krumplit kanalazták, s volt, aki mindkettõt megkóstolta. A gyerekek miatt nem tettek
az ételbe erõs paprikát, de aki ezt hiányolta, annak Dezsõ csöppentett
valami titkos üvegcsébõl egy-két
cseppet a tányérjába, attól rögtön
férfiasabb lett a leves.

A rendezvény fõ szervezõje, Handa
Csaba elmondta, hogy a gyerekek a
támogatóknak köszönhetõen ingyen
kapták a fagyit, pattogatott kukoricát, vattacukrot, ingyen használhatták az óriáscsúszdát, az ugrálóvárat.
Késõ délutánig jó hangulatban telt a
nap.
Hargitai Lajos

KÖSZÖNET
Köszönetünket szeretnénk kifejezni minden kedves támogatónknak és segítõnknek, akik a „Papföldi Gyermek- és Családi Napot” bármely módon segítették, támogatták!
Támogatóink: Tulok József, Kaszás György, Fõtéri Cukrászda, FÖMO-Hús Kft., Sárbogárd Város Önkormányzata, József Attila Mûvelõdési Központ, Örkényi Péter,
Dala Lajos, Kovács Attila, Kovács Imre, Hérincs Tamás,
BB-Truck 2003 Kft., Somogyvári Róbert, Herczeg Miklós, Bogárd és Vidéke Hírház, Sárréti Híd, Lajtosné Márti, Magai Erika, Demeter Attila, Demeter Zoltán, Õrs Patika Sárszentmiklós, Kelemen Béla, Sudár Ablak Kft., dr.
Szabadkai Tamás, Horváth Tibor, Palotás Péter, Huszár
Autó Kft., Domján Pékség, Feketéné Tóth Krisztina, Kövesdi István, Hollósi Géza, Bertalan András, ifj. Szilveszter János, Erõs Ferenc, dr. Berzeviczy Gábor, Viczina
Balázs, Légió 2000 Security Kft., Sepsi Zsolt, Nagy Károly, Szakács László, Gipszfal Kft., OMV Sárbogárd, Szakács Zoltán, ifj. Szakács Zoltán, Szigeti Attila, Márkovics Zoltán, Krencz Szabolcs, dr. Krencz Balázs, Fodor
és Molnár Kft., Farkas Tamás, Móré Péter, Gábris Tibor,
Deák Géza, Deák Beáta, Varga János, Gyõri Lajos, Horváth Ferenc (Fercsi), Berkei Zoltán, Márkovics Zsolt,
ifj.Horváth Ferenc, Kiss Zoltán, Horváth Tamás, Simon
Gergely, Nagy Dezsõ, Tar János, Tar László, Tar István,
Horváth István (Csucsu), Szamosi József, Sepsi Miklós, Kiss Péter, Kiss Anita, Kiss Zsanett, Szilveszter János, Szilveszterné Nyuli Ilona, Hrabovszki Mihályné,
Csapó Istvánné, Handáné Balogh Bernadett, Huszár
Gáborné, Egei Józsefné, Erõs Gábor, Polgárõrség,
Rendõrség, Katasztrófavédelem, Mentõk, Trafic Trans
Kft., Fair Bútorház, Márkovics Kft., Kuti Miklós, Varga
Csaba, Dészolg Kft., Sárszentmikósi Karitasz, Wiszberger Zoltán (gyalogos mentõs), Bakos László, Botka István, Cosa Nostra Pizzéria, Ágy József (Amerikai Hotdog), Nagy Sándor, Horvát István, Killer Mihály, Horváth András, Márkovics Dániel, Márkovics Gergõ, Soós
József, Gilicze Zoltán.
A gyermekek és a szervezõk nevében:
Hrabovszki Mihály, Lengyel István,
Nyikos Tamás, Márkovics Lajos és Handa Csaba
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REFLEKTOR

ERÕSZAK A PIACTÉREN

Gaz – más szemszögbõl

A Székesfehérvári Járási és Nyomozó Ügyészség indítványozta annak a fiatalkorú férfinek és társának az elõzetes letartóztatását, akik a nyomozás adatai szerint 2017. május
19-én az éjszakai órákban Sárbogárdon, az ún. piactéren erõszak alkalmazásával a sértettõl készpénzt tulajdonítottak el.

A Gilice közi gazról szóló múlt heti írásunk
kapcsán egyik olvasónk egy másik nézõpontból közelítette meg azt a kérdést, hogy
kinek a kötelessége kaszálni, nemcsak a
nevezett utcában, hanem városszerte:
ahogy régen, úgy ma is a lakók dolga rendet tartani a portájukon, annak utcafrontján és a telekhatáron. A lakók ne várják
már el, hogy helyettük a közmunkások, illetve az önkormányzat vágja le a füvet! Fölösleges erre pazarolni a város szûkös erõforrásait, aminek másutt is lenne helye. A
közterületeken van szükség a közmunkások munkájára, például ott, ahol az árok
alja nincs rendben és nem folyik el emiatt a
víz, veszélyeztetve a lakóházakat.
Ha nem magatehetetlen valaki, és mégis a
várossal kaszáltatja le a füvet (aztán viszi
az állatainak), akkor azt számlázza ki neki
az önkormányzat – fogalmazta meg álláspontját olvasónk.

Kóbor ebek
A jó idõvel elszaporodtak a kósza ebek is,
melyek veszélyeztetik a járókelõk, postások biztonságát, testi épségét. A kutyatulajdonosok figyelmét szeretnénk felhívni
arra, hogy ügyeljenek jobban az állataikra,
ne hagyják tárva-nyitva a kaput, szüntessék meg a kiszökés lehetõségeit, mert ha
egy kutya bajt okoz, azért a gazdáját büntetik meg.

„Az én utam”
A szõlõkhöz vezetõ útra egy ember rendszeresen hord törmeléket, és a nagy jármûvével járhatatlanná teszi más szõlõsgazdák
számára az utat. Volt már arra is példa,
hogy a gépével szõlõtõkéket tördelt ki más
telkén. Az arrogáns személy, amikor ezt
szóvá tették neki, nemes egyszerûséggel
kijelentette, hogy az az õ útja. Hát, akkor
tartsa is rendben! És járuljon hozzá az út
hamarosan végbe menõ felújításához!

Gyerekek a dohányboltnál
Mivel a dohányboltokba tilos fiatalkorúaknak bemenni, ezért a kisgyermekes szülõk a bejáratnál szokták hagyni a csemetéiket. Egyik olvasónk azt tanácsolja az apukáknak és anyukáknak, hogy lehetõleg akkor menjenek dohányboltba, amikor nincs
velük a gyermekük, mert a mai világban
nem biztonságos egyedül hagyni a kisfiúkat, kislányokat, babákat, egyrészt a forgalmas út miatt, másrészt mert bizonyos
nem éppen bizalomgerjesztõ alakok elõszeretettel idõznek – sokszor alkoholgõzös
állapotban – a dohánybolt vonzáskörzetében.

Járhatatlan járda
Töbörzsökön az Esze Tamás utcában felverte a gaz a járdát, ezért járhatatlan. A
gyalogosok emiatt az utcán közlekednek,
ami balesetveszélyes. A probléma megoldásában hathatós intézkedést kérnek a
járókelõk.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

A gyanúsítottak szóba elegyedtek a sértettel, és miután tudomást szereztek arról,
hogy készpénz van nála, a felnõtt korú gyanúsított megpróbálta azt tõle kicsalni. Mivel nem járt sikerrel, a tarkóján nagy erõvel megütötte, amelytõl a sértett a földre
került. Ott többször, ugyancsak nagy erõvel a testén és fején megrúgta, majd a fiatalkorú társát felszólította, hogy a sértett
tárcájából vegye ki a pénzt. A sértett próbálta azt megakadályozni, ezért a gyanúsított több esetben nagy erõvel belerúgott,
majd az akaratát megtörõ erõszak hatása
alatt zsebébõl 29.000 Ft készpénzt tulajdonított el. A gyanúsítottak a helyszín elhagyását követõen a megszerzett pénzen
megosztoztak.
A sértett a bántalmazás következtében
csonttörésekkel és fogvesztéssel járó súlyos testi sérülést szenvedett.

A felnõtt korú gyanúsított többszörösen
büntetett elõéletû, bejelentett munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezik,
megélhetését ismeretlen forrásból fedezi,
a fiatalkorú gyanúsítottal szemben pedig
több büntetõeljárás van folyamatban.
Mindezekre figyelemmel tekintetükben a
bûnismétlés reális veszélye fennáll.
Az ügyészség a rablás és maradandó fogyatékosságot okozó könnyû testi sértés bûntettének megalapozott gyanúja miatt õrizetben lévõ gyanúsítottak elõzetes letartóztatására tett indítványt.
A Székesfehérvári Járásbíróság nyomozási bírája az ügyészi indítvánnyal egyezõen
elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását,
a döntés nem jogerõs.
Jászberényiné dr. Király Teodóra sajtószóvivõ

KÉK HÍREK
KÁBÍTÓSZER-KERESKEDÕK
Speedet, ecstasyt és marihuánát foglaltak le a Fejér megyei rendõrök
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság vizsgálati osztálya büntetõeljárást folytat három
férfivel és egy nõvel szemben kábítószer-kereskedelem bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.
A büntetõeljárás során felmerült adatok
alapján a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság nyomozói 2017. május 18-án délután Székesfehérváron elfogtak egy 21
éves helyi férfit, akitõl marihuánát és nagyobb mennyiségû készpénzt foglaltak el.
A gyanú szerint a férfi kapcsolatban volt az
elõzõleg elfogott csoporttal és õt is kábítószer-kereskedelem bûntett elkövetése miatt hallgatták ki a nyomozók gyanúsítottként, majd bûnügyi õrizetbe vették és kezdeményezték elõzetes letartóztatásának
indítványozását.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A Fejér megyei rendõrök 2017. május 2-án
este Felsõkörtvélyes külterületén elfogtak
egy 30 éves szekszárdi férfit és 19 éves élettársát, valamint egy 36 éves fehérvári férfit. Az elfogás során a nyomozók kábítószert és nagyobb mennyiségû készpénzt
foglaltak le, ami a gyanú szerint kábítószer
eladásából származott. Mindhárom személyt kábítószer-kereskedelem bûntett elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A két férfi vonatkozásában kezdeményezték elõzetes letartóztatásuk indítványozását, amit az illetékes bíróság 2017.
május 5-én elrendelt.
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Kölcsönösség és szolidaritás
Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere volt Sárbogárd vendége május 19-én, pénteken,
délután, hogy egyrészt a megyeszékhely és Fejér megye településeinek kapcsolatáról, másrészt a nemzeti
konzultáció aktuális témáiról beszéljen egy, a díszteremben rendezett fórumot megelõzõ sajtótájékoztató
keretében.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ örömének adott hangot, hogy kezdeményezésére a megye két meghatározó városának
polgármestere találkozhatott és párbeszédet folytathatott egymással a közös irányok tekintetében.
Dr. Cser-Palkovics András: – Köszönöm a
meghívást. Rengeteget mentem át a városon diákként, mivel Pécsre jártam egyetemre. Akkor nem gondoltam volna, hogy
egyszer majd Sárbogárdon egy fórum keretében megszólalhatok, illetve polgármesterként kollégámmal fejlesztésekrõl
beszélgethetek. Fontosnak tartom ezt a lehetõséget, hiszen megyeszékhelyként Fehérvárnak nemcsak a saját közigazgatási
határain belül van szerepe, hanem elõ kell
segíteni a saját eszközeinkkel azt, hogy a
megye egésze fejlõdni tudjon. Én abban
hiszek, hogy Fehérvár akkor tud fejlõdni,
ha a megye többi települése is fejlõdni tud,
és a települések akkor tudnak fejlõdni, ha
Fehérvár is fejlõdik. Ez adja a kölcsönös
szolidaritást. Beszéltünk ilyen jellegû fejlesztésekrõl. Az egyik a közlekedéssel kapcsolatban fogalmazódott meg. A 63-as út
felújítása például összefüggésbe hozható a
börgöndi reptér fejlesztésével. Közösen
érdemes lobbizni ennek érdekében. A
62-es és 63-as út között fog kialakulni egy
átkötõ út. Ez akkor lesz jól hasznosítható,
ha az oda vezetõ utak 21. századiak lesznek
minõségben. A kerékpárút-hálózat fejlesztése lehet a másik együttmûködési terület. Fontos a munkahely- és a gazdasági
fejlesztések kérdése. Volt és van is kapcsolat sárbogárdi és fehérvári vállalkozások
között. A mi kihívásainkra jó válasz az lehet, ha bizonyos kapacitásaink nem feltétlenül Fehérváron, hanem mondjuk a megye déli részében, például Sárbogárdon
kerülnek kialakításra. Ennek vannak hagyományai a két város életében. A fehérvári munkaerõpiac szerencsés, de mégiscsak problémákat felvetõ kérdésköre tekintetében újra érdekes lehet ez a gazdaság számára. Fehérvár érdekelt, hogy a
gazdaságfejlesztés itt is tovább tudjon folytatódni, ami munkahelyeket jelent. Számítunk az uniós támogatásokra, hogy a modern városok keretében lesz ennek egy
második eleme a középvárosok vonatkozásában, és van még egy forrás: Fehérvár a
magas adóerõ-képessége okán egy szolidaritási hozzájárulási rendszerben az állami
költségvetés vonatkozásában befizetõ pozícióban van. Szeretnénk, ha ez a város
környékén hasznosulna. Hiszen errõl a területrõl nap mint nap sokan járnak Fehérvárra dolgozni, ami pozitív, mert a családok egzisztenciája így biztosított, viszont

jó lenne, ha ennek a munkának az eredménye abban is látszódna, ha azokat az összegeket, amiket a város adóként az állam irányába befizet – több milliárd forintról beszélünk – ezek a területek kapnák meg,
mert ettõl lenne kölcsönös a fejlõdés.
Ezért is érdeke a helyieknek, hogy Fehérvár fejlõdjön, mert abból a gazdasági teljesítménybõl juthat fejlesztési forrás Sárbogárdra is. Ez magyar forrás, és valódi szolidaritás, kölcsönösség a megyeszékhely és a
megye települései között. Ez a forrás minden évben keletkezik, és folyamatosan növekszik.
Dr. Sükösd Tamás: – Ami biztosan összeköt minket Fehérvárral, az a 63-as út. Örülök annak, hogy ennek városon belüli szakasza is rehabilitációval találkozhat, mert
a forgalom meglátszik. Ha a termelõkapacitás közelebb jöhetne, az jó lenne a városnak. Az ipari park fejlesztését célzó TOPpályázatból ennek érdekében olyan körülményrendszert szeretnénk kialakítani,
ami eddig sosem volt, és ami vonzó lehet
bármilyen cégnek.
Varga Gábor: – Sok értékes dologról tudtunk beszélgetni, ami kezdete lehet virágzó gazdasági, kulturális, oktatási projekteknek. A munkáltatókkal kapcsolatban
vannak a bejáróknak elvárásai, kérései,
amiket a cégeknek és Székesfehérvár polgármesterének is el fogok juttatni.
Dr. Cser-Palkovics András a jelenleg is
zajló nemzeti konzultációval kapcsolatos
fórumot érintõen elmondta: – A települések mindegyikét érintõ fontos témában tájékoztatjuk az embereket azokról az elemekrõl, melyek a nemzeti konzultáció
mostani íveiben megjelennek. Még mindig
alá lehet írni és visszaküldeni az kérdõíve-

ket, melyeken olyan kérdésekrõl van szó,
amiket szeretnénk hazai jogállami keretekben tartani. Magyarországnak joga
kell, hogy maradjon, hogy kikkel szeretnénk együtt élni. Fontos, hogy a gazdaságpolitika, mely az utóbbi években komoly
eredményeket hozott, és ennek bizonyos
elemei – mint az adópolitika, melynek révén lehetõvé vált a gazdaságélénkítés, családtámogatási rendszer – maradjanak tagállami hatáskörben, akárcsak a rezsivel,
energiával összefüggõ kérdések. Hogy mi
jó a nemzetnek, országnak, azt demokratikus keretek között a magyar állam határozza meg. Nemrég Rómában jártam egy
fehérvári delegációval, ahol a csodálatos
történelmi emlékekhez, templomokhoz
katonai páncélautók, gépfegyveres õrök
között, detektoros kapukon keresztül lehetett bejutni. Ez sokat elmond arról, hogy
a világ és Európa jó válaszokat adott-e bizonyos kérdésekre. Én azt gondolom, hogy
nem. Nekünk nagyon fontos a biztonság, a
településeink biztonságának garantálása.
Ez csak akkor lehetséges, ha saját hatáskörben marad. A római látogatás tanulságos élmény volt. Ezt a helyzetet nem szeretném megélni, ahogy azt sem, hogy arról
kelljen beszélnünk, hogy mely településeken és hol legyenek elhelyezve menekülttáborok. Ezekben a kérdésekben tartsunk
ki, menjünk el a falig, próbáljuk a nemzet
érdekeit továbbra is érvényesíteni!
– A kormányzó párt politikáját érintõ kritikákban gyakran hangzott el, hogy egyfajta pánikkeltés folyik a migránsokkal kapcsolatban. Most éppen ezek a kritikusok
pánikszerû hírt dobtak fel, hogy az unió a
rettegett 7-es cikkellyel fogja megfenyegetni Magyarországot. Mi várható, hogyan
jön ki ebbõl Magyarország?
Dr. Cser-Palkovics András: – Volt már
ilyen fenyegetés pár évvel ezelõtt az országgal szemben, abból sem lett a végén
érdemi döntés, hiszen ennek a cikkelynek
az életbe léptetése hosszú, bonyodalmas,
és a végén konszenzust igénylõ eljárás
eredménye. Azt gondolom, hogy a közép-európai államok és több ébredezõ állam a megfelelõ pillanatban értékelni fogja a magyar erõfeszítéseket. Magyarország
tagja az uniónak, ennek így is kell maradni.
A kereteket nekünk is tiszteletben kell tartani, bizonyos döntéseket, ha eljutunk
odáig, végre kell hajtani. De ez nem jelenti
azt, hogy Magyarország ne tenne meg minden jogi és politikai lépést annak érdekében, hogy ezek a lépések ne kerüljenek
Brüsszel részérõl eldöntésre, bevezetésre.
Eddig ez mindig sikerült, most is biztos vagyok abban, hogy ez sikerülni fog. Azért is
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mondom ezt, mert azt kéne az európai politikusoknak elfogadni, hogy amit õk képviselnek, az ma már az uniós polgárok döntõ többségének véleményével ellentétes. A
demokráciára hivatkoznak mindig, de
nem adják meg saját polgáraiknak a lehetõséget, hogy ebben az unió jövõjét érintõ
kérdésben – hogy kikkel éljünk együtt Európán belül – véleményt nyilvánítsanak.
Meggyõzõdéssel vallom, hogy amit Magyarország képvisel, az az Európai Unión
belül is jelentõs többségben van. Ami zajlik Magyarországgal szemben, az politikai
nyomásgyakorlás. Nyilván vannak nagy
hatalmú emberek a háttérben, akik ezt finanszírozzák. De ez nem azt jelenti, hogy a
végén a döntések az õ szájuk íze szerint
történnének. A kormányok szintjén más
lesz ennek a megítélése, mint a brüsszeli
bürokrácia tekintetében. Mindemellett a
településeknek fontos, hogy fejlõdni tudjanak. Ehhez fontosak az uniós források is,
melyek rendelkezésre állnak, az ehhez
kapcsolódó kormányzati, megyei döntések
megszülettek. Ezek a források nincsenek
veszélyben, ezek a fejlesztések meg fognak
valósulni részben uniós, részben nemzeti
forrásból, részben a települések forrásaiból. Ezeknek a pénzeknek egy része már
meg is érkezett az önkormányzatok számlájára.
Hargitai–Kiss Virág

JÓTÉKONYSÁGI
HANGVERSENY
„Eljönnek azok is, akik távol laknak, és
építik az Úr templomát.” (Zakariás könyve 6,15)
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Felhívás partnerségi egyeztetésre
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a
314/2012. (XI. 8.) korm. rendelet 38. § (2) a)
pontja szerint, valamint Sárbogárd Város Önkormányzat képviselõ-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (V.
4.) önkormányzati rendelete alapján partnerségi egyeztetést kezdeményezek.
A nyilvánosság és a közösségi ellenõrzés lehetõségeinek biztosítása érdekében tájékoztatásul közlöm, hogy a város hivatalos honlapján
(www.sarbogard.hu) a partnerségi egyeztetés során közlendõ dokumentumok elhelyezésre kerültek az erre a célra szolgáló külön felületen (Sárbogárd Településrendezési Eszközei –
Partnerségi egyeztetés menüpont).
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján
a partnerek 2017. május 22-e és 2017.
június 22-e között tehetnek írásbeli javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, javaslatuk,
véleményük elküldésével a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal postacímére (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.), vagy e-mail-címére
(pmhivatal@sarbogard.hu).
2017. június 8-án 15.00 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk Sárbogárd Város
Önkormányzata dísztermében (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 1.), melyre minden érintettet, érdeklõdõt ezúton is tisztelettel meghívok.
A partnerségi egyeztetésben részt vevõ partner: adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén tulajdonnal, lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
természetes személy, adott településrendezési eszköz tervezésével érintett településrészén
telephellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet,
Sárbogárdon bejegyzett vagy mûködõ érdekképviseleti és civil szervezet, valamennyi Sárbogárdon mûködõ elismert egyház.
A módosítás oka, célja: A MÁV Zrt. közlekedés-biztonsági projektjei közül kiemelten kezeltek a közúti–vasúti átjárók biztonságát növelõ beruházások. A MÁV Zrt. hálózatán talál-

ható közúti–vasúti útátjárók közül a sárbogárdi
Katona út–Abai út–vasúti átjáró csomópont kiemelten a legnagyobb baleseti kockázatot magában hordozó csomópontok közé tartozik.
Ezért elõkelõ helyen szerepel az átépítésre kijelölt projektek sorában.
A tervezés keretében a Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vasútvonal 784+34 hm. sz. illetve
63. sz. út 58+587 km sz.-ben üzemelõ szintbeni keresztezésben a 6305. sz. út becsatlakozását a vasúti keresztezéstõl távolabb helyezik. Egyidejûleg – javaslatunkra – a jelenlegi
közúti átjáró melletti új, önálló gyalogos–kerékpáros átvezetést terveznek, melynek javasolt biztosítási módja fény- és félsorompó.
Szintén kérésünkre a vasúti átjárótól mindkét
irányba (az új útcsatlakozásig, illetve az Állomás utcáig) kerékpárút épül a közlekedésbiztonság növelése érdekében.
A módosítás során a falusias lakóterületi besorolású 1153/1, 1152, 1151, 1150, 1149 hrsz-ú
lakóterületi ingatlanok területébõl közlekedési
célú területek kerülnek kijelölésre. A 1152
hrsz-ú ingatlanon a kisajátítás épület bontásával jár. Az összekötõ út nyomvonala változik. A
kerékpárút kijelölt tengelye igazodik a tervezett útvonalhoz.
A közlekedési csomópont átépítése miatt
szükség van az ez év januárjában elfogadott településrendezési eszközök (Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési
Szabályzat) módosítására, mellyel Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
a 76/2017. (IV. 21.) határozatában egyetértett.
A településrendezési eszközök módosításának várható hatása:
A NIF ZRt. lebonyolításában elindult a 63. számú Szekszárd–Székesfehérvár II. rendû fõút és
a 6305 számú Sárbogárd–Nagyhörcsök összekötõút és vasúti csomópont átépítésének
megvalósításával biztonságosabbá válik a közúti közlekedés, csökken a baleseti kockázat.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

(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:
– 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

EGYÉNI GAZDASÁGOKAT ÍR ÖSSZE A KSH
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2017. május 15-e és június 15-e között mezõgazdasági összeírást
hajt végre „Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2017” címmel. Az összeírás eszmei idõpontja
2017. június 1-je.
Az adatfelvétel a földhasználattal és állattenyésztéssel kapcsolatos kérdésekre terjed ki. Az összeírás a
magyar mezõgazdaság, és elsõsorban a gazdálkodók érdekeit szolgálja, a begyûjtött adatok ugyanakkor elengedhetetlenül szükségesek az agráriumot érintõ hazai és uniós döntések meghozatalához.
Az adatszolgáltatás a kijelölt adatszolgáltatók számára kötelezõ. Azon háztartásoknak, amelyek elektronikusan (e-mailen), vagy postai úton kaptak értesítést, lehetõsége nyílik arra, hogy a kérdezõbiztosi
összeírást megelõzõen, 2017. május 15-e és május 23-a között interneten töltsék ki a kérdõívet.
Elektronikus kitöltés esetén a KSH által megbízott összeíró már nem keresi fel a háztartást.
Az internetes kitöltés június 15-éig kötelezõ az emezo.ksh.hu oldalon annak a mintegy 3400 egyéni
gazdaságnak, amely jelentõs mezõgazdasági tevékenységet végez.
Az adatokat a Statisztikai törvény és Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény alapján a hivatal bizalmasan kezeli, azokat kizárólag statisztikai célokra használja fel.
Az adatok közlésére csak összesített formában kerül sor.
További információk:
http://www.ksh.hu/egyeni_gazdasagok_mezogazdasagi_osszeirasa_2017
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Esküvõk, szárik és édességek
– az indiai Rádzsasztán tartományban –
3. rész
Jaipur városát 1727-ben alapította az akkori maharadzsa, Jay Singh II. A „vastu
shastra” hindu építészeti elvek szerint alakították ki a várost a fölötte meredõ dombon álló, 11 km-re lévõ Ámbér-erõd társaként. A „vastu shastra” építészeti elv szövegei az egész indiai szubkontinensen
megtalálhatók. Ezek pontosan leírják a
tervezés elemeit: a kialakítást, a méréseket, a talaj-elõkészítést, a térrendezést és a
térbeli geometriát, beleszámítva a környezetet is, például kertek és társadalmi célokra használt területek tervezésénél.
1876-ban a walesi herceg látogatásának
tiszteletére a városban minden épületet
rózsaszínûre festettek. Azóta viseli magán
a Rózsaszín Város becenevet, amibõl mindenki tudja, hogy Jaipurról van szó.
1958-tól indult be a turizmus, amit az akkori maharadzsa, Man Singh modernizálási munkálatai pezsdítettek.
Egyszer az egyik édességboltban fényképezni akartam. Letettem a magasan álló
pultra az apró, csónak alakú agyagtálkát,
amiben a megkezdett, pudingszerû finomság pihegett (raszmalai). A pult mögül
azonnal rám szóltak az eladók, hogy vegyem el onnan. A barátom elmagyarázta,
hogy nem illik a megkezdett ételt oda rakni, mert szentségtörésnek számít.
Szentségtörés a teheneket is leölni. Ellepik
az utcákat, megállnak, ahol éppen kedvük
tartja, például az utca, vagy az autópálya
közepén. Befalják a zöldségpiacokon az
árukat. Egyszer Bikaner városában sétálva
megláttam egy tehenet, amint a motorostáskába helyezett, nejlonba csomagolt
zöldségeket emelgette ki ügyesen a szájával. A járókelõk még idõben zavarták el
onnan. A tehenek csapatokba vegyülve
koldulnak chapatiért házról házra. Ha
nem kapnak, az utcára kidobott szemeteszsákból szedegetik ki a maguknak valót,
akár a kutyák, macskák, patkányok, madarak és szamarak. Rengeteg állatot látni az
út mentén elpusztulva, fölpüffedt hassal,
égnek álló lábakkal. Az elpusztult szent teheneket csak a páriák, a kaszton kívüliek
gyûjthetik össze. Õk viszik külön temetõkbe, messze, a város szélére. Ilyen tehéntemetõben jártam már én is. A keselyûk ott
gyülekeznek a kopasz faágakon friss tetemre várva. A régebbi tetemekbõl csak
nejlonhalmazok maradnak, ezek a kopjafái szegény teheneknek. Hála az égnek, Indiában is egyre többen foglalkoznak környezetvédelemmel. Pár év óta már rengeteg helyen nem adnak nejlont vásárláskor,
hanem környezetbarát szatyrot. Artiék utcájában sem látok már nejlonokat kidobva. Naponta jön a szemetes.
Egy másik alkalommal egy sor virágárus
mellett sétáltam el, akik a templomokhoz
való, jobbára sárga színû virágfüzéreket lo-

csolgattak, fûzögettek és árulgattak. Körülöttük a szmog helyett édeskés virágillat
töltötte be a levegõt, amit föléjük hajolva
még intenzívebben akartam beszívni, akár
egy jó méhecske. Mérgesen hessegettek el
az eladók. Akkor döbbentem rá, hogy
szent virágok illatát szívom be, amihez
mint földi halandó nincs jogom.

Jaipurban már három éve megkezdték a
metró építését, de még nincs kész. A kerítések, munkagépek, gödrök és kiásott földhalmok csak még jobban nehezítik az
amúgy is sûrû forgalmat. A leggyorsabb és
legkörnyezetkímélõbb közlekedési módszer a biciklis riksa, vagy a gyaloglás. Útonútfélen leszólítanak a nagy tülkölések között, hogy elvisznek. Néha megadom magam, mert nekik is meg kell valamibõl élni.
Az idõsebb korosztály – már aki beszél angolul – mindent tud a környékrõl és a városról. A szállodám elõtt is minden nap várakozik egy ilyen riksás. Õ tudta, hogy hol

lehet speciális akkutöltõt kapni a kisautó
formájú telefonomhoz, hogy hol árulják a
legjobb minõségû édességet, és melyik olcsó étkezõben lehet a legfinomabbat enni.
Indiában szolgálatra ugrik mindenki, ha
kérik.
Egyik barangolásomkor kíváncsian besétáltam egy mellékutcába, onnan egy másikba – mentem csak úgy, az orrom után.
Egyszer csak ott álltam egy kis múzeum
elõtt, amelyikben egy igen érdekes kiállítást néztem meg régi szövetekrõl, iratokról
és használati eszközökrõl. Utána az utcán
én is kértem abból a kis papírtálkában elhelyezett, érdekes ételbõl, amit az eladó
tragacsa körül álló néhány ember éhesen
kanalazott magába. Erõsen fûszerezett,
csípõs, csicseriborsós valami volt, kemény
tésztafélével. Nagyon ízlett! Ahol számomra ismeretlen ételeket kínálnak, és az
nem hal, vagy belsõség, arra én mindig vevõ vagyok. Egy más ország kultúrájának
megismeréséhez a konyhája is hozzátartozik, nem csak a múzeumok. Rádzsasztán
városaiban való bolyongásaim idején így
leltem rá mangós fagyira, nagy üstökben
melegített, sötétbarna, vagy világosabb színû, édes golyócskákra mézes vízben (gulab
dszamun), fehér golyócskákra (raszgulla),
sárga színû golyócskákra, amiknek belsejébe darált kardamommagot és sáfránybimbócskát helyeznek (malai ladu). A legfinomabb répás halvát (dal ke szera) eddig
Churuban ettem Vinay esküvõjén, ahol isteni, darált mandulából préselt, hajszálvékony ezüsttel leborított süteményt is kínáltak (kadzsu katli).
Folytatom.
Gulyás Ibolya
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Díjugratók versenye Alapon
A lovas hagyományok környékbeli bölcsõje és ápolója, Alap idén is a tõle megszokott magas színvonalú rendezvénnyel várta az ország minden pontjáról a díjugrató
lovasokat és érdeklõdõket szombaton. Az
Arany János MSZ és Méhes Lajos mint házigazda, valamint a Kunos Lovarda közös
szervezésében festõi környezetben, Tavasz-majorban zajlott a lovak és lovasok
megmérettetése több kategóriában. A látogatók számára biztosított volt a jó hangulathoz kirakodóvásár, kulturális programok, fogatos bemutatók, a kisebbek számára pedig a megunhatatlan ugrálóvár,
pónilovaglás és játszóház. A színpadon a
helyi Ten Dance táncosok és Mezõföldi
Népi Együttes mellett fellépett a sárbogárdi Black Horse, a Löfan Mazsorettcsoport,
és nem maradt el Pintér Tibor színmûvész
fellépése sem, aki egyébiránt egyik fõvédnöke évek óta az eseménynek.

Az alapi díjugratón a következõ
eredmények születtek:
R90 nyitott (20 induló)
1. Molnár Flóra, VIHAR, Dobrádi Lovas Klub
2. Kákossy Szabina, ANGEL, Dobrádi Lovas Klub
3. Koncsag-Both Krisztina, MERSUCH GERZSON, Gáti Lovas SE
R100 kezdõ lovasok stílusversenye
(11 induló)
1. Bukor Barbara Melinda, PM JARDIN, KABAKÁN Kft.
2. Reiber Zita, AMANDA, Napsugár LSE

3. Herczog Zsuzsanna, VOLL, Vértesi TSE
R100 nyitott (15 induló)
1. Iker Franciska, WELLIS CÉZÁR, KABAKÁN
Kft.
2. Kákossy Szabina, ANGEL, Dobrádi Lovas Klub
3. Papp Péter, REMÉNY, Völgység Lovas Egyesület
R110 ifjúsági (2 induló)
1. Iker Franciska, WELLIS CÉZÁR, KABAKÁN
Kft.
2. Papp Krisztina, VEROLIN /E. VEROLIEN VH
SCHANS, KABAKÁN Kft.
R110 nyitott (22 induló)
1. Néth Tibor, RIADÓ RAPID, Simontornyai TC
2. Szapper Soma, TT DARISCA, Pécsi Lovasklub
Kft.

3. Papp Péter, REMÉNY, Völgység Lovas Egyesület
R120 nyitott (15 induló)
1. Balogh Mariann, DEL MARINO(70997), KABAKÁN Kft.
2. Bozsóky Zsófia, CHARLOTTE, Pusztaszántói
LSE
3. Nagy Attila, KORAX SZÉPLAK GAMMA, Ráckevei Városi SE
A helyezetteknek, s külön a Kabakán lovasainak gratulálunk a szép eredményekhez,
a szervezõknek pedig elismerés és köszönet jár azért, hogy õrzik, s évrõl évre tovább viszik ezt az értékes programot!
Hargitai Lajos

Alsószentiváni sulihírek
Alsószentiváni elsõ helyezés a Mészöly-napok komplex tanulmányi versenyében
Az idei tanévben sem panaszkodhattak az
unalomra 4. osztályosaink, hiszen számos
versenyen, a legkülönbözõbb témakörökben (pl. a magyar népmese világa, szépkiejtési verseny, szójátszótér, honismereti
vetélkedõ) mérethették meg magukat, sok
szép eredményt szerezve eddig is iskolánknak. Így a tanév végére már kellõ rutint
szereztek ahhoz, hogy a Mészöly Géza Általános Iskola által rendezett komplex ta-

nulmányi versenyen is jó eredményt érhessenek el. A vetélkedõre a tanév folyamán
Kocsisné Madarasi Mónika tanító néni vezetésével három írásbeli fordulón keresz-

tül is készült a Májer Zita, Madarasi Lili,
Dancz Zoltán, Lakatos Zsombor összetételû csapat. Nevéhez méltóan valóban
komplex feladatokat kaptak a gyerekek,
környezetismereti, magyar, honismereti,
rajzos és matematikai feladványok, rejtvények is szerepeltek az írásos anyagok között. Az utolsó, gyakorlati fordulóra 2017.
május 18-án került sor egy akadályverseny
keretében. A szervezõk megkértek minden csapatot, hogy a versenyre készítsenek
menetlevelet. A változatos feladatokat,
mint ügyes-füles (szavak szájról olvasása),
toronyépítés, lufidurrantó, kosárkvíz (általános ismereti kérdésekkel), „szóraforduló” (Mészöly-tájképek címe) szépen teljesítették tanulóink, s összetettben az elsõ
helyezést szerezték meg!
Jutalmul tanulóink oklevelet és ajándékot
kaptak, amelyet hazaérkezés után büszkén
mutattak meg társaiknak is. Szép volt, gyerekek, köszönjük az egész éves teljesítményeteket!
Kiss Attila
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ISKOLA

Mészöly-hírek
KOMPLEX TANULMÁNYI VERSENY
Iskolánk immár 4. éve szervezte meg komplex tanulmányi versenyét, melyre a környezõ iskolák 4. évfolyamos tanulói nevezhettek 4 fõs csapatban. A verseny õsszel indult, a tanév során 3 levelezõs fordulón vehettek részt a diákok. A feladatok sokrétûek, érdekesek voltak. Nagyon szép és igényes munkákat küldtek vissza
minden fordulóban a csapatok.
A 4., egyben utolsó fordulóra a Mészöly-napok keretében került
sor május 18-án, iskolánkban. A megmérettetésre 5 csapat érkezett. Az aulában kiállítást szerveztünk a fordulók során beküldött
pályamunkákból. A megnyitó után elkezdõdött a versengés. Az
akadályverseny 5 állomásának mindegyikén változatos, játékos és
ügyességi feladatokat oldhattak meg, volt toronyépítés, anagramma, lufipukkasztó, süket-füles, kosárkvíz.
Jó volt látni a gyerekek szemében a csillogást, a lelkesedést, az izgalmat. Minden állomáson ügyesen dolgoztak, jól felkészültek
Mészöly Géza festményeibõl. Míg az eredményeket összesítettük, a diákönkormányzat tagjai megvendégelték a csapatokat.
Az eredményhirdetést nagy izgalommal várták, ahol a következõ
sorrend alakult ki: I. „Agymenõk” (Alsószentiván), II. Agymenõk
(Cece), III. Mezõszilasi negyedikesek (Mezõszilas), IV. Tudósok
(Sárbogárd), V. Fürge Fürkészek (Töbörzsök).
Szeretnénk megköszönni a felkészítõ pedagógusok, gyerekek
munkáját, akik több hónapon keresztül kitartóan dolgoztak. Köszönjük iskolánknak, alapítványunknak, a részt vevõ tanító néniknek és a diákönkormányzat tagjainak a segítséget.
Kiss Mónika, Szabóné Berki Judit versenyszervezõk

TEHETSÉGEK A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY
GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA AULÁJÁBAN
2017. május 19-én negyedik alkalommal rendeztük meg a kórustalálkozót a Mészöly-napok keretén belül. Idén három énekkar
fogadta el a meghívásunkat: a Cecei Általános Iskola, a Mezõszilasi Németh László Általános Iskola és a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium.
Mint minden évben, a kórusok és karnagyaik nagyon gondosan
összeválogatott repertoárral álltak fel a Mészöly Géza Általános
Iskola aulájában felállított dobogókra, ahol csilingelõ hangú és
mosolygós gyerekek énekeltek, és látszott, hogy nagyon szívesen
dalolnak és kedvvel jöttek el hozzánk. Miután mind a négy kórus
elénekelte a szebbnél szebb mûveit, egy kis emlékkel és emléklappal a kezükben egy kis süteményezésre került sor az iskolánk erre
a célra megterített ebédlõjében, feltöltõdésképpen.
Ezen a napon csupa olyan diák jelent meg, akik szeretik a zenét és
szeretnek énekelni.

Kodály Zoltán szavai még ma is nagyon igazak, melyek a köszöntõ
alkalmával hangzottak el: „Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden késõbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét
kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló
elixír, és az élet szépségét, s ami benne érték, azt mind meghatványozza”.
Jövõre is találkozzunk!
Szervezõ: Szénásiné Szabó Marianna

SZAVALÓVERSENY
Május 18-án a Mészöly-napok keretében tartottuk a már hagyománnyá vált versmondóversenyünket. A környezõ településekrõl
és városunk iskoláiból is sok-sok diák tisztelt meg bennünket részvételével. Az alsósok Nemes Nagy Ágnes Hol lakik Bors néni? címû versébõl készültek fel. A költõnõ mûvei közel állnak ehhez a
korosztályhoz témájukkal, nyelvi fordulataikkal, játékosságukkal. A gyermekek elõadásából több fiatal költõ versét, alkotását is
megismerhettük a szabadon választott mûvek kapcsán. A zsûritagoknak igazán nehéz, de szép feladat jutott a legjobbak kiválasztásával. A következõ eredmények születtek:
1. évfolyam: I. helyezés Farkas Hanna (MGÁI), II. helyezés Tóth
Liza (MGÁI), III. helyezés Virág Nóra (Nagylók Ált. Isk.);
2. évfolyam: I. helyezés Sudár Arnold Acél (MGÁI), II. helyezés
Pálinkás Balázs (Szent István Ált. Isk.), III. helyezés Varga
Violett (Nagylók Ált. Isk.);
3. évfolyam: I. helyezés Pintér Laura (Cece Ált. Isk.), II. helyezés
Vorsléger Zoltán Márton (MGÁI), III. helyezés Pintér Csenge
(ÁMK);
4. évfolyam: I. helyezés Horváth Balázs (MGÁI), II. helyezés Fekete Csanád (Sárszentágota Ált. Isk.), III. helyezés Kovács Erik
Lajos (ÁMK).
Az idén választásunk a felsõsöknél Szabó Katalin Ingrid doktornõ
versére esett, aki személyes jelenlétével is megtisztelt bennünket.
A diákoktól meghallgatva Tündér-tánc címû versét örömmel,
meghatódva mutatkozott be a verseny végén.

Ezután, az Arany-évhez méltón, a választható Arany János-verseket hallgattuk meg.
A szebbnél szebb szavalatok közül az 5-6. évfolyamon I. helyezést
kapott Tatai Sándor (ÁMK), II. helyezés Kovács Réka (PSG), II.
helyezés Dániel Zsolt Dániel (PSG);
7-8. évfolyamon: I. helyezés Pszota Csenge (MGÁI), II. helyezés
Lehota Eszter (Cece Ált. Isk.), III. helyezés Tóth Laura Petra
(PSG) és Biró Bence (PSG).
Köszönjük a versenyzõk színvonalas felkészülését és elõadását!
Jövõre is szeretettel várjuk a verset kedvelõ diákokat rendezvényünkre!
Duskáné Lábodi Eszter, Bögyös Zsuzsanna, Szabóné Kocsis Márta

Bogárd és Vidéke 2017. május 25.

ISKOLA

Cecei sulibörze
HATÁRTALANUL utazunk az idei évben is!
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A Visteon Kémiaversenyen jártunk
Székesfehérváron
Idén tavasszal is megrendezték a kémia iránt érdeklõdõ diákok számára
Székesfehérváron a megyei Visteon Kémiaversenyt, ahol az írásbeli fordulókon legjobb eredményt elérõ csapatok mérhették össze tudásukat. Az
izgalmas versenyen a háromfõs csapatunk az elõkelõ 10. helyezést érte el. A csapat tagjai – Horváth Lilla,
Redzsepi Erzana, Horváth Zoltán – sok szép ajándékkal tértek
haza. Felkészítõ tanáruk Csajtainé Szabó Ágnes volt. Az írásbeli
fordulókban Pintér Zsolt segítette a csapatot, aki sajnos nem tudott részt venni a székesfehérvári versenyen. Mindannyiuknak
köszönjük a versenyen való részvételt és a sikeres szereplést!

Cecei diákok a sárbogárdi Mészöly-napokon
A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolája az idei tanévre is
pályázatot nyújtott be az Emberi Erõforrások Támogatáskezelõhöz a 7. évfolyamos tanulók határon túli kirándulása támogatására. Pályázatunkat támogatásra érdemesnek minõsítették, ennek
köszönhetõen 1.244.400 Ft-os támogatásban részesül, amelybõl
43 diák vehet részt egy 4 napos utazáson a történelmi Erdély és
Partium magyarlakta vidékein. Diákjaink vállalták, hogy a kirándulás elõkészítése érdekében egy levelezõs csapatversenyen vesznek részt, amelynek témája az utazás során felkeresett tájak, települések történelme, természeti és naprajzi értékeinek minél hatékonyabb megismerése. A csapatverseny döntõjét 2017. május
17-én rendeztük meg a Cecei Általános Iskolában, ahol egy jó
hangulatú program keretében osztották meg egymással ismereteiket diákjaink. 2017. május 31-e és június 4-e között kerül sor az
utazásra, amelyre 5 pedagógus kíséri el a gyermekeket a Nagyvárad–Körösfõ–Kolozsvár–Torda–Nagyenyed–Gyulafehérvár–Dé
va–Vajdahunyad–Arad útvonalon. A kirándulás címe: „A ’48-as
huszárok nyomában Erdélyben”.

Az idei évben is nagy izgalommal készültünk a sárbogárdi Mészöly-napok megmérettetésére, hiszen a sárbogárdi intézmény diákjai és pedagógusai is mindig szívesen jönnek a cecei versenyekre. Minden korosztályban verseket tanultak diákjaink, és különösen nagy szeretettel a felsõ tagozatosok, akiknek a kötelezõ verse
dr. Szabó Katalin Ingrid Tündértánc címû verse volt. Õt sokan
Ingrid doktornõként ismerik Cecén, hiszen az orvosi ügyeletünk
oszlopos tagja. Azt már nem olyan sokan tudják róla, hogy kiváló
verseket is ír. A doktornõ verse volt a kötelezõ vers, amit egy
szabadon választott vers elõadásával egészítettek ki a diákok.
A versmondóversenyen elsõ helyezést ért el Pintér Laura a 3. évfolyamosok között, míg Lehota Eszter 7. évfolyamos tanuló a 2.
helyezést érte el. Felkészítõ tanáraik Sohárné Bali Mária és Ferenczi Roland voltak.

Országos 6. hely a Kaán Károly
Természettudományos Versenyen
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által finanszírozott Kaán
Károly Országos Természet- és Környezetismereti Verseny a legrangosabb ilyen jellegû megmérettetés az országban. A verseny
Fejér megyei döntõjét Pajor Lili, a Cecei Általános Iskola 6. osztályos tanulója nyerte meg, így a verseny elmúlt hétvégi, Mezõtúron megrendezett Kárpát-medencei döntõjében õ képviselhette
megyénket és egyben iskolánkat is. A 25. alkalommal megrendezésre kerülõ 3 napos verseny során elméleti, gyakorlati feladatok,
prezentáció és terepgyakorlatok során mérték össze tudásukat a
legjobbak. Az idei évben két határon túlról érkezõ diák is részt
vett a versengésben. Lili alapos felkészülése után kiemelkedõ
eredményt ért el a versenyen, hiszen 6. helyezést ért el. Az eredményhez szívbõl gratulálunk és hasonló szép eredményeket kívánunk diákunknak! A gyermek felkészítése Csajtainé Szabó Ágnes
tanárnõ nevéhez fûzõdik, aki tehetséggondozó munkájával már
sok országos és megyei sikert is elkönyvelhetett az elmúlt években.
A fenti siker is bizonyítja, hogy egy
kis falusi iskolában is vannak olyan
értékek, lehet olyan oktató–nevelõ
munkát végezni, amellyel ezek az
intézmények is felvehetik a versenyt a nagyobb településekkel.
Köszönjük mindkettõjüknek a sok
munkát és intézményünk jó hírnevének öregbítését!

Ezen a napon került sor a 4. évfolyamosok számára meghirdetett
Komplex Tanulmányi Verseny döntõjére is. Az írásbeli fordulók
után végre személyesen is találkozhattak a kisdiákok egymással
egy játékos akadályverseny keretében. Az 5 helyszínbõl álló verseny nagyon izgalmas, mozgásos feladatokkal tarkított volt, amit
nagyon élveztek a gyerekek és felnõtt kísérõik egyaránt. Gratulálunk az élvezetes feladatok kitalálásához! A cecei Agymenõk csapat a versenyen a II. helyezést érte el. Felkészítõ tanáruk Csajtainé Szabó Ágnes osztályfõnök volt.
A Mészöly-napok második napján került megrendezésre a környékbeli iskolák kórusainak találkozója. A cecei kamarakórus
tagjai már hetek óta nagyon készültek a találkozóra, amit elmondásuk szerint nagyon élveztek. Felkészítõ tanáruk Tornócziné
Bondor Csilla tanárnõ volt.
Szeretnénk megköszönni minden diákunknak a versenyekre való
felkészülést és a felkészítõ tanárok áldozatos munkáját! Egyben
köszönjük a meghívásokat a sárbogárdi rendezvényekre!
Találkozzunk ilyen jó hangulatú versenyeken jövõre is!
Szabóné Várady Katalin igh.
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Miklósi sulihírek
VÁR A SZORZÓTÁBLA VÁR!
A Sárszentmiklósi Általános Iskola diákjai örömmel vesznek
részt rajzpályázatokon, pláne akkor, ha a nyeremény az egész osztály hasznára válhat. Így volt ez a MathterMinds által hirdetett pályázattal is. A nyeremény nem volt más, mint egy kereskedelmi
forgalomban még önállóan nem kapható, különleges készlet,
amely lehetõvé teszi, hogy az egész osztály egyszerre és együtt tanulja, gyakorolja és eredményesen bevésse a szorzótáblát. Az iskola már rendelkezik a MathterMinds által forgalmazott „Lapot
kérünk!” matematikai kompetenciákat fejlesztõ dobozzal, egy
családi csomaggal és többféle tematikus készlettel is, így több évfolyamon is lehetõségünk van ezzel a kártyajátékkal tanítani/tanulni. A gyerekek nagy örömmel rajzolták le a játékkal kapcsolatos élményeiket, vagy találtak ki akár új szabályokat is egy-egy játékhoz. A sok-sok rajzot beküldtük, izgatottan várakoztunk és
örömmel értesültünk arról, hogy az iskolánk az egyik nyertes pályázó. A készletet megkaptuk és azonnal birtokba is vettük. Köszönjük a nyereményt a gyerekeknek, a felkészítõ tanítóknak, és a
MathterMinds csapatának!
Erõs Mária tanító

BUDAPESTRE KIRÁNDULTUNK
Április 28-án, igencsak esõs idõjárás mellett Budapestre kirándult a Sárszentmiklósi Általános Iskola elsõ évfolyama. A kirándulás egész napos volt, reggel 8 órakor indultunk és este 20.00
órára értünk vissza. Az utazáshoz 50 fõs kisbuszt vettünk igénybe.
Rózsa nénivel, Kati nénivel, Ildikó nénivel, Mariann nénivel és
Vivien nénivel 47 elsõs utazott. Szerencsére a program nagy része
zárt helyen zajlott, így az esõs idõ nemigen tudta elrontani a kedvünket.

2017. május 25. Bogárd és Vidéke

KIRÁNDULÁS A TURULHOZ
Május 4-én a 6. évfolyam reggel izgatottan érkezett az iskolába,
mert kirándulni mentünk Tatabányára. Elsõ úti célunk a Turul
madár volt. Nézelõdtünk, és itt készítettük a madár alatt a csoportképünket is. Sajnos a madár olyan nagy volt, hogy nem fért
bele a képbe. Következõ megállónk a Szelim-barlang volt. Tetszett a barlang mindenkinek. Fel tudtunk mászni az egyes kiálló
részekre. Élveztük, hogy mászkálhattunk a barlangban. Mikor
meghallottuk, hogy ebbe a barlangba megyünk, sokan biztosan
arra gondoltak, hogy nagyon nagy és hosszú a barlang, de mégse
így lett. Ezután a Ranzinger Vince kilátóhoz mentünk. Volt, aki
lent maradt, volt, aki felment, de olyan is volt, aki félúton visszafordult. Visszamentünk a buszhoz, ami bevitt minket a városba, a
városi múzeumhoz múzeumpedagógiai foglalkozásra. Az egyik
osztály a honfoglaló magyarokkal kapcsolatos kiállításon vett
részt, míg a másik egy kézmûves-foglalkozáson. A kiállításon
megnézhettük, hogyan néztek ki a házak a honfoglalás kezdetétõl
máig. Egy játék segítségével megismerhettük, hogy nézett ki egy
régi kulcs, és kipróbálhattuk az íjászatot. A kézmûves-foglalkozáson készítettünk egy tarsoly kinézetû mágneses könyvjelzõt, miközben hallgattuk az „Emese álma” címû mondát. Majd a két osztály cserélt. Megebédeltünk, majd kerestünk egy fagyizót. Szemben vele egy ajándékbolt volt, ahol vásárolhattunk ajándékot.
Többségünk édesanyjának vásárolt ajándékot anyák napjára.
Ezután elsétáltunk egy buszmegállóba, ahol felvett bennünket a
busz. Hazafele beszélgettünk és sokat nevettünk. Köszönjük ezt
az élményt az osztályfõnökeinknek!
Horváth Bernadett és Kokas Réka 6. a

DVH2O PÁLYÁZAT
Az iskolánkban zajló tehetséggondozó szakkör lezárásaként május 6-án elutaztunk Budapestre a Margit-szigetre. Már kora reggel elindultunk vonattal. 9 óra körül megérkeztünk a Déli pályaudvarba. Ezután buszoztunk és villamosoztunk, majd megérkeztünk a Margit hídhoz, ahonnan láttuk a Lánchidat, az Országházat és a budai várat is. Átmentünk a Margit-szigethez, és sokat sétáltunk. Láttunk templomromot, állatkertet is. Mikor elfáradtunk, elmentünk fagyizni, majd mehettünk vásárolni is. Rengeteg
élménnyel értünk haza délután.
Farkas Margit 8. b

8. ÉVFOLYAM + KORDA FILMSTÚDIÓ

Az elsõ állomásunk a rakpart volt, az egyórás DUNA CORSO sétahajókázós program, amely a Margit híd és a Rákóczi híd között
kalauzolt minket Buda és Pest part menti látványosságai és emlékei között. A második állomásunk a Minipolisz volt, ahol a gyerekek a méreteikre szabott, felépített városban egy idõre belebújhattak a felnõttek bõrébe. Kipróbálhatták magukat a nagyok áhított világában, lehetett belõlük néhány órára bolti eladó, pénztáros, postás, autószerelõ, bemondó, virágárus, de akár világsztárként is bizonyíthatják kreativitásukat. A nap zárásaként a Parlamentbe látogattunk el, ahol a gyerekek a képességeikhez mérten
tájékoztatást kaptak arról, hogy mi zajlik ezen a fontos helyszínen. Betekintést nyerhettek az õrségváltásba, ami nagyon nagy
izgalommal töltötte el õket.
A kirándulás nagyon jó hangulatban telt, a gyerekek hatalmas várakozással fogadták a programok állomásait, és nem gyõzték ismételni: „Ez a legjobb kirándulás!”
Sipiczki Vivien tanító

Május elsõ hetében a 8. évfolyamnak lehetõsége volt ellátogatni
Etyekre a Korda Filmstúdióba. Az út odafelé látványos volt, hiszen a Gerecse és a Vértes lábánál vitt az utunk, melynek során
megcsodálhattuk Alcsútdobozon a híres platánfasort. A filmstúdióban a sétánk a külsõ helyszíneken kezdõdött, ahol megtekintettük a Borgiák címû film több emelet magas külsõ díszleteit. Ezután beljebb sétáltunk, ahol a Smaragdváros mediterrán stílusú
épületeit és udvarait néztük meg. A másik érdekes látványosság a
New York-i utcarészlet volt. A kétórás idegenvezetés alatt megtudtunk sok mindent Korda Sándor életérõl, munkásságáról, családjáról. Megismerhettük a zöld hátteret, a filmes hanghatásokat
és látványelemeket. Hazafelé fagyiztunk, és megnéztük a román
kori, 12. századi romtemplomot Zsámbékon. Az egész kirándulás
nagyszerû élmény volt nekünk.
Tatai Boglárka és Farkas Margit 8. b

STREET ART A HÕSÖK TERÉN
A Közép-Mezõföldi Tehetségsegítõ Tanács szervezésében a
Sárszentmiklósi Általános Iskola megrendezte a Tehetség Napját. A tehetség hónapja március 25-étõl, Bartók születésnapjától
egy hónapon át tart. Ebben az idõszakban Magyarország számos
városában hívták fel a figyelmet a tehetséggondozás fontosságára. Ezen a napon Sárbogárd város és a járás iskoláinak tehetséges
diákjai mutatkozhattak be. A program két fõ részbõl állt: az egyik
a nagyszabású közös rajz készítése volt csomagolópapírra, az alkotás címe: Tavaszi zsongás. 10 iskolai csoport rajzolt felkészítõ
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pedagógusaikkal a tér különbözõ pontjain. A mûsort a Violin
Mûvészeti Iskola sárszentmiklósi néptáncosai moldvai tánclépésekre épülõ flashmobja nyitotta meg Ács Erika irányításával. Felléptek az alapi, a nagylóki, a cecei, a töbörzsöki, a mezõszilasi, a
sárbogárdi Mészöly, a Petõfi Sándor Gimnáziumból és a sárszentmiklósi iskolából érkezett diákok. A miklósi iskola Csülleng
és Kendermorzsa népdaléneklõ csoportjai is szerepeltek a programok között Horváth Ferencné Erzsi néni vezetésével. A fellépések között volt néptánc, ének, versmondás, furulya, tornamutatvány. A végén minden iskola bemutatta a Tavaszi zsongás címû
alkotását. „Tehetséggel születni nagy ajándék. De a tehetség
küzdelmek árán kerül felszínre” – mondta Kiss Tamás író. Ennek
jegyében iskolánk jövõre is meg szeretné rendezni a programot.
Tatai Boglárka 8. b

SZAKMAI DÉLUTÁN A SÁRSZENTMIKLÓSI
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
2017. május 17-én délután egy sikeres szakmai délutánra került
sor iskolánkban. A Dunaújvárosi Petõfi Sándor Általános Iskola
20 pedagógusa látogatott el iskolánkba, hogy ismerkedjen módszereinkkel, programjainkkal, az alsó tagozaton folyó munkánkkal. 5 fõs csoportokban mikrotanításokon és bemutató foglalkozásokon vehettek részt az érdeklõdõ kollégák. Láthattak kooperatív technikákkal dolgozó harmadik osztályosokat matematikaórán és másodikos diákokat magyar nyelvtanórán. A tanórákat
Horváth-Márkus Andrea és Simon Zsuzsa vezették. Megismerkedhettek a Lapot kérünk! matematikai kompetenciákat fejlesztõ taneszközzel, ahol együtt láthatták az elsõ és negyedik évfolyamos diákokat dolgozni a bemutatott eszközzel. A foglalkozást
Ács Erika és Erõs Mária tanítók vezették. Az 1. c osztály diákjai a
7 szokás életvezetési program gyermekekre kidolgozott foglalkozásán mutatkoztak be. A játékos foglalkozás keretében a tanítók
bepillantást nyerhettek egy közös nyelvezetbe, melyen keresztül
felkészíthetik diákjaikat arra, hogyan válhatnak sikeres emberekké a 21. században. A foglalkozást Mayer-Erhardt Mariann vezette. Az órák és foglalkozások után lehetõség volt konzultációra,
szakmai beszélgetésekre. Közben iskolánk Hang-fény terápiás
eszközét is bemutatta a gyakorlatban Huszárné Lukács Mária és
Várhelyi Lászlóné. Reméljük, ez a délután egy szorosabb kapcsolat kezdete volt a két általános iskola között.
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rülményeket teremtsenek. Gondoskodnak az állatok fizikai és lelki szükségleteirõl, állatsimogatókat, nyílt napokat, elõadásokat
tartanak, gyûjtéseket rendeznek.
Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott intézményünk is. A
Sárszentmiklósi Általános Iskolában az idei tanévben immár második alkalommal rendeztünk gyûjtést a Herosz Fehérvári Állatotthona számára. Az õszi sikeres adománygyûjtõ akció sikerén
felbuzdulva az alsósok és szüleik Irányi Rózsa tanítónõ kezdeményezésére és szervezésében lelkesen hordták össze az állatotthon
lakói számára az adományokat.
Köszönetképpen Krepsz Gyöngyi, az állatotthon vezetõje bemutatókat tartott a legkisebbeknek, az elsõ osztályosoknak. Az érdekes foglalkozások keretében Gyöngyi néni az életbõl merített példákon keresztül rávezette a gyerekeket a felelõs kutyatartás lényegére. Elmagyarázta, hogy az állatok nem játékok, hanem érzõ
lények, akikrõl megfelelõen gondoskodni kell. Nemcsak az a dolgunk, hogy tápláljuk õket, hanem foglalkozni is kell velük. Beszélt
arról is, hogy csak annyi kutyát szabad tartani, amennyit a törvény
megenged, és a túlszaporodásukat is megfelelõ módon lehet kezelni.
Bemutatójára elkísérte Csoki kutya, akit pici korában vett magához, és szeretettel felnevelte. Csoki segítségével bemutatót tartott a kicsiknek, hogyan lehet a kutyusokat nevelni, tanítani, hívni,
megértetni magunkat velük.
Érdekesnek és hasznosnak tartottuk ezeket a foglalkozásokat, hiszen nagyon fontos a felnövekvõ generáció állatszeretetre és
-védelemre nevelése, tudatos környezeti nevelése.
Bízunk abban, hogy ez a kezdeményezés tartóssá és rendszeressé
fog válni iskolánkban, mert elengedhetetlen, hogy a gyerekek felnõve felelõs állattartóvá váljanak.
Kisné Paczona Ildikó

KELLEMES DÉLUTÁN
A VAJTAI ZICHY-KASTÉLYBAN

Kovács Zoltánné igazgatóhelyettes

BARÁTAINK, AZ ÁLLATOK
A Herosz Fehérvári Állatotthona 1992-ben az országban az elsõk
között nyitotta Takarodó úti menhelyét a megunt, kitett, kóbor
állatok befogadására. Több tízezerre tehetõ azoknak az állatoknak a száma, akiket befogadtak, meggyógyítottak és szeretõ gazdikhoz juttattak. Azóta is folyamatosan azon munkálkodnak az
otthon dolgozói és támogatóik, hogy az állatoknak élhetõbb kö-

Május 21-én a Sárszentmiklósi Általános Iskola 3. évfolyamos tanulói a vajtai Zichy-kastélyban tettek látogatást a Mezõjáték
szakkör keretein belül. A kastélyt a Golgota Teológiai Fõiskola
restauráltatta mûemléki jellegének megfelelõen, tükrözve az eredeti állapotokat. Az épületben sétálva idegenvezetõnktõl sok érdekességet tudhattunk meg a kastély építtetésérõl, helyiségeirõl,
késõbbi sorsáról. A gyerekeket különösen érdekelte a háború során elveszett értékek sorsa, valamint a család élete. Meglepõdtek
az ablakok, kémények, szobák, fõbejáratok számának hallatán,
hiszen az általuk tanult összefüggéseket fedezhették fel benne.
Látogatásunk végén kakaóval és friss lekváros fánkkal láttak minket vendégül, ami nagy sikert aratott a gyerekek körében. A program zárásaként sétát tettünk az arborétummá nyilvánított kastélykertben, és a szépen gondozott parkban felszabadultan futkározhattak egyet. Az úton visszafele gólyafészkeket számoltunk,
egyet megtekintettünk közelrõl is, majd a nagy melegben fagylalt
és jégkása fogyasztásával tettük feledhetetlenné a napot. Köszönjük a rugalmas szervezést és a színvonalas vezetést a kastély dolgozóinak. Bízom benne, hogy hamarosan egy egész napot tölthetünk ebben a szép környezetben.
Horváth-Márkus Andrea tanító
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2017. május 25. Bogárd és Vidéke

LÉLEKEMELÕ HÁRFAKONCERT
A SZENT LÁSZLÓ-TEMPLOMBAN
Sok szeretettel invitáltak minden érdeklõdõt május 21-én (vasárnap) délután a sárbogárdi Szent László római katolikus
templomba Bábel Klára hárfakoncertjére.
Az esemény apropója, hogy az idei évet
Szent László király trónra lépésének 940.,
szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából Szent László-emlékévnek nyilvánította a Miniszterelnökség.
Bábel Klára hárfamûvész rendkívüli játéka és személyisége teljesen elvarázsolta a
közönséget. A mûvésznõ profizmusa mellett rendkívüli közvetlenségével is emelte a
koncert fényét, hiszen a szüneteket kihasználva nemcsak a hangszert mutatta be az
érdeklõdõknek, hanem önmagáról, továbbá eddigi pályafutásának részleteirõl is sokat mesélt a résztvevõknek.
Talán sok hölgy, nõ nevében mondhatom:
kislányként arról álmodozunk, hogy híres

zenészek, énekesnõk leszünk. Bábel Klárának sikerült véghez vinnie gyermekkori
álmát. A hárfák iránti vonzalma kislánykorában kezdõdött, amikor egy tévémûsorban meghallotta és meglátta a hangszert,
mely teljesen elvarázsolta õt. Az évek során kitartóan dolgozott azért, hogy mûvészként játszhasson a húrokon.
A csodálatos Bach-mûvek között rövid betekintést nyújtott a hárfa világába. Elmondta, hogy jelenleg készülõ doktori
disszertációja Bartók hárfaszólamaival
foglalkozik. A hárfa a nõiesség szimbóluma általában, hiszen a hangszer szép formája, kecses, ívelt, feltûnõ alakja önmagában vonzza a tekintetet, pláne, ha egy szép
hölgy játszik rajta. Az esetek 99 százalékban nõk játszanak ezeken a hangszereken.
Magyarországon nincsenek aktív profi férfi hárfások, legfeljebb 1-2 fiú tanul hárfáz-

ni. Külföldön már inkább elõfordul, ismerhetünk világhírû hárfamûvész férfiakat.
Azt gondolnánk, hogy egy robusztus hangszer mozgatásához férfierõ kell, de Klára
elmondása szerint a koncerthárfa 40 kilogramm, autóval nem probléma a mozgatása, így a nõk minden segítség nélkül elbírnak a hárfával. A hangszer húrozását a
mûvésznõ maga végzi, ami a 47 húr esetében néhány órás munka.
A koncerten Bach-, Gliére-, Smetana- darabok csendültek fel, és Farkas Ferenc Régi magyar táncainak egyik tétele.
Az egyórás koncert végén könnyedebb stílusú, modern szerzeményeket is hallhattunk, mint például a Beatles Yesterday címû számát, vagy a Macskák musical egy
dalát. Kicsit a jazz mûfajába is belekóstoltunk, hogy mennyire illik a hárfa világba,
és rá kellett döbbenünk, hogy nagyon is.
Különleges, lélekemelõ koncerten vehettünk részt, igazi feltöltõdés volt ez a dolgos
hétköznapok után és elõtt. Remélem, a jövõben is lesz lehetõségünk hallani a hárfa
hangjait Sárbogárdon.
Mágocsi Adrienn

MEGHÍVÓ
Horváth László címzetes apát, Bognár Károly plébános és Takács Béla világi
elnök sok szeretettel hívja meg Önt a sárszentágotai római katolikus Szent
Ágota-templom felújítása alkalmából rendezett átadóünnepségre, amelyen
Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye püspöke ünnepi szentmise keretében megáldja a belsõleg megújult Szent Ágota-templomot.

Idõpont: 2017. június 10. (szombat) 11.00 óra
Helyszín: római katolikus Szent Ágota-templom
(8126 Sárszentágota, Templom u. 1.)
Köszöntõt mond:
Soltész Miklós, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkára, Varga Gábor országgyûlési képviselõ, Sebestyén
Zoltán, Sárszentágota polgármestere és Takács Béla, a sárszentágotai római
katolikus plébánia képviselõ-testületének világi elnöke.
A misén közremûködik a sárszentágotai Csillagfürt Nyugdíjasklub énekkara.
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Képernyõrõl könyvtárba
Az idõsebb korosztályok számára a tévéképernyõrõl jól ismert, közvetlen és
kedves bemondónõ, szerkesztõ–mûsorvezetõ, Endrei Judit volt a Madarász
József Városi Könyvtár vendége hétfõn délután, beszélgetõtársa pedig Kálnay
Adél.
Endrei Judit, aki több könyv szerzõje, 2007-ben már járt Sárbogárdon, így most
elõ is vették az akkor készült, bekeretezett fényképet. Örömmel látogatott ismét városunkba, hogy meséljen az életérõl, magáról, pályafutásának fõ állomásairól.

A vidéki lány félénk és pirulós volt, testvére
bátorította mindig, még a mai napig is. Édesanyja iskolaigazgatóként, édesapja pedig a
mezõgazdaságban dolgozott. Orosz–francia
szakra jelentkezett kétszer is, de nem vették
fel. Végül Szegeden magyar–orosz szakon
végzett.
A tévé képernyõjére úgy került, hogy Szegeden indult az ország elsõ tévéstúdiója, és õt választották ki. Innen aztán szép pályát futott
be: újságíró-iskolába járt, dokumentumfilmeket készített, majd Szentendrére költözött, és
híradósként, bemondóként, mûsorvezetõként és -szerkesztõként ismerhette meg az ország. Mivel 1997 elején megszûntek a mûsorok, amikben dolgozott, 1998-ban otthagyta a
tévét.
Azóta hét könyve jelent meg, és számos elõadást tartott országszerte. Emellett fesztiválok szervezõje is.

Legutóbbi könyvét, mely a Korhatártalanul címet viseli, ajánlotta a sárbogárdi
olvasóközönség figyelmébe. Úgy fogalmazott: a korral kapcsolatban jobb, ha
hozzászokunk az öregedéshez, mert ebbõl nem tudunk kigyógyulni. Az idõsödéssel új dolgokra lesz esély. Amikor az ember gyermek, akkor a szülõ irányítja, aztán az iskola, felnõttként a fõnök; nyugdíjasként viszont a maga ura.
Megemlítette, hogy már tervben van a következõ könyve is, mely utazásainak
története lesz.
Fotók: Madarász József Városi Könyvtár.
HÁ
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MENTÜNK
AZ UTCÁN
Tehát mentünk néhányan Pesten, az utcán. Dél elmúlt, be akartunk kapni valamit egy gyorsétteremben. „Étterem”, az valaha patyolatfehér abroszt,
ezüstösen csillogó evõeszközöket, frakkos, hajlongó
pincért jelentett. Viszont a gyorsetetõhelyek sorban
álldogáló, türelmetlen tömeget jelentenek, a pult
mögött izzadó kiszolgálókat, csilingelõ pénztárgépet. Sok ilyen hely van ma a nagyvárosokban, az emberek nem érnek rá üldögélni, pincérre várni, esetleg újságot lapozgatni. Sietnek.
Elmentünk egy nagyablakos, valóságos étterem
elõtt. Majdnem teljesen üres volt, a szépen terített
asztalok árván várakoztak, alighanem hiába. Különben az utcai járókelõk nagyobbik része is sietett. A
divatos, ifjú hölgy ugyanúgy gyorsan szedte magas
sarkú cipõbe bújtatott lábát, mint a bottal kopogó
nénike. Egy zsúfolt járda a fõvárosban metszetet ad
az egész magyarságról. Az embert szinte fejbe vágja
a ruházatok sokfélesége. Van, aki mintha egyenest
egy divatlapból lépett volna ki, mellette vágtat egy
srác, rongyos a farmerja. Tudom, hogy ez is divatos,
de ez az amerikai milliárdosok fogadását idézõ,
opálszín blézer a tíz-, vagy akár negyvenezerbe kerülõ ezüst melltûvel egyszerûen nem fér össze a rojtos
szélû lukakkal pompázó nacival. És hát a hajviseletek sokfélesége, a táskakavalkád! Milyen érdekes,
hogy vagy hatvan évvel ezelõtt ugyanezen a járdán
nyomasztó egyöntetûség jelent volna meg, csupa
zöldesfekete, pokrócszerû lóden! Akkoriban ugyanis leginkább ilyesmit lehetett vásárolni a ruházati
botokban, választékosabb holmira a tömegeknek
nem is volt pénze.
Tehát a magyarok nagyobbik része siet. Hova siet?
Nem tudjuk. A dolga után. Van abban valami vigasztaló, hogy a népnek van dolga nálunk, áthatja az embereket valamiféle céltudat, legyen az akár egy
csacska cél, macskaeledel vásárlása, esedékes tévésorozat megtekintése. Legyen célod, kisapám, hogy
tudjad, mi végett élsz e sártekén.
Na de miért torpantunk meg a feleségemmel az utca
egyik pontján? Szokatlan látvány, legalábbis a mi vidéki beállítottságunk számára. A járda szélén, a falhoz támaszkodva egy behunyt szemû fiatal nõ ült
szinte elterülve. A szép, sápadt arcra fekete hajfürtök hulltak, de õ nem látszott törõdni ezzel a kellemetlen ténnyel.
– Nem kellene megkérdezni tõle, hogy tudunk-e segíteni valamit? – kérdezte rekedten a feleségem.
A fiatalok húztak bennünket, menjünk tovább, ne
bámészkodjunk.
– Be van lõve? – kérdeztem szakértõen.
– Nem kétséges – mondta az unokám. – Az ilyet meg
kell itt szokni.
„Hátha szívinfarktus, vagy más rosszullét” – morfondíroztam. De láttam, hogy senki nem állt meg, a járókelõk egy lendülettel siettek el a nõ mellett. Õ meg
iszonyatos magányban hevert ott tovább. Tragédia
árnyéka húzódott át a lelkemen, romba dõlt családot
képzeltem el, elhagyott gyerekeket, súlyosan csalódott szerelmest, droghalált.
A gyorsétteremben már elcsitult a lélek háborgása.
Különben az ebéd nem ízlett. A sült krumpli rágós és
rossz ízû volt, a saláta íztelen.
L. A.
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MEGHÍVÓ

2017. május 25. Bogárd és Vidéke

NAGYMAMA RECEPTJEI
Cukkinis–halas kosárkák

„…minden percben ápoló gonddal õrködjetek a szabadságért szenvedõknek
még álmai felett is.” (Kossuth Zsuzsanna,
Közlöny, 1849. május 7.)
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága, a Fejér Megyei Szent
György Egyetemi Oktató Kórház Sárbogárdi Rendelõintézete és Sárbogárd
Város Önkormányzata

Hozzávalók: 1 cs leveles tészta, 15 dkg halfilé, 1
kisebb cukkini, 20 dkg gomba, 2 dl fõzõtejszín, 1
közepes vöröshagyma, 1 ek apróra vágott petrezselyem, 3 csepp citromlé, 1 ek olívaolaj, kakukkfû, só, bors ízlés szerint, 5 dkg reszelt sajt.

tisztelettel meghívja Önt

A KOSSUTH ZSUZSANNAEMLÉKPARK
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.

A halfilét elõzõ nap petrezselyemzölddel megszórjuk, meglocsoljuk pár csepp citromlével, és olívaolajban pácoljuk. A leveles tésztát fánkszaggatóval
kivágjuk akkorára, hogy a muffinsütõ formájába
pont beleférjen. A formát kikenjük, beletesszük a
tésztakarikákat, és a szokásos módon sütõpapírral
kibéleljük, babbal, vagy lencsével megszórjuk, és
kb. 15 percig sütjük. Közben elkészítjük a töltelékeket: a halas kosárkához a halat apró darabokra vágjuk, majd a páclével együtt serpenyõbe tesszük, és
magas hõmérsékleten gyorsan megpirítjuk, közben apró darabokra vágott cukkinit szórunk hozzá
(kb. egy fél, negyed cukkini). Kosárkába tesszük,
és megszórjuk a tetejét sajttal. A gombás töltelékhez megdinszteljük a hagymát, hozzátesszük a
gombát, sózzuk, borsozzuk, amikor már megpároltuk, teszünk rá egy 1 dl tejszínt, és felforraljuk, majd
kevés reszelt sajtot olvasztunk hozzá. Kosárkába
tesszük, és megszórjuk a tetejét sajttal. A cukkinishez a cukkinit hosszában nagyon vékony lapokra vágjuk, serpenyõben vajat olvasztunk, rátesszük
a cukkinit, sózzuk, megszórjuk kakukkfûvel, megfordítjuk, és a másik felét is megsütjük. Kevés tejszínes–sajtos szószt készítünk. A cukkinicsíkokat
egyenként feltekerjük, mint a palacsintát, kosárkába tesszük, leöntjük a tejszínes–sajtos szósszal, és
megszórjuk sajttal. A kosárkákat elõmelegített sütõben addig sütjük, míg a sajt megpirul a tetején.

Kapormártás
Hozzávalók: 1 csokor kapor, 3 ek liszt, 5 dkg vaj,
1 db húsleveskocka, 2 dl fõzõtejszín, só, õrölt
fehérbors, citromlé, cukor, víz (vagy tej).
A kaprot megmossuk, lecsepegtetjük, majd apróra
vágjuk. Egy serpenyõben felhevítjük a vajat, majd
hozzáadjuk a lisztet és világos színûre pirítjuk. Hozzáadjuk az apróra vágott kaprot, összekeverjük, és

pár percig kevergetve tovább pirítjuk. A húsleveskockát feloldjuk 2-3 dl vízben, majd a kapros liszthez öntjük, és állandó keverés mellett simára keverjük. Ezután ízesítjük a borssal, a citromlével és
egy kevés cukorral, majd pár percig lassú tûzön fõzzük, és közben többször megkeverjük. Végül állandó keverés mellett hozzákeverjük a tejszínt, felforraljuk, majd néhány perc után levesszük a tûzrõl.

Kapros–túrós pite egyszerûen
Hozzávalók a tésztához: 20 dkg rétesliszt, 20
dkg finomliszt, 1 cs száraz élesztõ, 20 dkg vaj, 1
db tojás, 5 dkg cukor, csipet só; a töltelékhez:
50 dkg krémtúró, 1 csokor kapor, 5 dkg vaníliás
cukor, 8 dkg cukor, 3 egész tojás, csipet só.
A tésztához a liszteket kimérjük, majd hozzáadjuk

az élesztõt, a cukrot és a csipetnyi sót. A vajat nagyobb darabokra vágva a liszthez adjuk, majd
összemorzsoljuk a vajat a liszttel. Ehhez hozzáadjuk
a tojást, amivel rugalmas tésztává gyúrjuk. A tésztát kettévágjuk, majd vékonyan lisztezett felületen
mindkettõt tepsi méretûre nyújtjuk. A töltelékhez a
túrót összekeverjük a tojások sárgájával, a cukorral, a csipet sóval és a finomra vágott kaporral. A
fehérjéket kemény habbá verjük, majd a túrós
masszához keverjük. A sütõpapírral bélelt tepsibe
helyezzük az egyik tésztalapot, rásimítjuk a túrós
krémet, beborítjuk a másik, kinyújtott tésztalapot,
villával megszurkáljuk, betoljuk a 180 fokra elõmelegített sütõbe, és addig sütjük, amíg aranybarna
nem lesz.

Plézer Györgyné

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Russ Rozália

és

A hónap folyamán a következõ párok kötötték össze hivatalosan is életük fonalát Sárbogárdon május 20-án:

Plézer György

SZAJKÓ ORSOLYA marcali és DIETRICH ERNÕ
isztiméri lakosok, valamint

50.
házassági évfordulója alkalmából
szeretettel gratulálnak, sok boldogságot,
jó egészséget kívánnak fiai:
Gyuri, Laci, Béla, menyei: Era, Hajni,
unokái: Gyurci, Petya, Lacus, Katika,
dédunokájuk: Zoé, valamint Szilvi és Gábor

SZABÓ BIANKA gyõri és
LAJTOS ANDRÁS JÁNOS sárbogárdi lakosok.
A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspárok
hozzájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség

Bogárd és Vidéke 2017. május 25.

SPORT

15

Gyõzelemmel zártuk a szezont
VAX KE Sárbogárd–Bajnok DSE Nemesvámos 32-26 (14-10)
Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 26.
forduló
Vezette: Blaskó J.–Dobovai Z. Nézõszám: 70 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Szabó J. Zs. 4, ifj. Bodoki 6, Pluhár 6,
Rehák 3, Horváth 7, Kaló 3.
Cserék: Schvarcz, Sohár – Suplicz 1, Aranyos 2, Botka.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Nemesvámos: Borostyán – Végh 1, Hunyadvári B. 6, Maurer 14,
Gyõri 1, Németh 3, Zab.
Cserék: Hunyadvári R., Varga, Vörös 1.
Edzõ: –
Hétméteresek: 3/3, illetve 3/3, kiállítások: 8, illetve 8 perc.
A hétvégén utolsó mérkõzésünket játszottuk az idei évadban. Az
ellenfél a tabella középmezõnyét erõsítõ Nemesvámos csapata
volt.
Lassan kezdõdött a találkozó. Az elsõ találatig egészen a 6. percig
kellett várni, ekkor Bodoki volt eredményes hétméteresbõl. Aztán felpörögtek az események. A vendégek Maurer vezetésével
többször is lépéselõnybe kerültek. Kevés lendülettel kézilabdáztunk, de a 20. percben utolértük ellenfelünket, és Horváth Isti
góljával már nálunk volt az elõny. A félidõ hátralevõ részében
megráztuk magunkat és megléptünk 4 góllal.
A második félidõt ott kezdtük el, ahol az elsõt befejeztük. A kapuba Schvarcz Márk érkezett Németh Tomi helyére és rögtön bemutatott pár védést, amivel megadta a kezdõ lendületet. Jöttek is
a gyors gólok, amikkel megléptünk 7 góllal. Ekkor úgy nézett ki,
hogy eldõlt a meccs érdemi része. Majd nekiálltunk kapkodni, és
szép lassan látótávolságba engedtük a nemesvámosiakat. 8 perccel a vége elõtt mindössze 2 gól volt a különbség. Szerencsére nem
estünk kétségbe, kivédekeztünk pár támadást, valamint jött egykét jó megoldás és ismét 4 gól volt a javunkra. Az utolsó 5 percben
teljesen elfáradtak a vendégek, amit ki is használtunk. Végül 6
gólos gyõzelmet arattunk és megérdemelten tartottuk itthon a
pontokat.
„Nem játszottunk túl jól. Az elsõ félidõben lassan melegedtünk bele a
játékba és langyosan mozogtunk a pályán. A meccs középsõ szakaszában már jobban ment a játék és megléptünk az ellenfelünktõl.
Azonban könnyelmûek lettünk az elõny tudatában, sokat hibáztunk
és visszaengedtük ellenfelünket a meccsbe. A végén azért összekaptuk magunkat és behúztuk a találkozót.”
Nehéz szezonon vagyunk túl, ahol sok megpróbáltatás érte a csapatot. Két fontos távozó is volt a télen, így még szûkebb kerettel
folytattuk tavasszal. Ez a helyzet nem mutatkozott meg az eredményeken. Több játékos is felnõtt a feladathoz, és a csapat is
összébb kovácsolódott. A tavaszi szezonban több bravúrt is sikerült hozni, aminek köszönhetõen feljöttünk a 4. helyre. Sokáig

úgy nézett ki, hogy meglehet a 3. pozíció is, azzal együtt a Fejér
Megye Bajnoka cím is. Azonban az utolsó pár fordulóban a kulcsfontosságú mérkõzéseken elfogytunk fizikálisan és mentálisan is.
Ennek ellenére dicséret illet minden játékost, aki részese volt a
szezonnak!

A bajnokság végeredménye:
1. Veszprémi Egyetemi SC
24 22 1 1 757 597 160 45
2. Telekom Veszprém IV.
23 21 0 2 719 529 190 42
3. Rácalmás SE
24 17 0 7 700 653 47 34
4. VAX KE Sárbogárd
24 15 1 8 721 644 77 31
5. Ercsi SE
24 14 0 10 729 672 57 28
6. Õsi Andreotti SE
24 12 1 11 707 690 17 25
7. Bajnok DSE Nemesvámos
24 10 1 13 672 667
5 21
8. KK Ajka II.
23 9 1 13 568 572 -4 19
9. Simontornyai KK
24 8 3 13 731 781 -50 19
10. Martonvásári KSE
24 7 2 15 583 647 -64 16
11. Alsóörsi SE
24 6 2 16 609 696 -87 14
12. Bicskei TC
24 6 2 16 613 706 -93 14
13. Somló Hús KK Pápa
24 1 0 23 584 839 -255 2
(Az Ajka II.–Telekom Veszprém IV. mérkõzést késõbb játsszák, de nem befolyásolja a végeredményt.)

A 26. forduló további eredményei:
Alsóörs–Telekom Veszprém IV. 18-29 (9-15), Ercsi–Veszprémi
Egyetem 23-24 (12-11), Rácalmás–Simontornya 30-28 (13-15),
Pápa–Õsi 25-38 (11-17), Bicske–Martonvásár 18-31 (10-13)

Csapatunk góllövõi a szezonban:
1. Bodoki György
2. Rehák Tamás
3. Horváth István
4. Pluhár Tamás
5. Kaló Péter
6. Szabó József Zsolt
7. Goldberger Marcell
8. Aranyos Attila
9. Suplicz István
10. Tutuc Eric Joel
11. Várady–Szabó Márton
12. Botka Tamás
13. Schvarcz Márk
14. Vorsléger Zoltán
Szép volt srácok!

Gól
148
120
118
72
68
57
54
28
19
17
16
2
1
1

Mérkõzés
23
24
21
23
21
22
12
22
22
7
17
9
11
1
Rehák Tamás

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK: HAGYOMÁNYÕRZÕ TÁBOR SÁRBOGÁRDON!
Kedves hagyományaink iránt érdeklõdõk!

A TEHETSÉG MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY SZERVEZÉSÉBEN HAGYOMÁNYÕRZÕ TÁBORT SZERVEZÜNK
A SÁRBOGÁRDI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN JÚNIUS 26–30-IG.
Várunk minden 6–13 éves fiút és lányt, aki szeretne velünk táborozni! A napi programok 9–16.30-ig tartanak. A hét folyamán 2 korcsoportban néptáncolunk, énekelünk, kanászbotot faragunk, rétest és palacsintát sütünk, táncoskeszkenõt hímzünk, gyöngyöt
fûzünk a viseletünkhöz.
A tábor díja: 10.000 Ft, a tízóraival, ebéddel, uzsonnával és minden programmal együtt.
A korcsoportokat a tábor kezdetekor alakítjuk ki igény szerint.
Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lappal és a tábor díjának befizetésével a József Attila Mûvelõdési Központban és a Sárszentmiklósi Általános Iskolában (Szlobodáné Gabi néninél) lehet.
Szeretettel várunk minden hagyományaink iránt érdeklõdõt!
Tisztelettel és üdvözlettel: Iker Józsefné néptáncpedagógus
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„Fájdalmas” (pont)vereségek
Egy perc és nyersz
Polgárdi Vertikál–Sárbogárd 3-3 (1-2)
Polgárdi: Szabó Norbert – Egerszegi Zoltán, Csizmadia Gergõ, Szabó Benjamin,
Bencze János, Csizmadia Dávid, Borbás
László, Farkas Dániel, Tóth Péter, Csrepka Márton, Kosztolányi Bence.
Cserék: Bernáth Imre, Spánitz András, Holka Szilárd, Schultz Máté.
Sárbogárd: Deák Miklós – Gráczer Bence,
Nagy Ármin, Kõkuti Tamás, Hegedûs
György, Gráczer Bálint, Bezerédi Ádám,
Gráczer Gergõ, Laták Bertold, Horváth
Ádám, Németh Kristóf.
Cserék: Simon Csaba, Boros Benjamin,
Tóth Zsolt, Krajcsovics Péter, Nagy Krisztián.
Edzõ: Gracza Tibor.
A mérkõzés elsõ perceiben a vendégek támadásai jelentettek veszélyt Szabó N. kapujába. A 23. percben a büntetõterületen
belüli kezezésért a Polgárdi tizenegyeshez
jutott, amelyet Bencze J. értékesített, 1-0.
Továbbra is a Sárbogárd irányította a játékot és a 37. percben Bezerédi Á. góljával
egyenlített, 1-1. A szél támogatását élvezõ
vendégek a 40. percben Nagy Á. fejesgóljával megszerezték a vezetést, 1-2.
A második félidõben a Polgárdi kezdeményezését a vendégvédelem sikeresen hárította. A 64. percben a 16-oson belüli buktatásért a Sárbogárd jutott büntetõhöz.
Horváth Á. magabiztosan lõtt a kapuba,
1-3. A kétgólos vezetés birtokában a vendégek az eredmény tartására törekedtek.
A hazaiak támadásai a 71. percben gólt
eredményeztek, Farkas D. talált a kapuba,
2-3. Erõsödött a Polgárdi nyomása, és a
mérkõzés vége elõtt, a 89. percben Kosztolányi B. góljával pontot mentett a hazai
csapat, 3-3.

A hazai pálya nem elõny
Sárbogárd II.–Nagykarácsony 2-3 (0-1)
Sárbogárd II.: Szopori Gábor – Vagyóczki
Patrik, Juhász Gábor, Kacz Sándor, Nagy
Tamás, Lakatos Áron, Szabó Zoltán, Vámosi Dávid, Pajor László, Huszár Dávid,
Demeter Dávid.
Cserék: Brúzsa Sándor Patrik, Rigó László,
Molnár Márk, Szakács Sándor.
Edzõ: Pajor László.
Nagykarácsony: Turi Endre – Harasztia
Zoltán, Tábi Gergõ, Brogyányi Márk,
Szûcs Richárd, Simon Zsolt, Oláh Ferenc,
Jámbor Olivér, Szabó Márton, Komáromi
Ádám, Rabijász Dávid.
Csere: Jeney Flórián.
Kellemetlenül zavaró szél nehezítette a
csapatok játékát, és az elsõ percekben a
hazaiak támadásai és a vendégek védekezése jellemezte a mérkõzést. A 12. percben
Vámosi D. a védõ mellett kilépett Huszár

Fotó: Boros Zoltán

indításával, de 14 méterrõl mellé lõtt. A 16.
percben ajándéklabdával megszerezte a
vezetést a Nagykarácsony. Vagyóczki P.
középen elpasszolt labdáját Rabijász D. elcsípte és a védõ kíséretében a kapuba helyezett, 0-1. A 20. percben ismét Vámosi
D. került helyzetbe. Lakatos Á. indításával
a védõk mögé került és a kapujából kimozduló Turi E. remek vetõdéssel leszedte a
lábáról a labdát. Átütõ erõ nélküli hazai
támadások és meddõ mezõnyfölény a félidõ végéig.
A második játékrészre kettõs cserével frissített a Sárbogárd II. Szakács S. és Molnár
M. beállásával szervezettebbé vált a hazaiak játéka. Az 54. percben a vendégek kontratámadása góllal végzõdött. Tábi G. középre adott labdáját Harasztia Z. 16 méterrõl védhetetlenül lõtte a bal felsõ sarokba, 0-2. Az 56. percben Huszár D. bal oldalról, a 16-ossal egy vonalban elvégzett
szabadrúgása a kapu bal alsó sarkában kötött ki, 1-2. A sárbogárdi fölény állandósult, és a vendégek egy-egy távoli lövése
okozott Brúzsa S. P-nek munkát. A 82.
percben egyenlített a hazai csapat. Rigó L.
bal oldali szöglete Molnár M. elé került,
aki 10 méterrõl a bal felsõ sarokba lõtt, 2-2.
A gyõztes gól megszerzéséért küzdõ hazaiak újabb védelmi hiba után ismét hátrányba kerültek. A 87. percben a felezõvonalnál elvégzett bedobás után Juhász G.
hátrafejelt labdájára Oláh F. lecsapott és
15 méterrõl a jobb alsó sarokba helyezett,
2-3.
Küzdelmes mérkõzésen a hazai védelem
hibáit kihasználva szerzett gyõzelmet a
vendégcsapat, a hazai pályán sorozatosan
gyenge teljesítményt nyújtó Sárbogárd II.
ellen.

Egy hét Polgárdiban
Polgárdi Vertikál U19–Sárbogárd U19
7-1 (3-0)
Polgárdi Vertikál U19: Fi Kornél – Szabó
Márk Marcell, Kosztolányi Bence, Tury
Nagy Miklós, Baksa József, Csizmadia Dávid, Tóth Péter, Agg Barnabás, Büki Zsolt,
Szabó Benjamin, Polák Dániel.
Cserék: Riba Áron, Baksa Ervin István.

Sárbogárd U19: Brúzsa Sándor Patrik –
Demeter Dávid, Fekete András, Petõ
András, Sükösd Gergõ, Gyökér Kristóf,
Molnár Márk, Ambrózi Miklós, Horváth
István, Vagyóczki Patrik, Bögyös Bendegúz Géza.
Csere: Husvéth Tamás.
A kieséstõl veszélyeztetett hazaiak a 9.
percben Kosztolányi B. góljával megszerezték a vezetést, 1-0. Két perc múlva ismét Kosztolányi B. használta ki a vendégvédelem hibáját, 2-0. A gól után összeszedték magukat a sárbogárdi fiatalok, és a 44.
percig sikerült feltartóztatni a hazaiak támadóit. Polák D. góljával 3-0-as eredménnyel vonultak a szünetre a csapatok.
A második félidõ újabb Polák D.-góllal
kezdõdött, 4-0. A gyenge napot kifogó vendégek nem tudták feltartóztatni a hazaiak
támadásait. Kosztolányi B. a 60. percben
csapata ötödik gólját is megszerezte, 5-0.
Kosztolányi B. feltartóztathatatlan volt, és
a 75. percben az eredmény 6-0. Újabb két
perc múlva, a 77.-ben ötödször volt eredményes Kosztolányi B., az eredmény 7-0.
A 83. percben Demeter D. szépített. és
megszerezte a becsületgólt, 7-1.
A tartalékosan felálló sárbogárdiak nem
voltak egy súlycsoportban a bennmaradásért küzdõ hazaiakkal szemben.

Remek védések – 0-0
Sárbogárd Öregfiúk–
Mezõszilas Öregfiúk 0-0 (0-0)
Sárbogárd Öregfiúk: Sipõcz Attila – Derecskei József, Szikszai László, Kiss János,
Fekete János, Csendes István, Kelemen
Béla, Tóth István, Deák Géza, Lakatos
György, Németh Attila.
Cserék: Palotás Péter, Tóth Attila, Killer
Gábor, Simon Krisztián, Nedoba Milán,
Kassai Norbert, Horváth István.
Mezõszilas Öregfiúk: Papp Csaba – Szilágyi Tamás, Varga László, Bognár Zsolt,
Juhász Gábor, Tücsök Zsolt, Petrik József,
Virág Attila, Pécsi Zoltán, Kiss Sándor,
Góman Zoltán.
Csere: Nagy Sándor.
A dobogós hely megtartása volt a tétje a
hazai csapatnak. Ennek megfelelõen az elsõ percekben kidolgozott helyzetek maradtak kihasználatlanul. A vendégek kapusa, Papp Cs. remek védésekkel akadályozta meg a hazaiak gólszerzési kísérletét.
A második félidõben Sipõcz A. is bemutatott néhány bravúrt a kapujában, így a mezõszilasiaknak sem sikerült eredményesnek lenni.

Így kell ezt csinálni
Sárbogárd U16–Lajoskomárom U16
8-0 (5-0)
Sárbogárd U16: Deák Zala – Suhajda
Martin, Gábris Róbert, Ambrózi Miklós,
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Lengyel Szabolcs, Pap Dániel, Bruzsa Tamás, Biró Bence, Horváth Zsombor, Horváth Bálint, Sohonyai Gyula.
Cserék: Horváth Áron Máté, Nagy Ferenc.
Lajoskomárom U16: Papp Milán – Gógán
Ádám, Kicska Richárd, Szulimán Norbert
József, Rácz Dénes Barnabás, Jakab Máté
Patrik, Horváth Partik, Bertók Krisztofer
Szabolcs, Mlinkovics László, Reizinger
Gyõzõ, Varga Patrik.
Cserék: Pál Kevin Krisztofer, Jakab Alex.
A múlt héten Sárosdon elszenvedett súlyos vereség után sikerült talpra állni a csapatnak. Már a 3. percben Gábris R. góljával vezetéshez jutott a hazai csapat, 1-0. A
mérkõzés 29. percétõl a félidõ végéig Horváth Zs. kétszer, Gábris R. és Brúzsa T. is
eredményesek voltak. A szünetre 5-0-ás
elõnnyel vonultak a rövid pihenõre.
A második játékrész könnyed játszadozása
közben a 73. percben Sohonyai Gy. is feliratkozott a góllövõk listájára, 6-0. Lengyel
Sz. 79. percben talált a kapuba, és az eredmény 7-0. A mérkõzés befejezése elõtt, a
86. percben az elõre húzó Ambrózi M. állította be a végeredményt, 8-0.
Magabiztos, megérdemelt gyõzelem.

A hétvége sportmûsora
2017. május 27. (szombat)
10.00 óra: Sárbogárd U19–Szár U19, Sárbogárdon
17.00 óra: LMSK Cobra Sport Ö. F.–Sárbogárd Ö. F., Lepsényben
2017. május 28. (vasárnap)
10.00 óra: Sárbogárd U16–Kisláng U16,
Sárbogárdon
17.00 óra: LMSK Cobra Sport–Sárbogárd
II., Lepsényben
17.00 óra: Sárbogárd–Baracs, Sárbogárdon
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

BOZSIK
ENYINGEN
Május 20-án U7-es csapatunk Enyingen
Bozsik-tornán vett részt. Ismét nagy lét-
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számmal jelentünk meg, nagy örömünkre sok hozzátartozó kísért el és
buzdított minket. A nagy meleg ellenére játékosaink nagyszerû formát nyújtva gyõzték le ellenfeleiket. Kemény,
sokpasszos, színvonalas játékot bemutatva kimagaslottak a mezõnybõl, ami a
jövõre nézve biztatónak tûnik. Ezzel játékosaink számára a szezon még nem
ért véget, mert június közepén ausztriai
tornára utazunk, ahol nemzetközi mezõnyben is megmérettetjük magunkat.
Szeretnénk megköszönni a szülõknek a
nagyszerû, segítõkész hozzáállást. A
tornán részt vettek: Biró Kata, Darvas
Csaba, Hegedûs Ármin, Kovács Áron,
Tóth Dávid, Tóth Erik, Õsz Vilmos,
Szalai Noé, Pach János, Szántó Zalán,
Hadobás Sebestyén, Fekete Zétény,
Holló Áron, Pálinkás Patrik, Gémes
Csanád.
Oklevélben részesültek: Szalai Noé,
Hegedûs Ármin, Biró Kata, Holló
Áron, Hadobás Sebestyén.
Edzõk: Húsvéth Zsolt, Szabó Attila.

FOCITÁBOR
A Sárbogárd SE ebben az évben is megszervezi a 6–16 éves korosztály részére a
napközis rendszerû focitábort.

Ideje:
2017. június 19.–június 23.,
2017. június 26.–június 30.
A tábor helye:
Sárbogárd SE sportpálya.
A résztvevõk napi háromszori étkezést biztosít az egyesület (reggeli, ebéd, uzsonna).
A focitábor díja: 2.000 Ft/nap.
A táborba jelentkezõ fiataloknak a Sárbogárd SE utánpótlásedzõi tartanak foglalkozásokat.
Jelentkezni lehet:
Sallai Attila – 06 (70) 3630 473
Lajtos András – 06 (30) 7010 169

Szántó Gáspár

Sárbogárd SE

Heti idõjárás
Pénteken elszórtan, szombaton egy-egy helyen elõfordulhat még záporesõ, esetleg zivatar, ezt követõen azonban csapadékmentes idõszak elé nézünk. Az
északnyugati, északi szél a héten még élénk marad, a jövõ hét elején fokozatosan délibe fordul és mérséklõdik. Szombatig alacsonyabb hõmérsékletekre készülhetünk, reggelente 7 és 13 fokig hûl a levegõ, délutánonként 20 fok köré emelkedik. Vasárnaptól azonban melegebbre fordul idõjárásunk, éjjel egyre több
helyen marad 10 fok felett a hõmérséklet, napközben hétfõn és kedden már a 30 fokot közelíti az ország egyes területein.
www.metnet.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.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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APRÓHIRDETÉSEK
Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869
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)
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Eladó házat vásárolnék 7.000.000 Ft-ig Sárbogárdon. 06 (70) 379 8293
Eladó kétéves szelíd barna kecske. Napi két liter tejet ad. Telefon: 06 (30) 781
5181
Festeni tudó két fõt keresek németországi munkára, nyelvtudás nem szükséges. Érdeklõdni: 06 (70) 398 1519
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Székesfehérvári Egyházmegye által
fenntartott
Fatimai Boldogasszony Általános Iskola
pályázatot hirdet
2017. szeptember 1-jei kezdéssel
a következõ munkakörökre:
a) TELJES ÁLLÁSÚ MUNKAKÖRÖK:

Egyszobás lakás kiadó 06 (20) 226 7080
Költözés miatt eladó bútorok, háztartási eszközök. 06 (25) 625 041
Hagyományos hattyúnyakú szántóeke, eketaligával eladó 50.000 Ft-ért. Telefon: 06 (25) 464 955
Sárszentmiklóson parasztház eladó állattartásra alkalmas gazdasági épületekkel. Sárbogárdi panellakásra történõ csere is lehetséges értékegyeztetéssel. Irányár: 4,5 millió. Telefon: 06 (30) 374 8396
Gumikerekû lovas kocsi, háromfázisú daráló eladó. 06 (25) 460 278. (1548498)
Zanussi kombi hûtõ, építési telek és 32 db E-gerenda eladó. 06 (70) 398 2307.

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790
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
TÁPKOCKÁS, SZÁLAS PAPRIKA-, PARADICSOM-,
FÛSZERPAPRIKA PALÁNTA!
Sohár, Cece Deák utca 81. 06 30 418 7854
SÁRBOGÁRD központjában kétszintes
CSALÁDI HÁZ ELADÓ 06 30 752 6569
ÁLLÁST KERES VAGY VÁLTANA?
Mi segítünk megtalálni a legjobb munkát!
Jöjjön el hozzánk és válogasson ajánlataink közül:
BETANÍTOTT MUNKÁK,
RAKTÁROS ÉS SZAKMUNKÁK.
Részletek és jelentkezés: Adecco Székesfehérvár,
06 22 510 230, szekesfehervar@adecco.com

MEGHÍVÓ
A Sárbogárdi Napok keretében
megrendezendõ fõzõversenyen
a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
is részt vesz.
Lakatos Péter, az SRNÖ elnöke

– magyar–angol / magyar–bármely
szakos tanár
– matematika–informatika /
matematika–bármely szakos tanár
– napközis nevelõ
A jogviszonyok idõtartama: határozott idejû munkajogviszony, mely késõbb határozatlan idõtartamra módosulhat.

b) ÓRAADÓ TANÁROKAT
(megbízási szerzõdés alapján) keresünk
felsõ tagozatban fizika, kémia, testnevelés,
rajz és ének tanítására.
A munkavégzés helye: 7012 Alsószentiván, Béke út 112.
Munkabér és juttatások: A munkabér megállapítására és a juttatásokra a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl és
a 326/2013. (VIII. 30.) korm. rendelet a pedagógusok elõmeneteli rendszerérõl és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történõ végrehajtásáról rendelkezései irányadóak.
Pályázati feltételek:
– fõiskolai, vagy egyetemi tanári diploma
– magyar állampolgárság
– büntetlen elõélet
– cselekvõképesség
– a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt (erkölcsi bizonyítvánnyal igazolható)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz
– erkölcsi bizonyítvány
– motivációs levél
– végzettséget igazoló dokumentumok másolata
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
– kiváló szintû kommunikációs készség és kapcsolatteremtõ
képesség
– önálló munkavégzés
– empátia és gyermekszeretet
– egyéb szakpár
– IKT magas szintû alkalmazása
– több éves gyakorlat
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak az iskola címére történõ megküldésével (7012 Alsószentiván, Béke u. 112.);
– elektronikus úton az iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu
e-mail-címen keresztül.
További információ: a kissattila@bela-aszentivan.sulinet.hu
e-mail-címen Kiss Attilától kérhetõ.
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