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Nélkülözhetõk a szavak az egymásra hangolódáshoz. Jól lehet a közös csöndben érteni egymást és
töltekezni. Kedves Olvasóinkra gondolva készítettük Marci fiammal ezt a fotót egy nádszálon sütkérezõ lepkérõl – a közéleti, energiapusztító csatamezõk helyett íme egy pozitív mezõ, az élõ természet csatornája, amire bármikor átkapcsolhatnak
kikapcsolódásképpen.
Hargitai–Kiss Virág

Írás a 2-3. oldalon.
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Pedagógusnapi ünnepség Sárbogárdon
Városi ünnepség keretében köszöntötték a település iskoláinak tehetséges, szorgalmas diákjait,
valamint az õket oktató–nevelõ pedagógusokat pénteken délután a mûvelõdési házban.
Az eseményt Varga Gábor országgyûlési
képviselõ nyitotta meg, visszaemlékezve
diákéveire és egyik kedves tanárára, Leszkovszki Albinra. Beszédét követõen a Mészöly Géza Általános Iskola tánccsoportjának elõadását tekinthettük meg.
Dr. Sükösd Tamás polgármester és dr.
Varnyu Péter aljegyzõ adták az okleveleket és emlékplaketteket. Azok a tanulók
vehettek át elismerést, akik megyei, térségi
és országos versenyeken öregbítették a város és iskolájuk hírnevét, szép helyezéseket elérve. A képviselõ-testület Etelvári
Zoltán javaslatára döntött úgy még 2011ben, hogy megjutalmazza az eredményes
diákokat és pedagógusokat. Idén több
mint 60 diák és 40 csapat vehette át az emléklapot és plakettet.
„Sárbogárd Város Oktatásáért” díjban részesült a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola pedagógusa, Szénási Csaba, aki

szívügyének tekinti. Az ECDL-oktatás bevezetése az iskolában az õ nevéhez fûzõdik. Két évtized alatt munkája eredményeképpen több száz diákja szerezhette meg
az ECDL Start bizonyítványt. Folyamato-

san nyomon követi az informatika legújabb vívmányait, melyeket tanórákon és
szakkörökön ismertet meg tanítványaival.
Az interaktív tábla megjelenésekor már
rendelkezett a mûködtetésükhöz, használatukhoz szükséges ismeretekkel. A pályázati forrásokból vásárolt interaktív táblák
kiválasztásánál körültekintõ, lelkiismeretes munkával segítette az iskolavezetést. A
14 interaktív tábla alkalmazásához szívesen nyújt segítséget a pedagógusoknak,
melyek használatával a mindennapos oktatás színesebbé, változatosabbá vált az
iskolában. Szívesen szervez tanítványainak
elfoglaltságokat. Osztályfõnökként kiemelt feladatának tartja, hogy osztályával
egy-egy iskolai rendezvényre színvonalas
mûsorral készüljön. Szakmája iránt elhivatott tanár.
Egy-egy emléklapot nyújtottak át azoknak
a pedagógusoknak is, akiket intézményük
felterjesztett a városi díjra. Emléklapot és
virágot vehetett át Szõnyegi Katalin, a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola
pedagógusa, Irányi Rózsa, a Sárszentmiklósi Általános Iskola pedagógusa és Palatinus Rozália, a Sárszentmiklósi Általános
Iskola pedagógusa.

tanári diplomáját a Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola földrajz szakán szerezte. A Mészöly Géza Általános Iskolában
1993. augusztus óta végzi oktató–nevelõ
munkáját. 2004-ben közoktatási vezetõ
szakvizsgát, 2014-ben erkölcstan, etika
szakos pedagógusdiplomát szerzett. Szakmai tudását továbbképzéseken folyamatosan fejleszti és eredményesen alkalmazza.
Magas szintû számítástechnikai ismeretekkel rendelkezik, melynek továbbadását

A pedagógusnapi ünnepség kiváló alkalom volt két gyémántdiploma átadására.
Marth Béláné, a Sárszentmiklósi Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa és
Tóth Gyula, a Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola nyugalmazott pedagógusa kapták kézhez jubileumi diplomájukat.
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„Szeresd a gyermeked, öleld a szívedre!
Ez az, mire vágyhat, fényre, szeretetre.
Legyél vele többet, várja közös játék!
Az együtt töltött perc neki mind ajándék.”

Felhõtlen játék,
vidám gyermekzsivaj

Marth Béláné Móré Zsuzsanna a székesfehérvári állami Vasvári
Pál tanítóképzõben az 1956/57. tanévben tett képesítõvizsgát. Az
oklevelet az intézmény jogutódja, a Széchenyi István Egyetem
adományozta számára 2017-ben.
Tóth Gyula biológia–rajz szakon végzett a Pécsi Állami Pedagógiai Fõiskolán 1956-ban. Részére a Pécsi Tudományegyetem adományozta a 60 éves diplomát.
Gratulálunk minden díjazottnak és a két gyémántdiplomás pedagógusnak!

A hagyománynak megfelelõen az idén is megtartottuk a gyermekés családi napot a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõdében június
9-én. Ezen a napon a feldíszített udvaron többféle játéklehetõség
várta a gyermekeket. Felhõtlen játék, vidám gyermekzsivaj töltötte be a bölcsõde udvarát, a gyermekek önfeledten játszottak szüleikkel, nagyszüleikkel, csoporttársaikkal. Az ugrálóvárban szinte
fáradhatatlannak tûntek: „Ugráljunk, mint a verebek, rajta gyerekek!”
A kreatív édesanyák, Éva és
Erika arcfestéssel és csillámtetoválás készítésével kedveskedtek a gyermekeknek. A
szülõk sok-sok finomsággal, a
bölcsõde dolgozói színes gyümölcssalátával kínálták a
gyermekeket a délelõtt folyamán. A Sárbogárdi Rendõrkapitányság által biztosított
rendõrautó meglepetés volt a
gyermekek számára, aminek
nagyon örültek, megnézhették és bele is ülhettek. Külön
öröm volt az is, ha véletlenül a
szirénája is megszólalt.
Rengeteg mosolygós arcocska
bizonyította, hogy a gyermekek jól érezték magukat. Köszönet illeti a szülõket és a bölcsõde valamennyi dolgozóját, hogy aktívan
részt vettek a gyermeknap megszervezésében!

Mágocsi Adrienn

Sárbogárdi hársfavirágok

50 éves osztálytalálkozó Alapon
Az alapi általános iskola 50 éve végzett diákjai találkoztak szombaton az iskola épületében. Már maga az évforduló is különlegesnek számít, de az még inkább, hogy két
egykori tanáruk is megtisztelte jelenlétével az eseményt: az iskolaépítõ igazgató,
Alap díszpolgára, a most 90 éves Kovács
Ernõ és 84 éves neje, Kovács Ernõné Óvári
Márta.

Kovács Ernõ az Alföldrõl került a Mezõföldre. Alapon kezdett, és itt ismerkedett
meg feleségével is. 1952-tõl 1955-ig a sárbogárdi tanítóképzõ gyakorlóiskolájának
tanítói voltak, majd a tanítóképzõ megszûnésével visszamentek Alapra, ahol Ernõ
bácsi igazgatóként folytatta pályáját 1955-

tõl 1968-ig, a tanítás mellett több szakot is
elvégezve. Késõbb Budapestre költöztek,
ahol Ernõ bácsi szintén igazgatói pozícióba került, nyugalomba vonulásáig.
Az évfordulós osztály névsora: Major Zsuzsa, Harangozó Mária, Kovács Mária, Somogyi Mária, Alpek Erzsébet, Tóth Mária,
Kaszás Veronika, Zsigmond Julianna,

Szabó Anna, Szücs Julianna, Sennyei Mária, Kaszás István, Bernáth Imre, Bernáth
József, Kaszás János, Kovács József, Zámbó Péter, Fodor István, Meggyesi István,
Vajai József, Nagy Ferenc, Idei Béla,
Tángli István, Bodoki Béla, Major István.
Hargitai Lajos
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NAPLÓ
A sárbogárdi képviselõk június 9-én ültek
össze az aktuális napirend tárgyalására.
Három hiányzó volt igazoltan távol: Nedoba Károly, Novák Kovács Zsolt és Gerlai Zsolt.
Dr. Sükösd Tamás polgármester rövid áttekintést adott az elmúlt hónap történéseirõl. A közmunka vonatkozásában tartott
ellenõrzésen megfelelt az önkormányzat,
nem tártak fel szabálytalanságot. Megtörtént az újraélesztõ-készülékek ellenõrzése
és a mûködési engedélyeik beszerzése. A
tanuszodánál a nyári hónapokban kétfajta
próbaüzemet tartanak a nyitás elõtt.
Összegezte a polgármester a Sárbogárdi
Napokat, reményét kifejezve, hogy mindenki megtalálta a szórakozását. Köszönet
mindenkinek, aki a szervezésben, kivitelezésben vagy nézõként részt vett az eseményen. Egységet mutatott a város. Május
29-én eredményes lett egy újabb sárbogárdi pályázat, melynek részleteirõl késõbb ad
tájékoztatást. A 63-as út sárbogárdi vasúti
átjárójának átalakítása kapcsán szakmai
szervezetekkel egyeztetett a MÁV tervzsûrije. A Katona utcai keresztezõdést odébb
viszik, hogy csökkentsék a balesetveszélyt,
illetve egy kanyarodósáv és bicikliút kerül
kialakításra a biztonságosabb közlekedés
érdekében. A bicikliút a síneken át a Hotel
Kovács sarkáig tart majd. A közbeszerzést
õsszel írják ki, jövõ évben kezdõdik az
építés. A beruházás témájában június 8-án
lakossági fórumot is tartottak, amely jó
hangulatban zajlott, minden jelenlévõ üdvözölte a tervet. A tervezõ kimerítõ választ
tudott adni minden felmerülõ kérdésre.

Civil szervezetek
beszámolója
Több civil szervezet képviselõje is megjelent vendégként az ülésen éves beszámolóik elfogadása okán. A Sárréti Csókavirág
Néptáncegyesület anyagát technikai okból
a következõ ülésen tárgyalják.
Dr. Sükösd: Öröm, hogy ennyi mûködõ
társadalmi szervezetünk van az élet minden területén. Látszik a civil összefogás,
mely az önkormányzat mûködését is könynyebbé teszi, illetve növeli az emberek
komfortérzetét.

Régi-új helyi járat
Mivel lejárt a helyi autóbusz-közlekedés
mûködtetésére vonatkozó szerzõdés a
szállítást végzõ céggel, ezért az önkormányzat még márciusban megpályáztatta
a tevékenységet. Egy pályázó volt, a szolgáltatást eddig is megelégedésre végzõ
cég, a Régió 2007 Kft.
Dr. Sükösd Tamás: Az üzemeltetõ megfelelõen végezte a munkáját, rugalmasságot
tanúsítottak a helyi közlekedés szervezé-

sében, a hétvégi járat, illetve a Sárbogárdi
Napok kapcsán is. Ezt az együttmûködést
próbáljuk megtartani. A cég helyi telephelyen tárolja a buszokat és helyi gépjármûvezetõket alkalmaz.
Lics Zoltán, a Régió 2007 Kft. ügyvezetõje
megköszönte a bizalmat, és hozzáfûzte,
hogy igyekeznek a gépjármûparkot tovább
fiatalítani.

Hatékony társulás
A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális
és Gyermekjóléti Társulás tevékenységérõl szóló beszámoló kapcsán dr. Sükösd
megjegyezte, hogy a társulás a Sárbogárdi
Egyesített Szociális Intézményt üzemelteti. A települések nem szoktak egymásnak
tartozni, és konstruktív viták folynak; az
ülések jóval gyorsabban zajlanak le, mint a
korábbi kistérségi társulás ülései.

Szociális gondoskodás
A szociális gondoskodás körében végzett
hatósági munkáról szóló beszámoló kiegészítéseként dr. Varnyu Péter aljegyzõ, a
hatósági osztály vezetõje köszönetet mondott minden kollégának, különös tekintettel a közmunkaprogram anyagának részletes elkészítéséért.
Dr. Sükösd szintén köszönetét fejezte ki az
aljegyzõnek, jegyzõnek, hivatali dolgozóknak, tekintettel a karcsú létszámra és a
nagy ügyszámra (a fõszámra iktatott ügyek
száma 1346, az alszámra iktatottaké 5060.
Köszönet a hatósági osztály profizmusáért, ahogy elõkészítik a döntéseket. A polgármester még hozzátette: az elutasító
döntések nagy részének nem tartalmi oka
van, hanem az, hogy túllépik a megengedett keretet. A 347 fõs közfoglalkoztatotti
létszám kevesebb a korábbihoz képest, de
még így is komoly szervezési feladatokkal
jár.

Változások a Zengõ
óvodában
Az óvodai csoportok számában nem lesz
változás a 2017/2018-as nevelési évben – a
Mikes közi épületben 8, Sárszentmiklóson
6, Töbörzsökön 2, Pusztaegresen 1 csoport
indul. A pedagógusok és dolgozók létszáma sem változik. A rendkívüli ülésen viszont annyi változásról döntöttek, hogy a
Mikes közi épület fõzõkonyháját átalakítják oly módon, hogy egy része konyha marad, egy része szociális blokk lesz, egy része
pedig csoportszobaként funkcionál majd.
A tálaláshoz ugyanis nincs szükség akkora
konyhára, amekkorával jelenleg az épület
rendelkezik.
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Pénzmaradvány
A pénzmaradvány, mely az önkormányzatnál és intézményeinél keletkezett 2016ban, 234.348.675 Ft. Az összeget az idei évi
mûködés során fogják felhasználni, javarészt a keletkezésének helyén.

Pályázatok helyi
alapítványoknak
Helyi alapítványok részére sportcélú, illetve mûködési és rendezvényi támogatások
elnyerésére pályázatot ír ki – jó szokása
szerint – a testület. A keret a sportcélú pályázat esetében 3.400 ezer forint, a mûködési támogatás esetében 1.650 ezer Ft. A
benyújtás határideje július 14. 12.00 óra. A
részletes kiírást lapunkban olvashatják.

Bejelentések
Juhász János: A munkaügyi központ körül lakók problémája, hogy néha kaotikus
állapotok vannak a parkolás tekintetében.
Sok autó parkol összevissza. Lehet ebben
bármit tenni?
Dr. Sükösd: A fejekbe kellene belenyúlni.
A parkoló készen van, ki van táblázva, sokan használják is, de még mindig van, akinek a két méter is sok. Azért javult a helyzet.
Szilveszterné Nyuli Ilona: Az áprilisi ülésen fölvetettem a Vasút utca elején lévõ
balesetveszélyes helyzetet. Felvettem a
Magyar Közúttal a kapcsolatot, a hiányzó
fedlapokat pótolták.
Dr. Sükösd: Bebetonozták. De az örömteli
felújítás miatt az egész el fog tûnni.
Szilveszterné: Az ügyelettel kapcsolatban
folyamatban van az ÁNTSZ-vizsgálat. Az
új üzletközpontban nem látok változást, a
parkban továbbra is a füvön parkolnak, a
táblák ellenére bemennek az autósok. Javaslom a közterület-felügyelõk visszaállítását.
Dr. Sükösd: A közterület-felügyelet Sárbogárdon megbukott, errõl nyilatkoztak
hivatali dolgozók.
Szilveszterné: Más városokban jelentõs
visszatartó erõ.
Dr. Sükösd: Tudomásom szerint indulnak
büntetõeljárások a szóban forgó illetõ különbözõ ügyei kapcsán. Büntetni a rendõrségnek kell, õk pedig tudnak errõl a
problémáról.
Szilveszterné: Majd szólok nekik is.
Tóth Béla: Köszönöm a három fedlap cseréjét a 63-as úton. A Köztársaság út 46-os
szám elõtt azonban egy már megmozdult.
Dr. Sükösd: De a 46-ban türelmes emberek laknak.
Tóth Béla: Kérem a 63-as út mellett a járda
javítását.
Ébl Zoltán: A Kereskedelmi és Hitel Bank
elõtt a murvás részt el kellene igazítani,
mert már egy kis esõnél is áll a víz.
Hargitai–Kiss Virág
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Átadták a sárbogárdi öltözõt és sportpályát
A Sárbogárd SE által üzemeltetett sárbogárdi öltözõ és
sportpálya felújítási fázisairól hírt adtunk már lapunk hasábjain. Most az ünnepélyes átadóra voltunk hivatalosak,
amit egy családi nap keretében rendeztek meg szombaton délután.
Dr. Varnyu Péter köszöntötte a megjelent vendégeket, sportolókat, sportbarátokat, támogatókat, majd a fejlesztéssel kapcsolatban kifejtette: – A Sárbogárd SE a 2016/2017-es TAO-program
keretében bruttó 83.110.921 Ft pályázati programot valósított
meg, melynek két jelentõs tétele a Sárbogárd, Sport utcában lévõ
öltözõépület két épületszárnyának komplett felújítása, az élõfüves pálya világításának kiépítése, illetve a Sárszentmiklós, Táncsics Mihály utcai élõfüves pálya komplett talajcseréje. Ezen felül
– a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan – edzõi bérekre, felszerelésekre költötték a pályázati programban biztosított forrásokat.
A 2011. óta létezõ TAO-programnak köszönhetõen elmondható,
hogy 6 év alatt 189.948.355 Ft összegben történtek fejlesztések,
többek között a 2012-ben átadott mûfüves pálya, öltözõ-felújítás,
öntözõrendszer-telepítés, kerítésépítés, pályakarbantartó gépek,
eszközök vásárlása, edzõi bérek, útiköltségek stb.

A most elkészült öltözõ-felújítás lehetõséget biztosít az egyesület
számára az edzésidõpontok optimalizálására, és csökkenthetõ az
eddigi leterheltség. A sárbogárdi sporttelepen az õszi, tavaszi idõszakban meghosszabbíthatók az edzésidõk, köszönhetõen az elkészült pályavilágításnak. Jelentõsen, kb. 30-35 fõvel nõtt a tavaszi átigazolási szezonban az egyesület utánpótlásbázisa. Külön
köszönet illeti az egyesületet évek óta rendszeresen támogató vállalkozásokat: Hungrana Kft., Eurest Étteremüzemeltetõ Kft.,
Gázmodul-Weisz Kft., Terra Central Kft., Gipszfal 94 Kft., Szegletkõ General Kft., Cothec Energetikai Kft., Beef Farmer Kft.,
Fehérvár Travel Kft., Planning & Trading Kft., Pálfi-Tech Kft.,
Europa Rent Kft., Betonpartner Magyarország Kft, Metalelektro Kft., BB-Truck Kft., Fundal-Go Kft., Nagy-Beton 98 Kft., Acrolit-Invest Kft. Az egyesület kiemelten köszöni a Szegletkõ
General Kft., mint kivitelezõ közremûködését, kezdve a pályázat
beadásától, annak megvalósításán át az elszámolások elkészítésében nyújtott aktív munkájáig. Köszönet a Sport utcai öltözõépület gépészeti felújításában vállalt szerepért a Gázmodul-Weisz

Kft.-nek, valamint a sárszentmiklósi sportpálya talajcseréjének
elõkészületi munkálataiban való segítségért Lajtos János vállalkozónak. Az idei évi pályázat megvalósításához 23.668.573 Ft
önerõt kellett biztosítani, melyet az egyesület gazdálkodott ki. A
2017/2018-as évben szintén pályáznak 80-85 millió Ft-os nagyságrendben az öltözõépület belsõ felújítására, az épület körüli járda
építésére, öntözõrendszer kiépítésére, kerítésépítésre, talajcserére, edzõi bérekre.
Dr. Sükösd Tamás polgármester egy dologra tért ki: – Több évig
ment a küzdés, hogy egységesítsék a sárbogárdi labdarúgást. Ez
talán most mindenki számára megnyugtató módon rendezõdött.
Örülök annak, hogy egy klubban játszanak a játékosok. 200 fölötti
igazolt labdarúgó egy klubnál olyan eredmény, amivel nem sokan
büszkélkedhetnek. Ha rendesen jár mindenki edzésre és nem veszik ki a tûz, mindenki tudja, mi a cél, akkor mindegyik korosztályban van lehetõség a továbblépésre. Az infrastruktúrának csak akkor van értelme, ha megtöltjük emberi erõforrással. Lelkesedést,
kitartást kívánok a következõ szezonra.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ, megyei fejlesztési biztos az
andorrai magyar vereségbõl kiindulva fogalmazta meg gondolatait: – Iszonyatos munka, hogy rendes pálya legyen, megfelelõ öltözõk és tiszta felszerelés. A szívbõl, szenvedélybõl folytatott játékot a pénz soha nem pótolhatja. Kell, hogy legyen egy klubnak filozófiája, vezérfonala, amihez a tagjai tartják magukat. Fontos a
küzdés, hajtás nemcsak önmagunkért, hanem a közösségért,
amelynek a mezét viseljük.
Nagy László, a Sárszentmiklós SE elnöke szintén hangsúlyozta: –
Fontos, hogy megtöltsük a létesítményt élettel. Rajtunk, mindannyiunkon múlik, milyen célokat érünk el. Nagyon örülök a sok
gyereknek, és hogy az idei év a nehézségek ellenére jól alakult.
Az ünnepélyes átadó után meg lehetett tekinteni egy régi csapatképekbõl rögtönzött kiállítást, valamint étel-ital, ugrálóvár is várta a jelenlévõket. A füves pályán lehetõség nyílt a focilabdák bõrébe bújni – embernagyságban.
A Sárbogárd SE köszöni a Tesco által nyújtott támogatást, az étkészlet biztosítását.
Hargitai–Kiss Virág
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13,5 millió forintból újult meg
a sárszentágotai katolikus templom
Összesen 13,5 millió forintból újult meg a sárszentágotai római katolikus Szent Ágota-templom. A június 10-ei átadó
ünnepségen Soltész Miklós, az Emberi Erõforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkára kifejtette: az elmúlt hat és fél évben mintegy 9,5 milliárd forintnyi beruházás valósult meg, vagy
indult el a Székesfehérvári Egyházmegyében.
„Közös összefogás eredménye a felújítás,
amibõl kivette a részét az egyházmegye, a
kormányzat és a helyi erõk – mondta Spányi Antal. – Hogy honnan ered ez az erõ?
Vannak, akik jót tesznek, és vannak, akik
rosszat. Akik jót, gyakorta csöndben maradnak, mert a jónak nem kell cégér. A
rossz viszont mindig hangos, lármás, valamit megakaszt, akár az emberek örömét,
akár a bennük ébredõ reményt, ami növelhetné önbecsülésünket, a gyökereinkhez
való ragaszkodásunkat. Amíg azonban szilárdak vagyunk, megõrizzük értékeinket
és rábízzuk magunkat Istenre, megmarad
a magyar és az európai egyház, amely évszázadokon keresztül jót is tett, mert elvitte a hitet és a kultúrát az emberekhez.”
A megyés püspök hozzátette: nemcsak a
mának és a földnek élünk; úgy kell járnunk, hogy utunk végeztével az örök életbe érkezhessünk. Erre ad jó példát a belsõleg megújult templom nevét is adó Szent
Ágota élete, vértanúhalála. „A zsenge lány
elviselte kínzói megalázását, gyötrését, halálra kínzását, a szenvedést képes volt hittel fogadni, kétségbeesés és zúgolódás nélkül” – fogalmazott. Majd kifejtette: „Mivel
Szent Ágota a mellrák elleni küzdelem védõszentje, így sokan az égi közbenjárásért
imádkozva keresik fel a templomot és a
mellette található kegyhelyet. Õk mostantól a felújítás révén méltó helyen fohászkodhatnak.

„Az elmúlt hat és fél évben mintegy kilenc
és fél milliárd forintnyi beruházás valósult
meg, vagy indult el a Székesfehérvári Egyházmegyében, további több mint másfél
milliárd forinttal pedig a szerzetesrendeket segítettük, hiszünk ugyanis abban,
hogy Magyarország és gyermekeink, de
egyébként Európa jövõje is a kereszténységen múlik” – mondta el Soltész Miklós,
az Emberi Erõforrások Minisztériuma
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelõs államtitkára. Sajnálatosnak nevezte, hogy sokan várják el egy-

házi vezetõiktõl – legyen az akár pap, világi
elnök, vagy hitoktató –, hogy õk oldják
meg a katolikus egyház problémáit. Pedig,
mint fogalmazott, mindannyian felelõsséggel tartozunk azért, hogy a kereszténységünk megmaradjon és példát mutathassunk Európának.
A templombelsõ felújítási munkái a Székesfehérvári Egyházmegye által nyújtott
7.000.000 forintos, illetve az Emberi Erõforrások Minisztériuma által kiírt Egyházi
épített örökség védelme és egyéb beruházások címû pályázati felhívásra beküldött
pályázaton nyert 6.500.000 forintos támogatásból valósulhattak meg – árulta el Takács Béla, a sárszentágotai római katolikus plébánia képviselõ-testületének világi
elnöke. Elmondta: a felújítás során az
elektromos hálózat teljesítményének növelése, a villamos hálózat újra vezetékezése, a kapcsolók, aljzatok, lámpatestek cse-

réje, a vizesblokk kialakítása, az ablakok
cseréje, a belsõ falfelületek javítása, teljes
festés történt meg.
Sárszentágota elsõ temploma egy római
kori, mesterségesen összehordott jelzõdombra épült 1344-ben, és a Sancta Agatha nevet kapta. A 12. századtól besenyõk
települtek be – itt hozták létre a Sárvíz
menti ispánságukat –, akiket késõbb Nagy
Lajos nemesi rangra emelt. Szintén az õ
uralkodása idején, 1345-ben említi elsõ
alkalommal oklevél Szentágota plébánosát.
A török hódoltság idõszakában a templom
romhalmazzá vált, csupán oldalfalai meredeztek az ég felé. A török uralom alóli felszabadulás után a települést a jezsuita
szerzetesrendnek adományozták, amelynek Szentágotán élõ elsõ földbérlõje, Hiemer Sebestyén 1740 körül kápolnát építtetett a középkori templom helyére. Ezt
1753-ban a jezsuiták kibõvítettek Petrasits
Lõrinc atya irányításával. A templom a II.
világháború idején ismét erõsen megrongálódott, csak a szentély maradt épségben.
Gábor János plébános szervezésében és jelentõs anyagi támogatása mellett, valamint a településen lakók áldozatos munkájának köszönhetõen 1962-ben ugyan
ismét újjáépült a templom, annak állapota
a 21. század kezdetére igencsak leromlott.
A fotókat Csákvári Zsigmond készítette.
Tudósítónktól
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A MI VILÁGUNK / KÖZÖSSÉG

Dzsudzsák
könnyeirõl

Férfinap a
borbarátoknál

Biztos sokan látták a tévében: az alighanem napjainkban legjobb magyar focista, akinek a lábához néha mintha oda volna
ragasztva a labda, aki úgy lát a pályán, mint senki más nálunk,
ez a kiválóan fizetett, nyilván többszörös milliomos felnõtt
férfi könnyezve kért bocsánatot a csapata nevében a magyar
válogatott Andorra csapatától elszenvedett veresége miatt.
Pedig õ aztán a legkevésbé vétkes. Hajtott, adogatott, többször is kapura rúgott, akármelyik próbálkozása bepattanhatott volna a hálóba, ha jobb az irányzék, vagy nem ilyen jó az
ellenfél kapusa. De hát õ a csapatkapitány, indokolt, hogy az
egész válogatott nevében õ kér elnézést.
Könnyek egy játék miatt? Felnõtt férfi létére sír, mert egy labda bepottyan egy gerendákkal keretezett helyre, miközben
kissé nevetséges módon, gyermekek módjára felnõttek játszogatnak vele? Hát igen! Olyan a világ, hogy ez a labda egy
egész nemzet büszkeségének, avagy szégyenének
szimbólumává vált. Az emberek bizonyos csoportjainak égetõen szükségük van
arra, hogy büszkék legyenek, és szenvednek, ha szégyenkezniük kell. Állítólag a
nándorfehérvári diadal hírére az egész országban fellángolt az öntudat. Hogy is ne!
Hunyadiék gyõzelme hetven
évre visszatorpantotta a török terjeszkedést, még a pápa is imabullát adott ki,
amelyben hálaadásként az egész keresztény világban elrendelte a déli harangszót. Ágyúdörgés, véres csata helyett tehát
mára a labda adogatása maradt. Vérontás, ezrek halála helyett maradt a könnyek szivárgása. Vigasztaló! (És persze az
esetleges gyõzelem nem fogott volna vissza semmiféle mohamedán terjeszkedést.)
Bocsánatkérés az egész magyarságtól? Egy labdajáték miatt?
Ne kisebbítsük a dolgot! Ez a tizenegy ember nemzeti címeres mezt vett föl, õk a nemzetet képviselték. Méltatlanul! Vegyük számba! Az andorrai fiúk a futballban tényleges amatõrök, van polgári foglalkozásuk, amibõl élnek. A futball számukra csak hobbi. Õket akármelyik magyar NB I-es csapatnak le kellene gyõznie, a Puskás Akadémiának vagy Paksnak
is, ugyanis ezek játékosai csakis a labdarúgásból élnek, abból
kapnak szép, több százezres juttatásokat.
És hogy játszott a magyar válogatott többsége? Szív nélkül!
Hosszú ideig hátul adogattak, gyakran „hazaadták” a kapusnak a labdát ahelyett, hogy akarással, lendülettel elõre törtek
volna vele. Amikor épp Dzsudzsák saroklövést készült beívelni, nem helyezkedtek, lanyhán álldogáltak, hiába integetett
nekik a csapatkapitány. És általában nem lehetett érezni a játékukban a törekvést, igyekezetet, azt az elektromos feszültséget, amely egy gyõzni akaró együttesnél tapasztalható.
Gondolom, az egyikrõl átragadt a másikra ez a kényelmes
alapállás, mint egy járvány.
Úgy vélem, már a mérkõzés kezdetén úgy léptek a pályára,
hogy negyed gõzzel is gyõzni fognak, nem indult be valami
igazi akarás. Na meg miért hajtottak volna? A milliócskát akkor is utalják a számlájukra, ha végigsétálják a meccset.
Szóval csõd. Nem a játéktudásban, hanem morálisan. Durva
leszek, de ezek többségére többé nem adnék magyar címeres
mezt. Sajnálom a másfél órát, amit átkínlódtam a képernyõ
elõtt.
L. A.

A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarát Körben egyre több a hölgy.
Ezért
hagyománnyá
vált, hogy a férfiak megrendezik a nõnapot. Ezt
viszonozza az asszonycsapat a férfinap megrendezésével, melyre
múlt pénteken került
sort Rétszilason, Horváth István présházánál.
A lányok hangulatos
mûsorral készültek a fiúk köszöntésére. A mûsorban elõadott táncot

Radnai Zoltán tanította be a társaságnak. Az eseményre
meghívták a sárhatvani asszonyklubot
is, akik nótacsokorral színesítették az
estet.
Szilveszter János, a
borbarátok elnöke
megköszönte az aszszonyok mûsorát. A
közös vacsora után
jó zenére megtáncoltatták a fiúk a lányokat. A mulatság késõ
estig tartott.
Hargitai Lajos
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Esküvõk, szárik és édességek
– az indiai Rádzsasztán tartományban –
6. rész
A menedzserfiú úgy gondoskodott a szórakoztatásomról, hogy elvitt az egyik havelibe és a mellette álló, turistacsalogató antikboltba. Rögtön felismertem még 2004bõl, akkor jártam itt elõször és utoljára.
Amikor látta, hogy ez engem nem szórakoztat, lepattintott a bedolgozó mosóembernek, aki éppen a kismotorját állította le
a kertben, hogy felmérje a szálloda mosnivalóját. Fölpattantam mögé és elindultunk
szállodanézõbe. Néhány városi szálloda
pár perces látogatása után kihúztunk a városból, és a világoszöld, ébredezõ mezõk
szegélyezte úton egy lapos, tipikus rádzsasztáni ház elõtt álltunk meg. Én is bementem, fényképezõgéppel fölfegyverkezve. A nagy udvar takarosan elsöpörve,
a lapos betonkút padkáján két gyönyörû,
kézzel megmunkált víztartó agyagedény.
Éppen ilyenre vágyom kicsiben, mert amit
a múltkor hoztam a Lilki nevû faluból, öszszetörött a konyhámban. Azóta sem tudom összeilleszteni a darabokat.
Az udvar végében, egy kiszikkadt fa alatt
egy kecskemama hevert. Mire a fényképezõgéppel kattintgatva körülnéztem, addigra a háziasszony mosolyogva fordult ki a
házból két hatalmas bádog tejeskannával a
kezében. Ezeket a motorra erõsítette a
mosóférfi, én mögé pattantam és pár kilométer után megálltunk egy ötcsillagos
szálloda udvarán. Szemem-szám tátva maradt. Amíg a mosóember a dolga után járt,
addig engem a személyzet egyik kedves
tagja körbevezetett az épületben. Az udvari úszómedencénél álltunk éppen, amikor
egy pincér jelent meg tálcával a kezében,
amin egy hosszú, fehéres itallal megtöltött
poharat tartott. Elmagyarázta, hogy ez egy

helyi hûsítõ. Nem szeretem a tejet, de erõt
vettem magamon és lehajtottam az italt.
Íze a kefirhez hasonló, kissé savanykás,
benne köménymag és kevés garam maszala. Nagyon ízlett. Késõbb egy faluban ismét kóstoltam ilyet, de az meg sem közelítette ezt az ötcsillagos italt.
Átpöfögtünk egy másik ötcsillagos szállodába, amit szintén körbemutogatott a menedzser. Belegondoltam, hogy Eindhovenben, ahol élek, egy kétszemélyes szobáért egy háromcsillagos szállodában napi 45
eurót kell fizetni, míg Indiában egy kis stúdió egy ötcsillagos helyen csak a duplájába
kerül.
A szállodák után a mosóember elvitt a családjához, Mandawa másik szélére. A kapun át egy hosszúkás udvarba jutottunk.
Az udvar elején balra betonból épített,
mélyedésekbõl álló mosómedence állt, a
kapunál egy hatalmas elektromos mosógép, a jobb oldalon egy garázsszerû épület.
Az udvar távolabbi részein fehér lepedõket lobogtatott a szél. A garázsszerû épület
ajtaján húzódó leplet félretolva két nõ jelent meg, egy fiatalabb és egy idõsebb. Az
udvaron két kisgyereket láttam, késõbb
észrevettem egy autentikus bölcsõben heverõ harmadikat is. A garázs lakóépületként mûködött, a függöny ajtóként. Ilyen
szegény embereknél még nem jártam. A
kisebbik, gyönyörû kisfiú hatalmas szemekkel nézett rám egyfolytában, mert még
sosem látott fehér bõrû idegent. Szerencsére megint lapult valami ajándék a táskámban. A mosóember semmivel nem tudott kínálni, de felajánlotta, hogy ingyen
kimossa a ruhámat. Elmondtam neki, hogy
ha ezt mosásra adom le, põrén maradok,
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mert nincs nálam másik ruha, csak a szállodában a pizsamám. Nagyot kacagtunk
ezen. A kapu elõtti terecskén még megálltunk. Pár házzal arrébb állt a tehéntemetõ
a szikkadt fákkal és keselyûkkel, oda lehetett látni. Az egyik vastag villanydrótra
sziporkázó színekben játszó madár telepedett le, és kíváncsian figyelt minket. Lefényképeztem a környéket, a családot, és
kikérdeztem õket az életükrõl. Aztán viszszatértünk a szállómhoz.
Három nap múlva Vinay két barátja eljött
értem és visszavittek Churuba, a jól ismert
szállodába. Most egy másik szobába kerültem, a folyosó legvégén. A többi szobát
Vinay barátai töltötték meg. Egyik szobából a másikba mentek, italosüvegek csörögtek, zúgott a folyosó, mint a méhkas. A
szobámba is állandóan be-benézett néhány barátja, akiket már régebbrõl ismertem. Ezek közül az egyik Devraj volt
(ejtsd: Devradzs), aki szintén a szállodai
szakmában dolgozott, elmondása szerint
több apróbb szállodával is rendelkezett.
Whyskit szopogattunk és beszélgettünk.
„Ha összejön elég pénzem, ezer menyegzõt tartok egyszerre a környéken élõ szegényeknek Bikanerben” – mondta büszkén Devraj. Azt tanácsoltam neki, hogy az
összejött pénzt inkább jótékony célra költse, például a szegény nõk mikrokreditjét
alapozza meg, hogy a jövõjüket a saját kezükbe vehessék. Inkább látom ebben a fejlõdést, mint abban, hogy az ezer menyegzõ
után egy év múlva ezer gyerek születik, és
azokat etetni, itatni kell valamibõl. Nem
adott nekem igazat.
Késõbb Raj (ejtsd: Radzs) barátja ült be
hozzám a szobába, aki azóta már védõügyvédként dolgozik. Ketten szopogattuk tovább a whiskyt, közben pedig egy hatalmasat beszélgettünk a munkájáról és az indiai
jogokról. Próbáltam diplomatikusan érdeklõdni, hogy mi a véleménye két ismeretlen házasságáról, mit tudnak a fiatalok
házasság elõtt a házaséletrõl, van-e az iskolákban szexuális felvilágosítás, és más
hasonlóan érdekes dolgokról. Nagyon nehéz indiaival ilyen kényes témákról beszélgetni. Még a whiskytõl oldottabb hangulat
sem segített igazán. A lényeget már jóval
korábban kibogoztam: happy Bollywoodfilmek mindenhol, errõl álmodoznak, közben alázatosan, fejüket meghajtva a szokások szerint egy olyan ismeretlennel házasodnak össze, akit a család szerez nekik. Az
a „tuti igazság” a szexualitásról, amit az
interneten találnak. Teljesen tabu a szexuális felvilágosítás a Kámaszútra országában. Vinayt is kérdezgettem már, vajon
hogyan képzeli az életét egy ismeretlennel,
akitõl válni sem lehet. Hogyan képzeli,
hogy továbbra is titokban szív néha füvet,
vagy alkoholt iszik. Az már csak egy kérdés, hogy együtt fognak-e füvezni és inni,
mint ahogy ezt reméli a friss házasságától.
Hajnali négy felé tértem nyugovóra. Hiába
terveztem, hogy másnapra kisimultan és
kipihenve veszek részt Vinay lagziján, a
tervem dugába dõlt.
Folytatom.
Gulyás Ibolya
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Szal-Agro-telephely
nyílik Sárbogárdon
Az 1998-ban alakult miskolci családi vállalkozás, a Szal-Agro Kft. nyit körülbelül két
hónapon belül telephelyet Sárbogárdon – tudhattuk meg a június 13-án Sárbogárd–
Rétszilason tartott gépbemutatón Szalai Andor kereskedelmi igazgatótól.
A cég kezdettõl fogva fõ tevékenységként mezõgazdasági gépek
és alkatrészek forgalmazásával foglalkozik, valamint terménykereskedelemmel, mûtrágya, vetõmag és más mezõgazdasági áruk
értékesítésével. Közel harminc, minõségi lengyel gyártó gépeit
forgalmazzák hat területi képviselõjükön keresztül az egész országban. A Dél-Dunántúlon, azon belül Fejér, Somogy, Tolna,
Baranya megyében a sárbogárdi Lajtos Imre képviseli a céget
mint területi értékesítési vezetõ.

A gyakorlati gépbemutatót megelõzõ tájékoztatón elhangzott,
hogy a cég új telephelyek és szervizpontok létesítésén fáradozik, hogy jobb elérhetõséget biztosítsanak az ügyfelek részére.
Az elsõk egyike lesz a Sárbogárd–Sárszentmiklós déli végén
hamarosan nyíló telephelyük.
Szalai Andor az érdeklõdõknek röviden bemutatta fõbb partnereiket, akiknek a gépeit forgalmazzák (köztük talajmûvelõket, kaszákat, rendképzõket, bálázókat, speciális kazánokat,
szállítóeszközöket, silókat, szárítókat, zöldség- és burgonyatermesztéshez szükséges eszközöket, permetezõket, vetõgépeket,
traktorokat stb.), majd részletesebben is beszélt az termékekrõl.
A gyakorlatban, munka közben Hadnagypusztán tekinthettek meg több gépet is a megjelentek.
Hargitai–Kiss Virág
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Miklósi sulihírek
Kecskeméten jártunk
A tanév elején az egész 2. b osztály benevezett egy országos versenyre a „Kvalitás
Extra” szervezésében. Berg Judit: Lengemesék – Tavasz a Nádtengeren címû – a
hasonló korosztályú gyermekek körében
igen kedvelt – meseregényét kellett feldolgoznunk. Több fordulóban kaptuk a feladatokat, melyek megoldása iskolai kedvenc elfoglaltság lett, de segítséget kaptunk otthonról is. Nagy izgalommal vártuk
a beküldött feladatok eredményét. Több
mint kétszáz másodikos kisgyermek indult
a szövegértés kategóriában. A legjobbak
Kecskeméten mérhették össze erejüket.
Május 20-án, szombaton a mi osztályunkból is részt vehetett két tanuló a döntõn.
Nagy örömünkre Farkas Léna a 14., Tóth
Bence a 19. helyen végzett, ezúton is gratulálunk nekik! A történet itt nem ért véget,
hisz közös mozizás keretében meg is néztük Füttyös Vilkó kalandos életét, és már
megismerkedtünk a nyári és õszi kötetek
izgalmas fejezeteivel is. Szívbõl ajánljuk
ezeket a kedves könyveket a gyerekeknek
a nyárra!
Simon Zsuzsa tanító

Segítõ programban az elsõsök
Az 1. b osztály csatlakozott a Mátrix Közhasznú Alapítvány által több éve sikeresen
mûködtetett Mesedoktorok mesekönyvgyûjtõ akciójához, melyben kórházak,
gyermekosztályok mesekönyvállományának bõvítése céljából óvodai csoportok, általános iskolai osztályok, középiskolás csapatok részvételével gyûjtést szerveztek.
Nagy öröm volt érezni a gyerekeken a segítõ együttmûködést. Három nagy kartondoboz telt meg a gyerekek által hozott
könyvekkel, amit nagy lelkesedéssel csomagoltunk be és adtunk postára. Ugyan
helyezést nem sikerült elérnünk, de a gyerekekben rejlõ segítõ szándék erõsítése
ennél jóval többet ért. A részvételért elismerõ oklevélben részesültünk.
Sipiczki Vivien tanító

Határtalanul tanulmányi
kirándulás 7. osztályosoknak
A kirándulás célja a dél-baranyai magyarság életének, kultúrájának megismerése.
A nemzeti összetartozás érzésének megalapozása a tanulóinkban a Drávaszög, a
horvátországi magyar történelmi emlékek
felkeresésével. A HAT-16-01-0630 jelû
pályázat 2017. június 2-a és 5-e között 44
tanuló és 5 pedagógus útját finanszírozta
1.538 ezer Ft értékben. A meglátogatott
helyek többek között Laskó, Eszék, Opatija (Abbázia), Fiume, Csáktornya, Zrínyifalva, Lendva. Az alábbiakban összeállítás olvasható a 7. évfolyamosok útinaplóiból.

Így láttuk mi, „Határtalanul”
Ahogy a pályázat neve is mondja: „határtalanul”. Ez így igaz, hiszen Magyarország
határain túl nemcsak Horvátországban,
hanem Szlovéniában is jártunk és magyar
nyelven beszélõ diákokkal, felnõttekkel
találkozhattunk.
2017. június 2-án, pénteken reggel izgatottan szálltunk fel a buszra és indultunk el
Horvátország felé. Az elsõ helyszínünk
Nagybodolya volt, ahol már vártak minket
frissítõvel a helybéliek. Ott egy magyar tájházat, egy régi magyar parasztházat néztünk meg belülrõl. Volt benne egy tisztaszoba, egy kis szoba, konyha, meg egy borbélymûhely. Magyarok fogadtak minket,
és beszéltek a falu történetérõl, a horvát
magyarságról. A közeli Laskón meglátogattuk az ottani magyar iskolát. Megdöbbentünk, hogy milyen kevesen járnak oda,
körülbelül 80-an. A laskói iskola nem
nagy, a felsõsök mintegy 40-en vannak. Az
iskolában kedvesen és jó szívvel fogadtak
minket, még egy mesét is elmondtak. Mi
Sárbogárdról és az iskolánkról tartottunk
nekik beszámolót, Fejér megyei népdalokat énekeltünk, és együtt a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetû dalt. Meghívtuk õket
hozzánk. Ennek nagyon örültek. Utunk
ezután a Kopácsi rétre, a halászok és ma-

2017. június 15. Bogárd és Vidéke
darászok paradicsomába vezetett. A nemzeti parkban elõször néztünk egy rövid videót a növény- és állatvilágról, utána bejártuk a híres Kopácsi rétet. Bürün (kis hidakon) sétálgattunk és néztük a növényeket, békákat. Láttunk halakat, teknõsöket,
siklókat. Eszéken körbejártuk a várost,
majd elérkeztünk egy székesegyházhoz,
amibe be is mentünk, és egy esküvõi fogadalomtételbe csöppentünk. Sétáltunk a
városban, majd a Dráva partján, ahol a túlparton a hideget kedvelõ emberek lubickoltak a vízben. Figyeltük õket, mivel mi is
mentünk volna fürödni abban a melegben.
Az eszéki vár csodálatos és hatalmas a bástyákkal és a várfallal. A Dráva partjáról
pompázatos látványt nyújt, érdemes volt
körbesétálnunk. Végül fagyiztunk is, nagyon finom volt. Mikor megérkeztünk
Fiumébe, gyönyörû pálmafák és leanderek
fogadtak bennünket. Végre láthattuk a
tengert! A kikötõnél sokat fürödtünk, találtunk tengeri sünt. Mikor körbesétáltuk
az olaszos várost, magyar emlékeket kutattunk. Megfigyeltük a kikötõ életét. Felmentünk a Tersattói Mária búcsújáró
templomba. A fogadalmi kápolnában a képeket, maketteket nézve emlékeztünk csodás megmenekülésekre, hõs tengerészekre. A csodálatosan kék színû tenger partján, a kikötõben sok hajót láttunk. Fiume
város nyüzsgõ életét is megtapasztaltuk.
Jártunk Opatijában, Abbáziában, a kedvelt üdülõhelyen, ahol az Osztrák–Magyar
Monarchia idején az elõkelõ családok tagjai sok idõt töltöttek, fõleg télen. Ma Opatija Horvátország egyik legkülönlegesebb
és legszebb városa, a tengerparton hosszan
elnyúlik a városi strand. A tengerben csobbantunk egy jót. Volt, aki már a talpától a
feje búbjáig vizes lett. Számomra hideg
volt és kavicsos, ami, ha mezítláb mész
bele, nem valami kényelmes. De ki nem
hagytuk volna! Senkinél nem volt úszószemüveg, ezért mindenkinek belement a
sós víz a szemébe. De azért hajkurásztuk a
rákokat, gyûjtöttünk kagylókat. Az utolsó
estén Fiumében még lementünk a „mi
tengerpartunkra” és egy nagy teherhajó
megrakodását figyeltük fürdés közben.
Nagyon izgalmas volt végignézni, amint elhajózik.
Hétfõn reggel izgatottan pakoltunk be a
bõröndbe, mert ez volt az utolsó napunk.
A célunk a szlovéniai magyarság szellemi
központja, Lendva volt. Elõtte azonban
Csáktornyán láthattuk a Zrínyieknek azt a
várát, aminek a tetején egy óratorony található. Csodálkoztam rajta, mert még
nem láttam ilyen építményt, de nagyon tetszett. Sétálhattunk a Zrínyiek sasfészkében! Zrínyifalván megkoszorúztuk Zrínyi
Miklós emlékmûvét. Ennek közelében, a
kursaneci erdõben lett a legenda szerint
vadkan áldozata a költõ–hadvezér. Buszszal átmentünk a szlovén határon, és
Lendvába tartottunk, a szép nagy dombokkal és szõlõlugasokkal körülölelt 820 éves
városba, ahol Mátyás király felesége, Beatrix is megfordult. Felmásztunk a nagyonnagyon magasan fekvõ Bánffy–Eszterházy-kastélyba, ahonnan csodálatos kilátás
nyílt a Mura völgyére.

Bogárd és Vidéke 2017. június 15.
Sok emléket hoztunk haza Sárbogárdra
érve, amit büszkén meséltünk a szüleinknek. Ha tehetném, még sokszor visszamennék az osztállyal. Ez az utazás felejthetetlen élmény lesz életem végéig!

Pedagógusnap
A városi pedagógusnap alkalmából 5 fõ
egyéni megyei versenyen kiemelkedõ
eredményt elért tanulónk: Huszár Anna,
Tatai Boglárka, Téglás Kata Sára, Farkas
Margit és Buzsik Regina, 5 csoportunk
tagjai: Diószegi Erika, Fábián Barbara,
Zólyomi Fruzsina, Horváth Dorina, Szücs
Boglárka, Tóth Zsuzsanna, Kokas Réka,
Huszár Anna, Ellenbruck Krisztina, Harangozó Judit, Sztojka István, Tatai Sándor, Nagy Zsombor, Szántó Máté, Farkas
Margit, Inotai Laura, Tatai Boglárka, Katona Márk, Cseszneki Bence, Dörögdy
Nóra, Vámosi Balázs és felkészítõ tanáraik: Zelmanné Varga Zsuzsanna, Németh
Mária, Gajgerné Erõs Mária, Soóky Evelin, Horváth Ferencné vehettek át elismerõ oklevelet.
Ugyancsak Sárbogárd város elismerõ oklevelét vehették át elhivatott pedagógiai
munkásságukért Irányi Rózsa és Palatinus
Rozália tanítóink.
A rendezvény alkalmából kapta meg a gyémánt tanítói díszoklevelét Marth Béláné,
iskolánk nyugalmazott tanítója. Zsuzsika
néni odaadó, igényes, szeretetteljes nevelõ–oktató munkája örök példa lehet a ma
tanítói számára is.
Horváth Ferencné igazgató

Egy igazi tanár
emlékére
A hír megdöbbentett és elszomorított
bennünket. Ismét elment egy határozott,
energikus pedagógusegyéniség. Pribék Miklósné Farkas Ilona, a Sárszentmiklósi Általános Iskola nyugalmazott tanára volt. Igazi tanárként tanított hosszú idõn át Sárszentmiklóson,
majd Pusztaegresen. Róla is szólnak
Mikola Sándor fizikus, pedagógus mondatai: „Az igazi tanár nemcsak hivatalnok, aki hivatalos teendõit elvégzi, hanem lelkipásztor is, akitõl mindenki elvárja, hogy a reábízott lelkekkel törõdjék, a kultúra harcosa is, akitõl mindenki elvárja, hogy a kulturális haladás érdekében önként és ingyen dolgozzék és
végül mûvész is, aki örökösen gondolatokkal foglalkozik.” Törõdött a rábízott
gyermeklelkekkel, dolgozott elhivatottan, önként, kicsit mûvészként, a tanárság mûvészeként.
Emlékét õrizzük.
Horváth Ferencné igazgató
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III. Sárbogárdi Fafaragótábor
2017-ben kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Fejér Megyei Népmûvészeti
Egyesület fafaragótábora. A programnak, melynek kezdetben Isztimér adott otthont,
immár harmadik esztendeje Sárbogárd–Sárszentmiklós a házigazdája. Idén is a szokott helyen, a sárszentmiklósi evangélikus közösségi házban és annak udvarán lesz a
tábor július 3-a és 8-a között.

Ez alkalommal kõfaragásra is lesz lehetõség Nemes Ferenc fa- és kõfaragó népi iparmûvész szakmai irányítása mellett. Délelõttönként hagyományosan népi fúvós hangszereket készíthetnek az érdeklõdõk Viasz Zoltán sípkészítõ segítségével. A tábor fõ
koordinátorai – ahogy megszokhattuk – Váraljai Péter asztalos, fafaragó és Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész lesznek.
A csütörtöki napot idén is a kirándulásnak szenteljük. Ezúttal Vöröstóra készülünk
autóbusszal; Szabó László Zoltán fafaragó népi iparmûvész mûhelyébe teszünk látogatást. Az alkotó a Balaton-felvidéki faberakásos bútorok neves készítõje.
Faanyagot, követ, szerszámot mindenkinek biztosítunk, de aki teheti, bátran hozza
magával saját eszközeit! Jó szívvel várjuk a résztvevõk korábbi alkotásait is, melyekbõl bemutatkozó kiállítást szeretnénk rendezni.
A tábor napi programjait bibliai igei üzenettel indítjuk a templomban. Ebédelni a
Sárszentmiklósi Általános Iskola ebédlõjébe járunk majd át.
Mindenkit sok szeretettel várnak a szervezõk!
További információt az alábbi mobiltelefonszámokon lehet kérni:
Nemes Ferenc: 70/459 6618, Váraljai Péter: 20/971 0133, Viasz Zoltán: 30/411 1375
Honlapcímünk: www.fejermegyeinepmuveszeti.lapunk.hu
1944–2017

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt a
holokauszt Sárbogárd és környékbeli
zsidó áldozatairól való
megemlékezésre, melyet

2017. június 18-án (vasárnap)
16 órai kezdettel tartunk
a sárbogárdi izraelita temetõben.
A programot a mûemlék zsinagóga
elõtt rövid zenés–verses mûsorral,
majd a mûvelõdési házban
kerekasztal-beszélgetéssel folytatjuk,
ahová szeretettel várjuk
az elszármazottakat és helybelieket.
Emlékezzünk együtt!
Lakk Norbert

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 LRT-COM 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 facebookoldalán 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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Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága az államháztartáson kívüli forrás átadására és
átvételére vonatkozó szabályokról szóló 15/2015.
(V. 21.) önkormányzati rendelet alapján

pályázatot hirdet 2017. évre
helyi civil szervezetek részére
mûködési és rendezvényi
támogatások elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon mûködõ, kimagasló tevékenységet
folytató szervezetek 2017. évi mûködését és rendezvényeit.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk
sárbogárdi székhelyû, telephelyû civil szervezetek, amelyek bíróság által nyilvántartásba vett
egyesület formájában mûködnek, valamint a sárbogárdi lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató
szervezetek, továbbá olyan szervezetek, amelyek
a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül
– együttmûködési megállapodást kötöttek vagy
tartottak fenn Magyarországon bejegyzett párttal,
vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választáson;
b) a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztõ, vagy valótlan adatot szolgáltattak;
c) az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy
nem megfelelõen számoltak el;
d) az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérõen használták fel;
e) a hiánypótlást határidõre nem teljesítették;
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága az államháztartáson kívüli forrás átadására és
átvételére vonatkozó szabályokról szóló 15/2015.
(V. 21.) önkormányzati rendelet értelmében

pályázatot hirdet 2017. évre
helyi sportszervezetek részére
sportcélú támogatások elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon mûködõ, kimagasló tevékenységet
folytató szervezetek 2017. évi mûködését és rendezvényeit.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk
sárbogárdi székhelyû, telephelyû civil szervezetek, amelyek bíróság által nyilvántartásba vett
egyesület formájában mûködnek, valamint a sárbogárdi lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató
szervezetek, továbbá olyan szervezetek, amelyek
a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül
– együttmûködési megállapodást kötöttek, vagy
tartottak fenn Magyarországon bejegyzett párttal,
vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választáson;
b) a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztõ, vagy valótlan adatot szolgáltattak;
c) az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy
nem megfelelõen számoltak el;
d) az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérõen használták fel;
e) a hiánypótlást határidõre nem teljesítették;
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f) összeférhetetlenség fennállása esetén.
A pályázat keretösszege: 1.650.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot;
– a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési
címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel
számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetõségét, a nyilvántartott tagok számát;
– a pályázó számlavezetõ pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát;
– a pályázat nevét;
– az igényelt támogatás célját, a felhasználás
módját és az igényelt összeget;
– a támogatás felhasználására vonatkozó tételes
költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás öszszegét;
– a pályázati cél megvalósításának kezdõ és befejezõ idõpontját.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselõ által hitelesített másolata;
– a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló,
közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolás;
– a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató ellenõrzéséhez
hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi;
– a pályázó nyilatkozata a közpénzekbõl nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról;

– a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségrõl.
A kapott támogatás nem használható fel: tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére, reprezentációs költségekre (vendéglátás, ajándék).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra
kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
július 14. 12.00 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá: OKSB CIVIL PÁLYÁZAT
2017.
A pályázatokat a következõ címre kell 1 példányban eljuttatni: polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., valamint e-mailben: szervezes2@invitel.hu.
A pályázatok elbírálásának határideje: az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság következõ
rendkívüli ülésének idõpontja.
A pályázatok eredményének értesítési határideje: az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság következõ rendkívüli ülését követõ 8. nap.
A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerzõdést köt, mely tartalmazza a támogatás
igénybevételének módját, feltételeit, az elszámolás rendjét, határidejét, az elszámolható költségeket és az ellenõrzés módját.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve a pályázati
adatlapot átvehetik a polgármesteri hivatalban
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

f) összeférhetetlenség fennállása esetén.
A pályázat keretösszege: 3.400.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot;
– a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési
címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel
számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetõségét, a nyilvántartott tagok számát;
– a pályázó számlavezetõ pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát;
– a pályázat nevét;
– az igényelt támogatás célját, a felhasználás
módját és az igényelt összeget;
– a támogatás felhasználására vonatkozó tételes
költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás öszszegét;
– a pályázati cél megvalósításának kezdõ és befejezõ idõpontját.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselõ által hitelesített másolata;
– a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló,
közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolás;
– a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató ellenõrzéséhez
hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi;
– a pályázó nyilatkozata a közpénzekbõl nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról;

e) a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségrõl.
A kapott támogatás nem használható fel: tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére, reprezentációs költségekre (vendéglátás, ajándék).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra
kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
július 14. 12.00 óra
Kérjük, a borítékra írják rá: OKSB SPORT PÁLYÁZAT 2017.
A pályázatokat a következõ címre kell 1 példányban eljuttatni: polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., valamint e-mailben: szervezes2@invitel.hu.
A pályázatok elbírálásának határideje: az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság következõ
rendkívüli ülésének idõpontja.
A pályázatok eredményének értesítési határideje: az oktatási, közmûvelõdési és sportbizottság következõ rendkívüli ülését követõ 8. nap.
A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerzõdést köt, mely tartalmazza a támogatás
igénybevételének módját, feltételeit, az elszámolás rendjét, határidejét, az elszámolható költségeket és az ellenõrzés módját.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve a pályázati
adatlapot átvehetik a polgármesteri hivatalban
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Az oktatási, közmûvelõdési és
sportbizottság elnöke

Az oktatási, közmûvelõdési és
sportbizottság elnöke

Bogárd és Vidéke 2017. június 15.
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokról szóló 15/2015. (V. 21.) önkormányzati rendeletében
foglaltak alapján

pályázatot hirdet 2017. évre
helyi alapítványok részére
sportcélú támogatások elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon mûködõ, kimagasló tevékenységet
folytató alapítványok 2017. évi mûködését és rendezvényeit.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk
sárbogárdi székhelyû, telephelyû, bíróság által
nyilvántartásba vett alapítványok, amelyek a sárbogárdi lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató
szervezetek, továbbá olyan szervezetek, amelyek
a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül:
– együttmûködési megállapodást kötöttek, vagy
tartottak fenn Magyarországon bejegyzett párttal,
vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választáson;
b) a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztõ, vagy valótlan adatot szolgáltattak;
c) az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy
nem megfelelõen számoltak el;
d) az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérõen használták;
e) a hiánypótlást határidõre nem teljesítették;
f) összeférhetetlenség fennállása esetén.
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokról szóló 15/2015. (V. 21.) önkormányzati rendeletében
foglaltak alapján

pályázatot hirdet 2017. évre helyi
alapítványok részére mûködési és
rendezvényi támogatások
elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon mûködõ, kimagasló tevékenységet
folytató alapítványok 2017. évi mûködését és rendezvényeit.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk
sárbogárdi székhelyû, telephelyû, bíróság által
nyilvántartásba vett alapítványok, amelyek a sárbogárdi lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató
szervezetek, továbbá olyan szervezetek, amelyek
a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül
– együttmûködési megállapodást kötöttek, vagy
tartottak fenn Magyarországon bejegyzett párttal,
vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választáson;
b) a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztõ, vagy valótlan adatot szolgáltattak;
c) az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy
nem megfelelõen számoltak el;
d) az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérõen használták fel;
e) a hiánypótlást határidõre nem teljesítették;
f) összeférhetetlenség fennállása esetén.

KÖZLEMÉNYEK
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A pályázat keretösszege: 3.400.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot;
– a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési
címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel
számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetõségét, a nyilvántartott tagok számát;
– a pályázó számlavezetõ pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát;
– a pályázat nevét;
– az igényelt támogatás célját, a felhasználás
módját és az igényelt összeget;
– a támogatás felhasználására vonatkozó tételes
költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás öszszegét;
– a pályázati cél megvalósításának kezdõ és befejezõ idõpontját.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselõ által hitelesített másolata;
– a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló,
közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolás;
– a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató ellenõrzéséhez
hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi;
– a pályázó nyilatkozata a közpénzekbõl nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról;

– a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségrõl.
A kapott támogatás nem használható fel: tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére, reprezentációs költségekre (vendéglátás, ajándék).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra
kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
július 14. 12.00 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá: KÉPVISELÕ-TESTÜLET
SPORT PÁLYÁZAT 2017.
A pályázatokat a következõ címre kell 1 példányban eljuttatni: polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., valamint e-mailben: szervezes2@invitel.hu.
A pályázatok elbírálásának határideje: a képviselõ-testület következõ rendkívüli ülésének idõpontja.
A pályázatok eredményének értesítési határideje: a képviselõ-testület következõ rendkívüli
ülését követõ 8. nap.
A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerzõdést köt, mely tartalmazza a támogatás
igénybevételének módját, feltételeit, az elszámolás rendjét, határidejét, az elszámolható költségeket és az ellenõrzés módját.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve a pályázati
adatlapot átvehetik a polgármesteri hivatalban
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

A pályázat keretösszege: 1.650.000 Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot;
– a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési
címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel
számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetõségét, a nyilvántartott tagok számát;
– a pályázó számlavezetõ pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát;
– a pályázat nevét;
– az igényelt támogatás célját, a felhasználás
módját és az igényelt összeget;
– a támogatás felhasználására vonatkozó tételes
költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre álló saját forrás
összegét;
– a pályázati cél megvalósításának kezdõ és befejezõ idõpontját.
A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
– a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselõ által hitelesített másolata;
– a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló,
közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolás;
– a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató ellenõrzéséhez
hozzájárul, a támogatásból beszerzett 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket nyilvántartásba veszi;
– a pályázó nyilatkozata a közpénzekbõl nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CXCV. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról;
– a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségrõl.

A kapott támogatás nem használható fel tiszteletdíj, munkabér és járulék fizetésére, reprezentációs költségekre (vendéglátás, ajándék).

Dr. Sükösd Tamás polgármester

A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra
kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017.
július 14. 12.00 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá: KÉPVISELÕ-TESTÜLET
CIVIL PÁLYÁZAT 2017.
A pályázatokat a következõ címre kell 1 példányban eljuttatni: Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal,
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., valamint e-mailben: szervezes2@invitel.hu.
A pályázatok elbírálásának határideje: a képviselõ-testület következõ rendkívüli ülésének idõpontja.
A pályázatok eredményének értesítési határideje: a képviselõ-testület következõ rendkívüli
ülését követõ 8 nap.
A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerzõdést köt, mely tartalmazza a támogatás
igénybevételének módját, feltételeit, az elszámolás rendjét, határidejét, az elszámolható költségeket és az ellenõrzés módját.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve a pályázati
adatlapot átvehetik a polgármesteri hivatalban
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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CSALÁDI KÖR

2017. június 15. Bogárd és Vidéke

NAGYMAMA RECEPTJEI
Citromos zöldborsókrém
Hozzávalók: 30 dkg zöldborsó, 2 gerezd
fokhagyma, 2 db babérlevél, 2 ek olívaolaj,
fél citrom leve, snidling, só és bors ízlés
szerint.

A zöldborsót egy edénybe tesszük, hozzáadjuk a babérlevelet, a megtisztított fokhagymagerezdeket és kevés sót. Felöntjük
annyi vízzel, hogy éppen ellepje, majd forrástól számított 7-8 perc alatt puhára fõzzük. Ha a borsó elkészült, leszûrjük róla a
vizet és eltávolítjuk a babérleveleket. A
borsóhoz adjuk a citromlevet, kevés borsot
és az olívaolajat, majd botmixerrel összeturmixoljuk. A borsópürét friss snidlinggel
ízesítjük, a megkent kenyereket pedig kevés olívaolajjal és durvára darált csilipaprikával szervírozzuk.

Töltött karalábé
Hozzávalók: 40 dkg darált sertéshús, 8
nagy db karalábé, 1 közepes fej vöröshagyma, 12 dkg rizs, 2 db tojás, 2 kk bors
(õrölt), 3 tk só, 6 dl tej, 3 púpozott ek finomliszt, 4 dkg sertészsír, 2 dl tejföl, 1 csokor petrezselyem.

A hagymát megtisztítjuk, apróra felkockázzuk, egy fakanálnyi zsíron megdinszteljük. A rizst hideg vízzel átöblítjük, leszûr-

jük. A darált húst összekeverjük a rizzsel, a
nyers tojásokkal, a dinsztelt hagymával,
belekeverjük az õrölt borsot és a sót. A karalábékat meghámozzuk, kivájjuk úgy,
hogy kb 2 mm vastagságú fala maradjon és
a tetején kb. 4-5 cm átmérõjû nyílás legyen.
A karalábéforgácsokat, ha túl nagyok, késsel tovább aprítjuk. A karalábékat megtöltjük a darált húsos keverékkel, ha marad ki töltelékünk, gombócokat formálunk
belõle. Egy nagy lábasba helyezzük a megtöltött karalábékat, közé szórjuk az apró
karalábét, felöntjük 6 dl tej és 6 dl víz keverékével, beleszórunk 1,5 tk sót és felteszszük fõni. A csupasz gombócokat kicsit késõbb, kb. 15 perc múlva tesszük bele. A
petrezselymet felaprítjuk. Amikor a karalábé és a töltelék is megpuhult (kb. 50 perc
alatt), szûrõlapáttal kiszedjük egy másik
edénybe és a szószt berántjuk. Rántás: a
lisztet a zsírral világos zsemleszínûre pirítjuk, felengedjük kb. 3 dl hideg vízzel és berántjuk a szószt. Beleszórjuk a felaprított
zöldpetrezselymet, hozzákeverjük a tejfölt, összeforraljuk és belerakosgatjuk a
töltelékeket.

san eldolgozzuk. Egy közepes tepsit sütõpapírral kibélelünk. A tészta felét beleöntjük a tepsibe, a maradék tésztához hozzáadjuk a kakaóport és a kávét, majd elkeverjük. A kakaós–kávés tésztát ráöntjük a
világos tésztára, és villával, vagy kanállal
tetszés szerinti mintázatban elkeverjük.
180 fokos sütõben készre sütjük, majd hûlni hagyjuk. A krémhez a tejet elkeverjük a
cukorral és a pudingporokkal és sûrûsödésig fõzzük. Hozzáadjuk a vajat, majd kihûtjük. Amikor kihûlt, belekeverjük a túrót és
a rumot, és sima állagú krémmé dolgozzuk, amit rákenünk a megsült tésztára. A
csokoládét ráreszeljük a krémre, majd kis
idõ után szeleteljük.

Epres túrógombóc
Hozzávalók: 50 dkg tehéntúró, 150 g búzadara, 6 dkg vaj, 3 db tojás, 1 citrom reszelt
héja, 1 csipet só, 2 ek cukor, 15 dkg eper
(10-12 szem), 1 ek vaj (vagy napraforgóolaj), 10 dkg zsemlemorzsa.

Bögrés túrós–kávés szelet
Hozzávalók a tésztához: 2 bögre finomliszt
(bögre=2,5 dl), 1 bögre cukor, 2,5 dl tej, 1
dl napraforgóolaj, 2 db tojás, 1 cs sütõpor,
1 cs vaníliás cukor, 2 ek cukrozatlan kakaópor, 1 ek instant kávé; a krémhez: 5 dl
tej, 2 tasak vaníliás pudingpor, 4 ek cukor,
50 dkg tehéntúró, 15 dkg vaj, 0,5 ek rum; a
tetejére: 10 dkg csokoládé.

A tésztához a kakaón és a kávén kívül minden hozzávalót egy tálba teszünk, és alapo-

A tojások sárgáját elkeverjük az olvasztott,
de már kihûlt vajjal, túróval, cukorral és a
reszelt citromhéjjal. Hozzáadjuk a búzadarát, és csipet sóval alaposan összedolgozzuk. A tojásfehérjét kemény habbá verjük és óvatosan belekeverjük a tojássárgás
masszába. Legalább fél órára hûtõbe
tesszük. Vizes kézzel gombócokat formálunk belõle, és minden gombóc közepébe
epret teszünk. Enyhén sós vízben 5-6 perc
alatt megfõzzük. Ha feljöttek a víz felszínére, akkor már készen is van. A vajon kicsit megpirítjuk a zsemlemorzsát (tehetünk bele darált diót vagy mandulát is) és
meghempergetjük benne a gombócokat.
Porcukorral meghintve tálaljuk.

Heti idõjárás
Csütörtökön még zavartalanul tombol a nyár, 30 fok közeli csúcshõmérsékletekkel, kevés felhõvel, gyenge, déliesre forduló széllel.
Pénteken érkezik meg a hidegfront, útját a déli órákban heves záporok, zivatarok, helyenként felhõszakadás kíséri. A szél északnyugatira fordul és megélénkül,
a front mögött jelentõsen visszaesik a hõmérséklet, elõterében azonban még 30 fokig is emelkedhet a hõmérséklet.
Szombaton az erõs északnyugati szél mellett marad a sok felhõ, a hõmérséklet közel tíz fokkal visszaesik – mindössze 19 és 24 fokot mérhetünk, keleten záporok, zivatarok is lehetnek.
Vasárnap hajnalban kifejezetten hûvös lesz, 8 és 14 fokig csökken a hõmérséklet, napközben azonban gyors ütemben visszatér a nyár, már 25 fok környékéig
emelkedhet a hõmérséklet, és az északnyugati szél is gyengül.
Hétfõtõl visszatér a nyári meleg kevés felhõvel, gyenge széllel, sok napsütéssel. A következõ öt napban tehát egy hétvégi hidegfront átvonulása várható, elõtte és utána nyári meleggel és csapadék nélkül.
www.metnet.hu
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

A nyári szünidõben is biztonságban
Vigyázzunk a gyermekekre a vakáció ideje alatt is!
Június közepén véget ér a tanév, ezzel megkezdõdik a gyermekek részére a bõ 2 hónapos
nyári vakáció. A gyermekek életkorukból és
tapasztalatlanságukból adódóan a legveszélyeztetettebb résztvevõi a közlekedésnek, hiszen gyakran nem rendelkeznek még a biztonságos közlekedéshez szükséges ismeretekkel. Kiszabadulva a fegyelmezett iskolai mindennapokból felszabadultabbá és figyelmetlenebbé válnak, nem érzik a veszélyeket, ezért
a szünidõben is gyakrabban válhatnak közlekedési balesetek részeseivé. A nyári idõszakban a lakó- és pihenõövezetekben, játszóterek
környezetében és a kijelölt gyalogos-átkelõhelyeknél is kiemelten fontos a gépjármûvezetõk körültekintõ közlekedése.
Dr. Vörös Ferencné rendõr alezredes, a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztályának megbízott vezetõje felhívta a figyelmet, hogy a nyári szünidõben a közlekedési veszélyeken túl egyéb veszélyek is leselkednek a gyermekekre. Ebben az idõszakban
a fiatalok könnyebben válhatnak különbözõ
bûncselekmények áldozataivá, ezért nagyon
lényeges, hogy idõben felhívjuk figyelmüket a

személyes biztonságuk és értékeik védelmére. Fontos, hogy a gyermekek értékeikkel ne
hivalkodjanak, azokat ne tartsák jól látható
helyen. Idegenekben ne bízzanak meg feltétel
nélkül, velük ne menjenek sehová. Hangsúlyozni kell, hogy a szülõk beszélgessenek arról
gyermekükkel, hogy nem a bizalmatlanság jele, ha tudni szeretnék, hogy gyermekük hol,
mikor és kivel találkozik, várhatóan mikor ér
haza, mivel ezzel is a biztonságáról gondoskodnak. Ezzel egyidejûleg lényeges felhívni a
fiatalok figyelmét a kábítószerek és az új
pszichoaktív anyagok használatának következményeire, és fontos, hogy a fiatalok tisztában legyenek az internet használatának veszélyeivel és szabályaival. A világhálón is lényeges szempont, hogy idegenekben ne bízzanak meg, tartsák be a biztonságos
internetezés szabályait, és ne adják meg nevüket, címüket, személyes adataikat.
Amennyiben bûncselekmény áldozatává váltak, azonnal értesítsék a rendõrséget a 107-e,
vagy a 112-es segélyhívó számok valamelyikén!
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

MAMMOGRÁFIÁS SZÛRÉSI MENETREND
A mobil szûrõkamion 2017. június 29-e és július 3-a között Cecén várja a meghívóval rendelkezõ
hölgyeket. Rendelési idõ: hétfõtõl péntekig 9.00 és 15.30 óra között. A mobil szûrõkamion telefonszáma: 06 (20) 456 4256.
Ne feledjék: az idõben felfedezett mellrák gyógyítható!
Fejér Megyei Kormányhivatal

FELHÍVÁS
Sárbogárd közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatási feladatokat ellátó
Vertikál Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39., a továbbiakban: Közszolgáltató) által hivatalomhoz írott megkeresésében foglaltak alapján az alábbiakról tájékoztatom a lakosságot, a Sárbogárd közigazgatási területén a közszolgáltatásba bekapcsolt valamennyi ingatlan tulajdonosát, jogszerû használóját. A Közszolgáltatótól a lakosság részére
megküldött 2017. évi szelektív hulladék begyûjtésével és elszállításával kapcsolatos tájékoztatóban, a begyûjtés és elszállítás megjelölt idõpontjai továbbra is érvényesek, azonban a begyûjtés módjával kapcsolatos kérdések pontosításra szorulnak.
A zöldhulladék elszállítása a tájékoztatóban
közzétett idõpontokban történik, amelyhez a

Közszolgáltató alkalmanként 1 db VERTIKÁL
emblémával ellátott, biológiailag lebomló zsákot biztosít díjmentesen.
Az ezen felül keletkezett zöldhulladékot a lakosság saját költségén és saját maga által beszerzett, biológiailag lebomló zsákban, vagy
kötegelve kell kihelyezni az ingatlan elõtti közterületre.
A közszolgáltató által biztosított zsákokat
(egy évre összesen 7 db-ot) a helyi ügyfélszolgálaton lehet átvenni az alábbi elérhetõségekkel rendelkezõ címen és ügyfélfogadási idõben: 7000 Sárbogárd, Árpád u. 108., telefon:
06 (25) 508 990, 06 (25) 463 181, fax: 06 (25)
508 991, e-mail: sarbogard@deszolg.hu
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ, kedd: 7.30–16.00
óra, szerda, csütörtök: 7.00–16.00 óra, péntek: 7.30– 14.00 óra.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2017. május 23-ai rendkívüli ülésén elfogadta:
– a 14/2017. (VI. 6.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd Város Önkormányzatának 2016. évi
zárszámadásáról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezési
csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
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A KRESZ-park
felújítása
A társadalmi összefogás egy-egy nemes célért, fõleg, ha az a gyerekek érdekében történik, rendkívül
jó dolog. Ha mindez még önzetlenül és kérés nélkül
zajlik, az nagyon különleges.
A KRESZ-parkunk felújítása így történt. Az idei tanév elején azzal keresett fel Fodor János, a Mozdulj a
Városért Egyesület, Horváth Ferenc, a Nyugdíjas
Rendõr Egyesület és Gál Sándor, a Honvéd Bajtársi
Egyesület képviselõje, hogy segítenek abban, hogy
KRESZ-parkunk felújításra kerüljön. Mindezt társadalmi összefogással tervezték. Nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek, így csatlakozott a szervezõkhöz iskolánk alapítványa, a Mészöly Géza Általános Iskoláért Alapítvány is.
Iskolánk udvarán 1983-ban létesült a KRESZ-park.
Az akkori beruházást nagyrészt állami pénzekbõl és
a társadalmi gazdálkodó szervezetek részérõl nyújtott támogatással valósították meg. A park éveken
át biztosította a tanulóifjúság számára, hogy iskolai
foglalkozások keretén belül megtanulják és gyakorolni tudják a közlekedés szabályait, kultúráját. Az
elmúlt évek alatt a park részben természetes módon
amortizálódott, de nagyfokú károsodást szenvedett
a sajnálatos módon létezõ vandalizmus miatt is. Az
iskolának a gyerekek biztonságos közlekedése érdekében nem elég csak a tankönyvekbõl és elméleti
módon tanítani, hanem szükséges, hogy biztosítsunk számukra olyan helyet, ahol gyakorolni is tudnak.
Az egyesületek nyáron kerékpártúrát szerveztek a
KRESZ-park felújításának javára. Ezzel a kezdeményezéssel indult a népszerûsítés és a figyelemfelkeltés. Miután elkészült a felújítás költségvetési terve, az egyesületek vezetõi átbeszélték, milyen módon lehetne az anyagi hátteret biztosítani. A város
lakosságához és vállalkozóihoz fordultunk segítségért. Önzetlenül jöttek a támogatások, a felajánlott
munkák, amivel létre tudtuk hozni a gyönyörûen felújított parkot. Márciusban megkezdõdött a munka,
folyamatosan jöttek a szakemberek, hogy a park
minél elõbb és szakszerûbben készülhessen el.
Az emléktábla is kifejezi a köszönetünket.
Külön mondok köszönetet Fodor Jánosnak, Horváth
Ferencnek és Gál Sándornak, akik nem csak megálmodták, hanem idõt és fáradtságot nem kímélve
megvalósították céljukat, így a gyerekek biztonságos környezetben tudják elsajátítani a közlekedési
ismereteket. Ezúton köszönöm meg a rendõrség, a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság és a Baleset-megelõzési Bizottság önzetlen támogatását, akik nemcsak rendelkezésünkre bocsátották a KRESZ-táblák
zömét, de még el is hozták iskolánkba.
A felújításra az alapítvány elkülönített számlájára
1.055.000 Ft folyt be.
Az elvégzett munka értéke 1.167.312 Ft.
Ezúton köszönöm meg mindenkinek a támogatást:
a téglajegyektõl a nagyobb összegû adományokig,
a segédmunkától a szakmunkáig, hogy ezáltal a tervünk megvalósulhatott.
Jó érzés volt látni, megtapasztalni az összefogást,
és részese lenni!
Fülöpné Nemes Ildikó igazgató
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola
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Vége, vége, vége már!
Véget ért a 2016-2017. évi fociszezon a megyei bajnokságokban szereplõ csapataink
számára. A Sárbogárd U16 csapata a
Masterplast Dél csoportban játszotta a
mérkõzéseit. A csapatra jellemzõ volt a
rapszodikus szereplés. Az Enying, a Lajoskomárom, a Cece és az Elõszállás ellen
õsszel és tavasszal is gyõztesen fejezte be a
mérkõzést a csapat. A bajnoki címet elnyerõ Baracs és a dobogó harmadik fokán végzõ Kisláng ellen mindkét mérkõzésen
vesztesen hagyták el a fiúk a zöld gyepet.
Az egyéni teljesítmények közül kiemelkedik Gábris Robi és Horváth Zsombor gólerõs játéka.

Gábris Robi 24 gólt szerzett a bajnokság
során. Három mérkõzésen (Enying ellen
kétszer, és Cece ellen) mesterhármast ért
el, valamint öt mérkõzésen (Mezõfalva,
Aba–Sárvíz, Cece, Lajoskomárom, Sárosd
Sport 36) duplázott.
Horváth Zsombor a tavasszal került a csapathoz. Nagyszerû játékkal és 17 góljával
meghatározó szerepe volt a csapat sikereinek elérésében. Vajta ellen négy gólt szerzett, míg további hat mérkõzésen (Baracs,
Enying, Aba–Sárvíz, Mezõfalva, Elõszállás, Lajoskomárom) két góllal járult hozzá
a csapat eredményéhez.

Bezerédi Ádám, a csapat edzõje értékelésében kiemelte: az õszi szezon rapszodikus
szereplését követõen a tavasszal kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a csapat.
Kiemelte a taktikai fegyelem erõsödését,
ami a sikeres szereplés meghatározó eleme.
A csapatból Ambrózi Miklós, Horváth
Zsombor és Nagy Ferenc már az U19-es ifjúságiaknál is szerephez jutottak.
A 2016-2017. évi bajnokságban a csapat
tagjai: Deák Zala, Horváth Áron Máté,
Nagy Csaba, Suhajda Martin, Gábris Róbert, Ambrózi Miklós, Horváth Zsombor,
Pap Dániel, Brúzsa Tamás, Bíró Bence,
Horváth Bálint, Sohonyai Gyula, Lengyel
Szabolcs, Nagy Ferenc, Nagy István, Gábris Zoltán, Vitéz–Móré Gergõ, Tóth Gergõ és Végh Martin.

Tabella
MASTERPLAST U16 Dél 22. forduló
1. Baracs
20 19 1 0 164 18
2. Aba–Sárvíz
20 16 1 3 163 39
3. Kisláng
20 13 4 3 90 35
4. Sárbogárd
20 11 1 8 75 61
5. Mezõfalva
20 9 4 7 91 80
6. Vajta
20 8 3 9 59 75
7. Sárosd
20 8 1 11 66 77
8. Enying
20 6 4 10 55 103
9. Cece
20 4 0 16 43 142
10. Elõszállás
20 3 1 16 48 127
11. L.komárom 20 3 0 17 46 143
12. Szabadegyháza kizárva
Enyingtõl és Cecétõl -1 pont levonva.

146 58
124 49
55 43
14 34
11 31
-16 27
-11 25
-48 21
-99 11
-79 10
-97 9

Szántó Gáspár

SÍC – hírek, eredmények
A hétvégi Malév-kupa és egyben OB-kvalifikációs íjászversenyen olimpiai reflexíjászaink az alábbi eredményeket érték el.
Felnõtt férfiak: Katona Alex 5., Széplaki Zoltán 10., Téglás László 14. helyezés.
Szenior férfiak: Gilicze Ferenc 3., Gilicze László 4. helyezés.
Mindegyik induló versenyzõnk
kvalifikálta magát a szeptemberi
OB-ra.
Egyesületünkbe továbbra is várjuk
az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai reflexíj-felszerelést
biztosítunk. (Saját történelmi,
longbow, vadász, csigás és olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését is
várjuk, a legalkalmasabb idõpont:
szombaton 14.00 órától.)
Egyesületünk elérhetõ
a lgilicze@tolna.net
levelezési címen.
Gilicze László,
Sárréti Íjász Club, Sárbogárd
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Sió mente Maraton Sárbogárdon
Sárbogárdon elsõ alkalommal került megrendezésre a Sió mente Maraton Geiger
Zoltán és Kocsis Ádám szervezésében, a
kerékpáros BRM-versenysorozat keretein
belül. Szombaton a mûvelõdési ház elõl
volt a rajtolás 7–8 óráig. A táv 212 km, 1800
méteres szintkülönbséggel, melyet mind a
18 regisztráló sikeresen teljesített. Az ország több pontjáról is érkeztek erre a napra.

Az útvonal: Sárbogárd–Mezõszilas–Lajoskomárom–Mezõkomárom–Szabadhídvég
–Nagyberény–Som–Bábonymegyer–Tengõd–Iregszemcse–Tamási–Szakály–Hõgyész–Diósberény–Szakadát–Gyönk–Mis
zla–Gyönk–Varsád–Kistormás–Kölesd–
Paks–Németkér–Cece–Sárbogárd.
Az indulók a helyszínen a rajtcsomag átvétele után csapatban, vagy egyéniben indultak útnak. Mindenki kapott egy túrakártyát, melyet a kijelölt pontokon le kellett
pecsételtetni és a beérkezési idõt ráíratni.
A miszlai pecsételõhelyen a Gledicsia kúriánál nagyon finom ebéddel, babgulyás-

sal, palacsintával, házi szörppel és limonádéval várták a túrázókat.
Ezen a napon nemcsak elszántak voltak a
résztvevõk, hanem vakmerõek is. Egy székesfehérvári nevezõ Csepel márkájú kempingbiciklivel (nagyon jó eredménnyel),
egy nagykanizsai fiatalember rekunbens,
azaz fekvõkerékpárjával tette meg a távot,
de volt két olyan nevezõ, akik az éjszaka

leple alatt kerékpárral indultak otthonról
útnak, hogy részt vehessenek ezen a túrán.
Ezeknek az embereknek nincs lehetetlen.
Gratulálunk mindenkinek a teljesítményéhez! Jövõre újra megrendezésre kerül
a Sió mente Maraton.
A lelkes segítõk nevében:
Fekete Gáborné, Geigerné Koska Krisztina

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

FOCITÁBOR

a Sárbogárd SE pályázatot hirdet
az egyesület arculatának megtervezésére.

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

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

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

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.

Sárbogárd SE

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
Redõnyös 06 (30) 966 8446
B-kategóriás jogosítvánnyal, mozgóbolti eladót felveszünk. Érdeklõdni: 06 (30) 382 4133
Családi ház Sárbogárd belterületén eladó 06 (30) 280 3436
Ingyen lucerna újvetésû, elvihetõ Sárhatvanból. Telefon: 06 (30) 9381 681
Kõmûvest és festõt felveszek 06 (30) 364 9408
Kirándulás Lengyelországba augusztus 21-25-ig. Érdeklõdni telefonon: 06 (20) 807 2337, 06
(74) 680 516
Magasban végzendõ ipari alpin munkát vállalok. 06 (30) 682 1210

2017. június 15. Bogárd és Vidéke

Filmajánló
A múmia

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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
Kétszobás, összkomfortos CSALÁDI HÁZ, 1978-as, ELADÓ.
Hõszigeteléses vakolatú, gáz- és vegyes fûtéses.
Bajcsy-Zs. út 86. 06 30 552 4960
NYÁRI MUNKALEHETÕSÉG CECÉN!
Jó kereseti lehetõség (akár 10.000 Ft/nap)!
Rugalmas munkaidõ! Jogosítvány szükséges.
Érdeklõdni: 06 30 905 0965
LUCERNA olcsón lábon ELADÓ Sárhatvanban.
06 30 938 1681, 06 30 340 0224

Az ókori királynõ,
akinek életét igazságtalanul oltották
ki, évezredek óta
nyugszik kriptájába
temetve, mélyen a
sivatag kérlelhetetlen homoktengere
alatt. Legalábbis eddig így hittük. Ám
most életre kel és a
világra
szabadítja
régóta felgyülemlett bosszúvágyát és az ezzel járó
elképzelhetetlen borzalmakat.
A Közel-Kelet homokdûnéitõl a mai London alatti
titkos labirintusokig ívelõ, nagyszabású kaland
meglepõ izgalmaival és lélegzetelállító csodáival
páratlanul fantáziadús betekintést ad az istenek és
a szörnyetegek újraértelmezett világába.
Bemutató a mozikban: 2017. június 15.

Interjú a vámpírral

ÜLÕGARNITÚRA, HEVERÕ, HÛTÕ,
ÍRÓASZTAL, VARRÓGÉP ELADÓ.
06 30 534 0007

Az ALISCA-MAG Kft.

jármûmérleg-kezelõ és vetõmaglabori
kisegítõ munkatársat keres
Feladatok: jármûmérleg kezelése (be-, illetve a kimenõ kamionok mérlegelése), ki- és beszállításnál menetlevelek és egyéb fuvardokumentumok kiadása/ellenõrzése/rögzítése, kamionokról vett vetõmagminták szétosztása, vetõmagvizsgálat, vetõmagmintázás.
Elvárások: érettségi, nyári idõszakban túlóra vállalása, rugalmasság, precíz,
megbízható munkavégzés, B-kategóriás jogosítvány, német társalgási szintû
nyelvtudás.
Elõny: mezõgazdasági végzettség, munkatapasztalat, vetõmagismeret, terményvizsgálati tapasztalat.
Munkavégzés helye: Sárbogárd. Munkaviszony idõtartama: határozott. A
feladatok ellátáshoz elsõsorban fiúk, férfiak jelentkezését várjuk.

Az önéletrajzokat várjuk az m.plezer@aliscamag.hu e-mail-címre.

A halhatatlanok köztünk járnak. Korunk öt legnépszerûbb férfi színésze – élükön Tom Cruisezal, Brad Pitt-tel valamint Antonio Banderasszal –
az Anne Rice bestseller regényébõl készült filmben éppen olyan, mint a film, melyben játszanak:
csodálatos, hátborzongató, romantikus. Louis, az
arisztokratikus, szomorú tekintetû vámpír megjelenik egy fiatal riporternél, hogy a lehetõ leghitelesebb forrásként beszámoljon neki a vámpírok életének minden részletérõl. Története 200 évvel korábban kezdõdik: a vámpír Lestat végtelenül gonosz, ám ellenállhatatlan egyénisége rabul ejti a fiatal és gazdag Louist. A különös mámor vonzásában a fiú az elátkozottak sorsát, a halhatatlanságot
választja: átalakul vámpírrá. Ettõl kezdve élete folyamatos szenvedéssé válik: ahhoz, hogy éljen, ölnie kell.

Bogárd és Vidéke 2017. június 15.
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