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Írás a 4-5. oldalon.

FELGYÛRÕDÖTTFELGYÛRÕDÖTT
AZ AUTÓ HÁTULJAAZ AUTÓ HÁTULJA

FORRÓ TÉMÁK JÖVÕ HÉTEN
Figyelmükbe ajánlok három érdeklõdésre szá-
mot tartó témát jövõ heti cikkeinkbõl.
Készül a startra a fémipari technológiákkal
foglalkozó Jüllich Technology. Zajlik az Árpád
utcai, néhai ásványvíz-palackozó korábban el-
hanyagolt területének rendezése. „Jó szakem-
berekre építkezve eredményes ipari centrumot
szeretnénk létrehozni” – mondta lapunknak
Jüllich József, a cég tulajdonosa.
Egy tanú esete a bürokráciával, avagy a tanúse-
gítés mint sarc és megszégyenítés. Hiába szólt,
ráfizetett.
A Magyar Posta légvonalban mér. Térképen,
íróasztal mellett, úgy tûnik, nem látszik Sárbo-
gárd településrészei között a távolság. Mi
azonban tapasztalatból tudjuk, hogy például
Sárhatvanból „beugrani” a legközelebbi postá-
ra 10 kilométer közúton.

Hargitai–Kiss Virág
Írás a 11.
oldalon.
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AZ EMBER A KULCS
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00002 „ÚJ HUMANIZMUS – HUMÁN KAPACITÁS FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRD TÉRSÉGÉ-
BEN” elnevezést viselõ projektre 435 millió forint vissza nem térítendõ, európai uniós és hazai forrású támogatást
nyert a Sárbogárd, Alap, Hantos, Nagylók, Cece, Sárkeresztúr alkotta konzorcium. A pályázat célja e településeken a
humán közszolgáltatások integrált fejlesztése, a minõségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsõsorban a
köznevelés, a felsõoktatás, a felnõttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tu-
dástõke gyarapítása érdekében.

Varga Kornél Csaba, a projekt koordiná-
tora úgy fogalmazott: – Azért különleges
ez a projekt, mert az ember áll a közép-
pontjában. Ez olyan humánfejlesztés, mely
– a megvalósuló fizikai, infrastrukturális
fejlesztések mellett – a versenyképesség
szempontjából nélkülözhetetlen. Hosz-
szabb távon mutatkozik ennek eredmé-
nye, de ahhoz, hogy felzárkózzon a térség,
szükséges, hogy az ember is igazodjon a
fejlõdéshez.
Dr. Sükösd Tamás kiemelte: – A humán
fejlesztés elõrébb való, mint az infrastruk-
túra fejlesztése. Lehet, hogy késõbb látszik
az eredménye, de az eredmény tovább tart.
Meg kell tanítani a lakosságot, hogy az is-
kolában maradjanak, az iskolán kívül is ér-
telmesen töltsék ki az idejüket, és mindig
meg tudjanak újulni. Ez a pályázat – pár-
huzamosan a foglalkoztatási paktummal –
képes fölrázni a közösséget, hogy elindul-
junk egy elõre vivõ úton.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ ha-
sonlóképpen vélekedett. A külsõ segítség
önmagában nem elég, a sok-sok beruházás
mit sem ér, mindennek esszenciája az em-
ber. Egy iskola tanerejét se a legmoder-
nebb taneszközök adják, hanem a benne
lévõ pedagógusok. Az emberek tudják elõ-
remozdítani a térséget.

A pályázat részleteirõl Ruff Tamás szak-
mai vezetõ beszélt a jelenlévõknek.
A pályázat hozzá kíván járulni Sárbogár-
don és környékén az egyes humán közszol-
gáltatásokban dolgozók képzettségének
javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk
ellátott szolgáltatások minõségét, haté-
konyságát. Cél, hogy az elérhetõ alapszol-
gáltatások a helyi kisközösségekben sze-
mélyre szabott módon valósuljanak meg.
Cél továbbá a nem állami szervezetek szol-
gáltatásokba vonása. Szeretnék a lakoso-
kat is bevonni a szolgáltatások tervezésé-

be, fejlesztésébe. A kidolgozott program
hozzájárul a gyermekek és tanulók – ki-
emelten a hátrányos helyzetûek – közne-
veléshez és felsõoktatáshoz való hozzáfé-
réséhez iskolán kívüli programok megva-
lósításán keresztül, személyiség- és kom-
petenciafejlesztõ programokkal. Fontos
elem a kisgyermekkori nevelés hozzáfér-
hetõségének és az óvodapedagógusok
képzettségi szintjének emelése, megjele-
nik a család által betöltött központi szerep
és a komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés,
szolgálva az egész életen át tartó tanulás, a
társadalmi beilleszkedés, a személyes fej-
lõdés és a foglalkoztathatóság szempont-
jából nélkülözhetetlen alapkészségek elsa-
játításának elõsegítését.
A 30 hónapon keresztül tartó program cél-
csoportja a hátrányos helyzetû, aktív illet-
ve fiatalkorú lakosság, a helyi közszolgál-
tatásban dolgozók, illetve a potenciális al-
kalmazottak, társadalmi partnerek. De
érintett a hat település teljes lakossága,
összesen 21 ezer fõ. A támogatott progra-
mokban legalább 600 tanuló vesz részt, a

képzésekbe 400 gyermeket és fiatalt von-
nak be, a továbbképzési programokba pe-
dig 120 humán közszolgáltatásokban dol-
gozót. A képesítést szerzõ személyek szá-
ma eléri majd az 500 fõt. A programban a
konzorcium településein és intézményein
kívül részt vesz az OFA Nonprofit Kft., a
Kodolányi János Fõiskola és az Echo In-
novációs Mûhely Közhasznú Egyesület.
A támogatási szerzõdés már megköttetett,
hamarosan az elõleg is befolyik a projekt
számlájára.

Hargitai–Kiss Virág
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VARÁZSLAT
Az öt már jubileum. Ennyi esztendeje ren-
dezi meg hagyományõrzõ bálját a Sárréti
Csókavirág Népi Együttes, melynek ele-
gáns helyszíne a Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium emeleti aulája.
Lenyûgözõ az a kreativitás, mellyel a ven-
dégeket évrõl évre meglepik a néptánco-
sok, így téve utánozhatatlanul egyedivé e
bált. 2018. január 27. napjának egyik kulcs-
szava a varázslat volt, mely lépcsõfordu-
lónként bontakozott ki, rácsodálkozással
töltve el a terembe igyekvõket. Egy-egy
agyagérmét a dobozokba helyezve meg-
mozdultak az élõ képek egy táncmozdulat,
fotó, üdvözlet és bûvészmutatvány erejéig.
Fönt Buboréktündér (Previtzer Tünde)
kápráztatott el minket. A buborékalkotá-
sok, -szobrok közt a leghihetetlenebb a
kocka alakú buborék volt. Alig hittünk a
szemünknek! Ugyancsak ámulatba ejtett a
rendkívüli buborékoszlop, amiben egye-
dül vagy párosan is lehetett fényképez-
kedni.

Elmaradhatatlan nyitánya a rendez-
vénynek a Himnusz közös eléneklése és
a nyitótánc. A csárdáshoz a Rákóczi-in-
duló dallamára vonultak fel a táncosok.
Elõadásuk után dr. Bõle Pál egyesületi
elnök, Iker Józsefné szakmai vezetõ és
dr. Sükösd Tamás polgármester osztotta
meg az eseményhez kapcsolódó gondo-
latait a publikummal. Ezután a táncosok
keringõre kérték fel a kiszemelt vendé-
geket.
A nyolc éve mûködõ, több korosztályt,
többféle foglalkozású embert – sõt, most
már egy, a felesége és gyermekei révén
magyarrá vált francia fiatalembert is –
felölelõ baráti társaság kisugárzása bûv-
körébe vont minden jelenlévõt, s együtt
élhettük át a hajdani bálok pompáját,
hangulatát, táncait. Kiváló zenei hátte-
ret nyújtott ehhez a Tarsoly zenekar,
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akik vonós hangszereikkel és a cimbalom-
mal visszarepítettek minket az idõben. Na-
gyon illett a muzsikájuk a hagyományõrzõ
bál céljához és stílusához!
Az estét játékos meglepetések, közös tánc,
tombola, jósnõ és éjfél után egy lemezlovas
tették még izgalmasabbá. Az ízletes étele-
ket a Patkó csárda csapata készítette, a sü-
teményeket az együttes tagjai.
A számmisztikában az 5 a belsõ erõt, hitet
jelképezi. Kívánom a Sárréti Csókavirág
együttes minden tagjának, hogy ez vezérel-
je õket áldásos missziójukban még sok-sok
esztendõn át!

Hargitai–Kiss Virág
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Egyedülálló terápia Sárbogárdon
A megyében egyedülálló módon, úttörõként biztosít neuro-hidroterápiát a Fejér Megyei Pedagógia Szak-
szolgálat Sárbogárdi Tagintézménye. Az e célra berendezett helyiséget pénteken délután adták át ünnepé-
lyesen az intézmény épületében.

Takácsné Koncz Zsuzsanna, a sárbogárdi
szakszolgálat megbízott igazgatója kö-
szöntötte a megjelent védõnõket, Novák
Kovács Zsolt alpolgármestert és a szak-
szolgálat munkatársait. A terápia múltját
és lényegét, valamint az annak alkalmazá-
sa során eddig szerzett tapasztalatokat a
terápiát végzõ szakember, Fekti Ildikó is-
mertette részletesen, mozgóképekkel és
fotókkal illusztrálva.
A neuro-hidroterápiát dr. Schultheisz Ju-
dit gyermekorvos dolgozta ki 1986-ban és a
Gézengúz Alapítvány szakemberei fejlesz-
tették tovább. Az NHT-nek rövidített po-
zitív ingerterápiát idegrendszeri sérült,
szenzomotoros fejlõdésben veszélyezte-
tett és mozgásszervi elváltozásokat mutató
gyermekeknél újszülöttkortól alkalmaz-
zák, amikor az agy még plasztikus, jól fej-
leszthetõ. 5 hónapos korig kádban, onnan-
tól 3 éves korig pedig medencében zajlik a
terápia, mely kiválóan alkalmas megelõ-
zésre és fejlesztésre, az elemi mozgások ki-
váltására, spontán komplex mozgások ak-
tiválására, végleges mozgásminták meg-
alapozására, a látás, hallás, tapintás fej-
lesztésére. A terápiának vannak speciális
fogásai, melyeket elsajátítanak a szülõk is,
hogy otthon gyakorolhassanak a gyermek-
kel. A meleg víz jótékony hatása, énekek,
mondókák segítik a folyamatot, és nem
mellékes a szülõ és csemetéje közötti ér-
zelmi kötõdés megerõsödése sem.
Hargitai Enikõ, a Csipike Egyesület elnö-
ke, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgá-

lat fõigazgató-helyettese elmondta, hogy
Fekti Ildikó maga finanszírozta a képzését,
a szakszolgálat a helyettesítés megoldásá-
ban és az útiköltség biztosításában segített
a gyógypedagógusnak, mert a szakszolgá-
lat fontosnak tartja, hogy ilyen terápiát
tudjon biztosítani az intézmény. Bíztak
benne, hogy mire Ildikó elvégzi a képzést,
megnyílik a sárbogárdi uszoda, és ott foly-
hat a terápia. Mivel nem így lett, 2017 júni-
usától Ildikó házhoz járva, a megfelelõ
nagyságú káddal rendelkezõ családoknál
kezdte el alkalmazni a terápiát. Közben a
Csipike Egyesület az önkormányzat által a
fogyatékkal élõket segítõ civil szervezetek
részére évente kiírt pályázaton indult és

nyert támogatás egy jakuzzira, melyhez a
téli idõszakban kedvezményesen jutottak
hozzá, így kiegészítõ felszereléseket és a
víz karbantartásához szükséges eszközö-
ket is tudtak vásárolni. A sárbogárdi tagin-
tézmény egyik csempézett helyiségét tet-
ték alkalmassá a célra, ahol helyet kapott a
medence, és jelenleg 8 gyermek ellátása
folyik.
A neuro-hidroterápiás szoba ajtaja elõtt
kifeszített szalagot dr. Mile Anikó fõigaz-
gató és Hargitai Enikõ vágták át, s a vendé-
gek szemügyre vehették a terápiához
használt eszközöket.

Hargitai–Kiss Virág



Bogárd és Vidéke 2018. február 1. A MI VILÁGUNK 7

JELENETEK
A RÉGI VILÁGBÓL

Új, fiatal doktor bácsi került a körzetbe. Ki az elsõ betege? Ó, egy hathetes kislány! Ful-
dokolva köhög, a kis test forró a láztól. Ahogy az egyetemen tanulta: kezdõdik a hát ko-
pogtatása, a fülhallgató… A hörgõ hangok egyértelmûek: tüdõgyulladás! Nincs lehetõ-
ség késlekedésre, kegyetlenül bele kell szúrni az injekciós tût a rózsás bõrbe. Estére le-
megy a láz, nem lesz baj, anyuka könnyes szemmel mosolyog a doktorra.
Ugyanez a beteg hat év múlva. Az elsõ osztályos lányka egyedül fekszik az ágyacskájában.
Apu, anyu dolgozik, a testvérek iskolában. Ki nyit be az elhagyatott lakásba? Ugyanaz a
doktor bácsi. Megint tüdõgyulladás. Sürgõs közbenjárásra van szükség. Elõ az injekciós
tût! A doktor bácsi naponta többször is megjön, pedig nem volna a kötelessége. Mi hajtja,
miféle érthetetlen kötelességérzet?
Múlnak az évek. A doktor bácsi jócskán megkopaszodott. Éjjel kétszer is telefon ugrasz-
totta ki õt az ágyból: eszméletvesztés, fulladás. Az orvosi táska készenlétben, a kerékpár
a kerítéshez támasztva, indulás. Délután még a rendelési idõ letelte után is tolonganak a
páciensek a rendelõ elõtt. Az orvos indulatosan kilöki az ajtót:
– Szimulánsok, táppénzcsalók, irány hazafelé, gajdoló öregasszonyok pletykáljanak ott-
hon a szomszédasszonnyal!
Az orvos hangja dörgõ, mindenki fél tõle. A nõk sopánkodva ismételgetik: goromba. Fia-
tal anyuka hozza riadtan a csecsemõ kisfiát. Micsoda véletlen! Bizony az ifjú anya azonos
az évtizedekkel ezelõtt volt elsõ beteggel, a hathetes kislánnyal. Régi ismerõsök, a doki
többet tud az asszonyról, mint a saját édesanyja. A nõ ijedten panaszolja, hogy mintha
görbe lenne a fiacskája lába. Lehet, hogy egész életében dongalábú lesz? A doktor meg-
mozgatja, megtapogatja az apró végtagot. Nincs itt semmi baj, az anyuka hasfala túl iz-
mos, a kicsi nem fért el rendesen az anyaméhben, össze kellett görnyednie. Megmutatja,
hogyan kell tornáztatni a gyereket.
Megint eltelt néhány év. Az idõs orvos már autóval járja a körzetet. Epés srácok vihognak
rajta, hogy mint új vezetõ, milyen görcsösen szorítja a kormányt. Már mindenki ismeri õt
a faluban, nem kevesen neki köszönhetik az életüket. Nyáron órák alatt elterjed a hír: az
öreget mentõ vitte kórházba. Érszûkület.
Az asszonynak, akinek az életét végigkísérte a doktorral való kapcsolat, valami dolga
akadt Pesten. Egy hirtelen elhatározással bement a kórházba meglátogatni az orvost.
Maga sem tudta, miért támadt ez az ötlete. Eszébe jutott, hogy amikor kis elsõs korában
egyedül feküdt a lakásban, az orvos naponta többször is benyitott hozzá megnézni, hogy
van. Ebbõl megértette, hogy valószínûleg életveszedelemben volt õ ekkor, ezért érezte
szükségesnek, hogy megnézze õt.
Az öreg ágya egy hatalmas, sötét kórteremben helyezkedett el, számtalan más ágy között.
Ahogy a beteg ott feküdt borostásan, mint egy szent, a nõ lelkét váratlanul egy erõs szána-
lom, részvét támadta meg. Gyorsan el is búcsúzott, sietett a villamosmegállóhoz, hogy el-
érje a vonatát. Ekkor látta az orvost utoljára.
Híre jött, hogy a fiatal orvosnövendékeknek nem akaródzik vidékre menni körzeti orvos-
nak. Ezzel kapcsolatban idézõdött fel bennem a mi régi orvosunk alakja. Nem könnyû
szentnek lenni, nem is vonzó. Megváltozott a világ.

L. A.

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik szeretett

édesanyánk, nagyanyánk és dédanyánk

ÖZV. LAKK IMRÉNÉ
szül. Tatár Katalin

temetésén megjelentek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,

s fájdalmunkban osztoztak.

Külön köszönet Varga László
világi lelkipásztori munkatársnak és a
Szentlélek Temetkezési Szolgáltató Kft.

dolgozóinak!

Helytörténeti
füzetek

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület alakulá-
sakor, 2009-ben fontos célkitûzésként je-
lölte meg a közös sárbogárdi örökségünk
feltárását, megismertetését és ezen ke-
resztül megõrzését. E törekvés része in-
duló sorozatuk, melyben tudományos jel-
legû történelmi tanulmányokat, szemé-
lyes élettörténeteket, életrajzokat, visz-
szaemlékezéseket éppúgy meg kívánnak
jelentetni, mint régi fényképeket, képes-
lapokat összegyûjtõ albumokat.
Eddig megjelent kötetek:

Isztl László: Adatok Sárbogárd
régészeti topográfiájához

***

Dr. Kék Emerencia:
Egy magyar polgár a XX. században –

Tatár József úri szabó mester életrajza
***

Kovácsné Komáromi Edit: Huszár Dezsõ
közéleti munkássága és utóélete

1918-tól napjainkig
Lakk Norbert: A sárbogárdi zsidóság

története
***

Tóth Kornélia: A sárbogárdi községi
(reál) gimnázium története 1920–1928

***

Csanády Sándor: A Sárbogárdi Községi
Gimnázium értesítõi 1920–1928

***

Kiss Józsefné: Életem – Apám emlékére

A kötetek megvásárolhatók

a szerkesztõségben.

KÉPESLAPOK
A RÉGI ÉS ÚJ SÁRBOGÁRDRÓL!

Kaphatók szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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ZÖLDJÁRAT A MÉSZÖLYBEN
Rendhagyó fizikaórán vettek részt a mészölyös diákok, ahol hu-
moros formában tanulhattak új dolgokat a megújuló energiafor-
rásokról és a fenntartható fejlõdés alapelemeirõl.
Tóth Pál matematika–fizika szakos tanár, a Zöldjárat elõadója ér-
dekes, látványos kísérletekkel hívta fel a figyelmet a környezettu-
datosságra és az energiagazdaságosságra. Az elkötelezett fizikata-
nár mozgó szertárával, látványos kísérleteivel sok hasznos infor-
mációt adott át a gyerekeknek, akik nagy érdeklõdéssel, örömmel
vállalták a kísérletekben való asszisztálást.
A diákok látták és megtanulták, hogyan készíthetnek egy egyszerû
szívószálból hangszert, hogyan alakítható a fizikai munka hõvé, az
energiafajták átváltozásait, a fény és a hõ hatásait. Ámulva figyel-
tek meg egy érdekes pirotechnikai jelenséget.
Köszönjük a másfél órás „Zöldórát”!
Bízunk benne, hogy a sok hasznos ismeret emlékezetes marad és
hozzájárul tanulóink környezettudatos szemléletének formálásá-
hoz. A megszerzett ismereteket, látottakat tanulmányaik és életük
során majd hasznosítani tudják.

Toldi Lászlóné

„MENÕ MENZA”
A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium a
„Volt Sárbogárdi Diákok az Alma Mate-
rért Alapítványnak” köszönhetõen 15 mil-
lió Ft támogatást nyert az EFOP-1.8.5-17
„Menõ menzák az iskolákban – Egészséges
étkezést és életstílust népszerûsítõ progra-
mok” címû pályázat keretében. A követke-
zõ tanév végéig számos program megvaló-
sítására kerülhet sor (napközis tábor, gyü-
mölcsnap, salátabár, rendhagyó sportnap,
gasztronómiai „utazás” stb.), melyekhez

jelentõs eszközfejlesztés társul. Játékos
projektnap keretében ismertettük meg a
diákokat a projekt céljaival. Vetélkedõkön
mérhették össze tudásukat az egészséges
életmód témakörében, illetve többféle
sportágat is kipróbálhattak. A sportprog-
ramok három helyszínen zajlottak: a kon-
diszobában, a tornateremben és a sportpá-
lyákon. A diákok forgószínpadszerûen vál-
tották egymást a különbözõ helyszíneken.
Az egyik „állomáson” egészséges alap-
anyagokat felhasználva ízletes salátákat,
gyümölcskoktélokat készíthettek társaik-
nak s maguknak. A jó hangulatú rendezvé-
nyen összesen 80 kg gyümölcsöt és zöldsé-
get fogyasztottak el a diákok.

PSG
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SZENTIVÁNI SULISZEMLE
Január 22.:

felolvasás a magyar kultúra napja alkalmából

Az idei tanévtõl ezen a napon tartjuk meg hagyományos szépkiej-
tési versenyeinket: a Móra Ferenc Szépkiejtési Versenyen az al-
sósok adhatnak számot olvasástudásukról, a Kazinczy Ferenc
Szépkiejtési Versenyen a felsõsök tehetik meg ugyanezt. A felol-
vasás témája mindkét csoportban Hunyadi Mátyás személye, il-
letve a hozzá kapcsolódó mesék, mondák, krónikarészletek vol-
tak. Egyrészt 1458-ban, vagyis 560 éve koronázták királlyá, más-
részt pedig ha valaki, akkor õ a budai és visegrádi reneszánsz köz-
pont meghonosításával igazán sokat tett a magyarországi kultúra
fellendítéséért: fényes palotá-
jának a kortársak csodájára
jártak, könyvtára, a Corvina vi-
lághírû volt, a ma meglévõ kö-
tetek értéke felbecsülhetetlen.
Nagy királyunk megpróbálko-
zott egyetem alapításával (Po-
zsony), könyvnyomda támoga-
tásával (Hess András, Buda) és
a magyar nép krónikájának
megírását is támogatta (Thu-
róczy János, Antonio Bonfini
történetírásai). Az õ emlékére
ezen a napon több mesét,
mondát és krónikarészletet is
felolvastak a tanulók.

Január 24.:
az egyházmegyei iskolák hittanversenye

A Székesfehérvári Egyházmegye iskolái számára régi hagyo-
mányként minden évben megrendezik a felsõ tagozatosok hittan-
versenyét. Mivel 2017. szeptember 1-je óta mi is egyházi iskola-
ként mûködünk, természetes volt számunkra, hogy itt a helyünk.
Ezzel egyben az érdi Marianum Általános Iskola látogatását is
szerettük volna viszonozni, akik korábban már a kosárlabdaku-
pán, illetve a népmese napján is megtiszteltek bennünket.
A verseny témaköre a közelgõ 2020-as Eucharisztikus Világkong-
resszus alkalmából (az 52. alkalommal sorra kerülõ rendezvény-
nek Magyarország adhat otthont) az Oltáriszentség, illetve az ide
fûzõdõ jelképek (manna, kenyérszaporítás, kánai menyegzõ, az
élet kenyere) voltak. Iskolánkat a Lakatos Loretta, Biber András,

Szabó Máté összetételû trió képviselte, akik hetek óta készültek a
versenyre. S bár ez volt az elsõ alkalom, hogy részt vettünk ezen a
vetélkedõn, diákjaink nem vallottak szégyent. Elmondhatjuk,
hogy amit kértünk, hogy tanuljanak meg, azt becsületesen megta-
nulták, igyekeztek magukból a maximumot kihozni (bár a Szent-
írás gyorsabb lapozgatását még gyakorolnunk kell). S végül a 8.
helyet szerezték meg a 10 csapatból, ami elsõ megmérettetésre
szép eredmény, nem beszélve arról a megszerzett tudásról, amit a
felkészülés során elsajátítottak.

Köszönjük az érdi iskolának az igencsak elgondolkodtató és logi-
kát fejlesztõ feladatokat, valamint a szívélyes vendéglátást! Jövõ-
re ismét visszajövünk!

Január 26:
busóálarcok a farsang jegyében

Ismét szép alkotások készültek
az alsó tagozatosok rajzóráin a
farsangi idõszaknak és a magyar-
ság hagyományaira is építõ peda-
gógiai programunknak megfele-
lõen ezúttal a busójárás jegyé-
ben. Mohácson az egész város
magáénak érzi a busójárás ha-
gyományát, amely a téltemetõ,
tavaszváró ünnepek családjába
tartozik. A birkabõrruhába öltözött, bõrbocskort és bütykös ha-
risnyát viselõ busók fából készült busómaszkkal rejtik el kilétüket,
hogy játékos, vidám csínytevéseiket zavartalanul végezhessék –
miközben hangkeltõ eszközeikkel igyekeznek elûzni a telet.
A Mohács környékére betelepült, balkáni eredetû sokácok hoz-
ták magukkal a népszokást, amely azután a magyar kultúrkörben
formálódott tovább. A népszokást legelõször egy 1783-as feljegy-
zés említi. Kapcsolódik a busójáráshoz egy népi monda is, amely
szerint a török hódítók elõl a dunai mocsárvilágba, a Karapancsa
mocsarába menekült õslakos sokácok – megelégelve a török el-
nyomást, ijesztõ, vérrel festett faálarcokba és birkabõrbe öltözve,
a maguk készítette zajkeltõ eszközökkel, csónakokkal átkelve a
Dunán az éj leple alatt – elzavarták Mohácsról a törököket, akik
az ijesztõ maskarásoktól megrémülve fejvesztve menekültek a
városból. Ma is vannak fafaragók, akik az igazi busóálarcot állat-
vérrel festik ki.
Eme kis történelmi kitérõ után, visszakanyarodva az alkotások-
hoz: az 1–4. osztályosok kávéval festették meg álarcaikat, amely-
nek köszönhetõen élénk barna színben virító alkotások születtek,
illetve a multifunkcionális szkenner-másológépünk kávéillattal
frissíti fel a használóit. A 2-3. osztályosok színesben próbálták
meg visszaadni az álarcok hamisíthatatlan, múltidézõ hangulatát.

Kiss Attila igazgató
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2018. február 9-én (pénteken) 8.00 órakor

KÖZMEGHALLGATÁST TART.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Beszámoló a 2017-es évrõl. Tájékoztató a 2018. évi költségvetésrõl és feladatokról.
Elõadó: polgármester

Dr. Sükösd Tamás polgármester

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2018. január 19-ei ülé-
sén elfogadta:
– az 1/2018. (I. 22.) önkormányzati ren-
deletet a Sárbogárd Város Helyi Építé-
si Szabályzatáról szóló 1/2017. (II. 2.)
önkormányzati rendelet módosításá-
ról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfoga-
dási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri
Hivatal szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ
HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-tes-
tülete a 2018. január 19-ei ülésén elfogadta:

– a 2/2018. (I. 31.) önkormányzati rendeletet az egyes szociális ellátásokról szóló
4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról;

– a 3/2018. (I. 31.) önkormányzati rendeletet a köztisztviselõk díjazásáról, juttatásáról
szóló 29/2015. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hi-
vatal szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ
Az országgyûlési képviselõk választá-
sán a választási irodák hatáskörébe tar-
tozó feladatok végrehajtásának részle-
tes szabályairól, a választási eredmény
országosan összesített adatai körének
megállapításáról, valamint a választási
eljárásban használandó nyomtatvá-
nyokról, egyes választási tárgyú rende-
letek módosításáról szóló 1/2018. (I. 3.)
IM-rendelet 15. § o) pontjában foglal-
taknak megfelelõen tájékoztatom a
tisztelt választópolgárokat a Fejér
megyei 5. számú Országgyûlési Egyéni
Választókerületi Választási Bizottság
(OEVB) tagjairól:
elnök: dr. Krencz Ferencné, elnökhe-
lyettes: Boda János, tag: Györéné Len-
gyel Teréz, póttag: Mikuli Béláné, pót-
tag: Kozma András.
A Fejér megyei 5. számú Országgyûlési
Egyéni Választókerületi Választási Iro-
da (OEVI) vezetõje: Demeterné dr.
Venicz Anita jegyzõ
Az OEVB és OEVI elérhetõségei az
alábbiak:
Cím: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., te-
lefonszám: 06 (25) 520 250, e-mail:
jegyzo@sarbogard.hu.

Demeterné dr. Venicz Anita OEVI-vezetõ

Felgyûrõdött az autó hátulja a 63-as fõúton
Kisáruszállító és személygépkocsi ütközött
január 29-én, hétfõn délután a 63-as fõút
Fejér megyei szakaszán. Aba–Belsõbáránd
közelében a személyautó – amelynek hátul-
ja felgyûrõdött – az árokba vágódott. A kis-
áruszállító az út szélén állt meg. A székesfe-
hérvári hivatásos tûzoltók áramtalanították
a jármûveket. A személygépkocsi vezetõjét
és utasát a mentõk kórházba szállították, a
másik sofõr a balesetben nem sérült meg.
Fotó: székesfehérvári hivatásos tûzoltó-pa-
rancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

SZIRÉNAPRÓBA FEBRUÁR 5-ÉN
PAKS 30 KM-ES KÖRZETÉBEN

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a
Paksi Atomerõmû Zrt. harminc kilométeres körzetébe esõ településeken a lakossági
tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében a
megyében

Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta
településeken

csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba végrehajtására kerül sor

február 5-én, hétfõn, 13 órakor.
A szirénák megszólalása ezekben az idõpontokban csak a rendszer próbája, a lakos-
ságnak semmiféle teendõje nincs.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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SÚLYOS FOGYATÉKOSSÁG UTÁN IGÉNYELHETÕ
SZEMÉLYIJÖVEDELEMADÓ-KEDVEZMÉNY

Idén havi 6.900 forint személyi kedvezmény jár az adóból azoknak, akik rokkantsági járadékban, vagy fogyatékossági támogatásban
részesülnek, és azoknak, akik olyan betegségben szenvednek, amely súlyos fogyatékosságnak számít. A kedvezmény érvényesítésé-
nek feltétele a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra jogosító határozat, vagy a súlyos fogyatékosság minõsítésérõl
szóló orvosi igazolás.
A 335/2009. (XII. 29.) kormányrendelet határozza meg azokat a betegségeket, amelyek súlyos fogyatékosságnak minõsülnek. Az
orvosi igazolást szakorvos, vagy a rendelkezésre álló leletek alapján háziorvos állítja ki a jogosult részére.
A kedvezmény összege az év elsõ napján érvényes havi minimálbér 5 százaléka, amely a személyi jövedelemadóból levonható. Érde-
mes már az adóelõleg megállapításakor, a munkáltatónál nyilatkozattal kérni, de a személyijövedelemadó-bevallásban, egy összeg-
ben is érvényesíthetõ. Akik régóta szenvednek a rendeletben felsorolt betegségek valamelyikében, illetve rokkantsági járadékot,
vagy fogyatékossági támogatást ítéltek meg számukra és nem kérték a kedvezményt, azt az igazolás, vagy az ellátásról szóló határo-
zat birtokában utólag is igényelhetik. Ehhez önellenõrzést kell benyújtaniuk azokra az évekre, amikor jogosultak voltak rá.
2018-ban a 2012. évi, valamint az ezt követõ évek szja-bevallásait lehet önellenõrizni.
A NAV az idei évtõl adóbevallási tervezetet készít azok részére is, akik korábban a munkáltatójukat bízták meg a bevallás elkészíté-
sével. A súlyos fogyatékosság miatt személyi kedvezményre jogosultaknak célszerû ellenõrizni, hogy a bevallási tervezetükben
szerepel-e az adókedvezmény.

NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága

MÁR MAJDNEM
SZÁZEZER KÉRELEM

Január 8-a óta kérhetik a személyijövedelemadó-be-
vallás tervezetének postázását a NAV-tól azok, akik
nem regisztráltak az Ügyfélkapun. Az elmúlt három
hétben csaknem kilencvenezren, azaz naponta mint-
egy ötezren éltek ezzel a lehetõséggel és küldtek SMS-
t, levelet, nyomtatványt, vagy ûrlapot a NAV-nak, vagy
hívták a 1819-es Infóvonalat. A papíralapú tervezet
postázását március 19-éig lehet kérni.

Az igénylési lehetõségek közül eddig az SMS a legnép-
szerûbb, ugyanis csaknem hetvenezren kérték így az
szja-bevallási tervezet postázását. Több mint húszez-
ren a többi módszer közül választottak.

A tervezet akár az adózó közremûködése nélkül is – ha
nincs szükség kiegészítésre, javításra – 2018. május
22-én érvényes személyijövedelemadó-bevallássá vá-
lik. Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV
2018. március 15-étõl az Ügyfélkapun keresztül elekt-
ronikus formában elérhetõvé teszi.

Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19-éig kér-
heti a tervezet postázását levélben, SMS-ben (06 /30/
344 4304), vagy a NAV honlapján elérhetõ ûrlapon,
formanyomtatványon (BEVTERVK), továbbá telefo-
non, a 1819-es hívószámon, valamint az ügyfélszolgála-
tokon.

Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosí-
tó jelet és a születési dátumot kell elküldeni ebben a
formában:
SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn

Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi
évekhez hasonlóan, idén is lehet elektronikusan és pa-
píron is rendelkezni.

Aki már most szeretné elkészíteni szja-bevallását, a
NAV honlapján, illetve ügyfélszolgálatain elérheti a
17SZJA nyomtatványt. Az új webes kitöltõfelület
2018. január 8. óta elérhetõ a NAV honlapjáról
(www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati por-
tálról (www.magyarorszag.hu).

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

EGYMILLIÓVAL TÖBB
TERVEZET KÉSZÜL

A tavalyi mintegy 4 millióhoz képest is több szja-bevallási tervezetet
készít idén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A nyilvántartásá-
ban szereplõ adatok alapján a mezõgazdasági õstermelõknek és az áfa
fizetésére kötelezett magánszemélyeknek is összeállítja a NAV a be-
vallási tervezetet. Esetükben a tervezet egy „ajánlat”, mely nem válik
automatikusan bevallássá, azt ki kell egészíteni az önálló tevékenység-
bõl származó, illetve õstermelõi bevételekkel, költségekkel.
A NAV az adóbevallási tervezet összeállításához a kifizetõk, munkál-
tatók által benyújtott adatokat használja fel. A mezõgazdasági õster-
melõk és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek számára az adó-
bevallási tervezet egy ajánlat, amely segít a bevallás kitöltésében. Ezen
tevékenységgel kapcsolatos bevételek és költségek nem szerepelnek a
NAV nyilvántartásában, így azokat az adóbevallási tervezet nem tar-
talmazza. Ezért az adóbevallási tervezetet az adózóknak ki kell egészí-
teniük az önálló, illetve az õstermelõi tevékenység jövedelmével, és az
ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel. Az adóbevallási terve-
zet alapján elkészített szja-bevallás benyújtási határideje 2018. május
22.
Ha nem egészítik ki, nem módosítják az adóbevallási tervezetet, az
nem válik május 22-én érvényes személyijövedelemadó-bevallássá. Er-
re a kitöltõprogram külön figyelmezteti is az adózókat.
Ha a mezõgazdasági õstermelõ éves bevétele a 600 ezer forintot nem
haladta meg és nem volt más adóköteles jövedelme, akkor bevallást
sem kell benyújtania.
Az elkészített adóbevallási tervezeteket a NAV 2018. március 15-étõl
az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában elérhetõvé teszi.
Akinek nincs ügyfélkapuja, 2018. március 19-éig kérheti a tervezet
postázását levélben, SMS-ben (06 /30/ 344 4304), vagy a NAV honlap-
ján elérhetõ ûrlapon, formanyomtatványon (BEVTERVK), továbbá
telefonon, a 1819-es hívószámon, valamint az ügyfélszolgálatokon.
Az SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az adóazonosító jelet és a szüle-
tési dátumot kell elküldeni ebben a formában:

SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn

Aki maga szeretné szja-bevallását elkészíteni, a NAV honlapjáról le-
töltheti, illetve az ügyfélszolgálatokon beszerezheti a 17SZJA nyom-
tatványt, valamint a bevallás elkészíthetõ a webes kitöltõ felületen is,
mely elérhetõ a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu/ szja/szja), illetve a
kormányzati portálról (www.magyarorszag.hu).

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Állatorvosi ügyelet
2018. február

Február 3-4.: dr. Zámbó Csilla, Sárbo-
gárd–Kislók, Kossuth u. 24., 06 (30) 287
4652;
február 10-11.: dr. Pátzay József, Sárbo-
gárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977;
február 17-18.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06 (30) 993 9404;
február 24-25.: dr. Keszthelyi Gábor,
Sárkeresztúr, Szent István u. 3., 06 (20)
974 9065.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusz-
taegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Me-
zõfalvai Rt., Sárrét, Alap, Alsószent-
iván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresz-
túr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Bögyös Gábor hatósági állatorvos

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:

HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától másnap 7.00
óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

ÚJ HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104

Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00 óráig az alábbi
telefonszámon hívható háziorvosok:

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;
SZERDA, DR. FARKAS JÁNOS, 06 (20) 927 9213;

CSÜTÖRTÖK, DR. JARABIN JÁNOS, 06 (30) 928 5500.

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig a Sárbogárd város területén mûködõ há-
ziorvosok orvosi körzetenként sürgõsségi esetekben rendelkezésre állnak.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon január 29-én:

BABAI VERONIKABABAI VERONIKA (Alap) és(Alap) és
LAKATOS KRISZTIÁLAKATOS KRISZTIÁNN (Alap).(Alap).

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspár hozzájárulásával tettük
közzé.

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekál-
dást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült
házasoknak!

Szerkesztõség

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és

segítségkérések a polgárõrségtõl
éjjel-nappal a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail:

polgarorseg@indamail.hu
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Paradicsomos
lencseleves

Hozzávalók: 1 fej vöröshagyma, 3 db sár-
garépa, 4 gerezd fokhagyma, 2 bögre fõtt
lencse (kb. 400-500 g), 1 db darabolt para-
dicsom (konzerv), 1 l húslevesalaplé, vagy
zöldségleves-alaplé, 8 dkg bébispenót, 1/2
tk köménymag, só, bors.

Egy fazékban olajat hevítünk, majd bele-
tesszük az apró kockára vágott hagymát és
zúzott fokhagymát, és egy-két percig pá-
roljuk. Hozzáöntjük a megtisztított és fel-
karikázott sárgarépát, összekeverjük, pár
percig dinszteljük, majd felöntjük az
alaplével. Sózzuk, borsozzuk, õrölt kö-
ménnyel megszórjuk, és hozzáadjuk a da-
rabolt paradicsomkonzervet, és pár percig
kavargatva forraljuk. Hozzáadjuk a le-
szûrt, lecsepegtetett lencsekonzervet,
majd a bébispenótot is, összeforraljuk,
majd tálaljuk.

Vadas

Hozzávalók: 1 kg nyúlhús, 5 dkg füstölt
szalonna, 3 nagyobb sárgarépa, 2 közepes
fehérrépa, 1 közepes zeller, 10 szem bors,
10 db borókabogyó, 6 db babérlevél, 1 kö-
zepes vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma,
2 dl fehérbor (száraz), 3 púpozott ek cu-
kor, 2 ek mustár, 1 citromból nyert citrom-
héj, 2 dl tejföl, 3 ek almaecet, 1 púpozott ek
finomliszt (finom), só ízlés szerint; a
zsemlegombóchoz: 3 db zsemle, 4 db tojás,
7 ek rétesliszt, 2 ek napraforgóolaj, só ízlés
szerint.

Az egész konyhakész nyulat megmossuk,
feldaraboljuk, egy fazékba rakjuk, sózzuk,
és annyi vízzel felöntjük, ami ellepi. Felfor-
raljuk, leszedjük a keletkezett habot, és
hozzáadjuk a feldarabolt zöldségeket, vö-
röshagymát, fokhagymát, babérlevelet,
borókabogyót, szemes borsot, mustárt,
ecetet, és addig fõzzük, amíg a hús megpu-
hul, 80-90 perc fõzés általában elég ehhez.
Ha kész, eltávolítjuk a babérleveleket, sze-
mes borsot, kiszedjük a húst, félretesszük.
Egy másik edényben zsírjára sütjük az ap-
róra vágott szalonnát, karamellizáljuk
benne a cukrot, ráöntjük a zöldségeket a
lével együtt, rászórjuk a finomlisztet, és
botmixerrel pürésítjük az egészet. Végül
hozzáadjuk a tejfölt, a citromhéjat, és ha
kell, további mustárt, sót. Jól fölforraljuk.

Zsemlegombóc

A zsemlegombóchoz a zsemléket felkoc-
kázzuk, egy tepsibe szórjuk, és sütõben
aranybarnára pirítjuk. A tojásokat elke-
verjük étolajjal, rétesliszttel és pici sóval. A
lágy masszába forgatjuk a pirított zsemle-
kockákat, és evõkanál segítségével a for-
rásban lévõ vízbe szaggatjuk. Ha megfõtt,
szûrõtálba szedjük, lecsepegtetjük.

Csokis marlenka
A lapokhoz: 55 dkg finomliszt, 10 dkg vaj,
2 púpozott ek cukrozatlan kakaópor, 2 ek
méz, 2 db tojás, 25 dkg cukor, 1 ek szó-
dabikarbóna, 1 tk ecet, a lapok kenéséhez
50 ml konyak (vagy konyakaroma); hoz-
závalók a krémhez: 68 dkg sûrített tej
(cukrozott), 25 dkg vaj.

Elõször a sûrített tejet egy jól záródó be-
fõttes üvegbe kinyomjuk. A tetejét rá-
tesszük. Egy fazékba hideg vízbe állítjuk
úgy, hogy az üveg pereméig érjen a víz.
Lassú tûznél forrjon 3 órán keresztül, míg
az üvegben a sûrített tej szép aranybarnás
színt kap, „kásás” legyen.
A lapok készítése: A cukrot, vajat, mézet,
szódabikarbónát egy lábasban összeforral-
juk, majd langyosra hûtjük. A kakaóval el-
kevert liszthez adjuk, majd a tojásokat és
az ecetet is. Összegyúrjuk és 5 cipóra oszt-
juk. Egyenként vajjal kent tepsi hátoldalán
(24×39 cm) 4 perc alatt kisütjük. Az elké-
szült karamellt a vajjal habosra keverjük.
A tésztalapok széleit körbevágjuk és aprí-
tógéppel összezúzzuk. Minden lapot az
aromával lekenünk, várunk, míg beszívja.
Krémmel a lapokat megtöltjük. A tészta-
morzsát rászórjuk. Amikor nyújtjuk a tész-
talapokat, ha keményedik, a cipókat 1-2
fordításra betesszük a mikróba, és a tészta
kicsit visszapuhul, így könnyen nyújtható.
Ha nem akar összeállni a tészta, tegyünk
hozzá 1-2 evõkanál tejfölt. Nagyon finom
sütemény, a fáradozás kárpótol mindent.
Hûtõbe tesszük. Legjobb, ha 2 napot áll a
hûtõben.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
A következõ idõszakban az Azori-szigetek térségében anticiklon erõsödik meg, és terjeszkedik észak felé. Az észak-atlanti ciklonok
ennek keleti, északkeleti peremén fokozatosan közelebb kerülnek a szárazföld középsõ részeihez. Folytatódik tehát a változékony,
ám egyre hidegebb idõ a Kárpát-medencében.
Csütörtökön markáns hidegfront éri el északnyugatról térségünket, megnövekszik a felhõzet, és többfelé várható esõ, késõ délután-
tól nyugaton havas esõ, hó. A szél északnyugatira, északira fordul.
Pénteken a hidegfront délkelet felé elhagyja az országot. A reggeli órákban délen, délkeleten még lehet gyenge havas esõ, havazás,
napközben már csak néhol lehet kisebb zápor, hózápor. Az északi szél megélénkül, helyenként erõs széllökések lehetnek. A
hétvégén is marad a változékony idõ.
Szombaton még szárazabb léghullámok lehetnek felettünk, vasárnap viszont mediterrán ciklon érkezhet, csapadékmezejével és a
megerõsödõ szelével együtt. Fokozatos lehûlésre kell készülnünk a hétvégével kezdõdõen.

www.metnet.hu
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KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS:
kisvárosunk nagy sikere a fõvárosban

A sárbogárdi fiatalokból álló Szenvedély
BFC+ a január 20-ai Budapesti HBF Újév
Kupán szerepelt. A tornán csak amatõr
labdarúgók vehettek részt, akik nem szere-
pelnek jelenleg NB-s osztályú csapat színe-
iben. A megmérettetésre az ország min-
den pontjáról érkeztek csapatok. A szerve-
zõk a 20 csapatot négy darab ötös csoport-
ba osztották.
Nem indult túl jól számunkra a rendez-
vény, rögtön az elsõ meccsen összetalál-
koztunk a csoport legerõsebb csapatával, a
Mélykúttal. Ellenfelünk taktikusan futbal-
lozva, kihasználta védelmi megingásunkat
és 1-0-al behúzta a találkozót. Hiába birto-
koltuk többet a labdát, nem találtuk rajtuk
a fogást.
A második mérkõzésen jól kezdtünk, több
helyzetet alakítottunk ki az Újpestissimo
ellen, és Krajcsovics révén meg is szerez-
tük a szünet elõtt a vezetést. A fordulás
után is mi uraltuk a meccset, azonban a sok
elpuskázott helyzet megbosszulta magát.
A budapesti csapat egy jól eltalált lövéssel,
a vége elõtt pár perccel egyenlíteni tudott,
és végül elcsent tõlünk egy pontot. Nehéz
helyzetbe kerültünk, hiszen innentõl kezd-
ve már nem csak rajtunk múlt a sorsunk.
A következõ mérkõzésen a szintén egy
ponttal álló Zuglói Sasok következtek.
Szerencsére Krajcsovics révén gyorsan
megszereztük a vezetést. A félidõ végére
4-0 volt a javunkra.
Sikerült az áttörés, mindenki kivette a ré-
szét a sikerbõl, a vége 7-2 a javunkra. Ha az
utolsó meccset sikerül hozni, akkor to-
vábblépünk a második helyre.
Megérezve a vérszagot magabiztos, jó já-
tékkal rúgtunk egy ötöst a Calcio csapatá-
nak, és ezzel bejutottunk a legjobb 8 közé.
Itt a C csoportot kapott gól nélkül megnye-
rõ RG Vdsz várt ránk. Nehezen kezdtük a
meccset, egy pontrúgás után ellenfelünk ki

is használta a megingásunkat és vezetést
szerzett. A fordulás után azonban rögtön
egyenlítettünk Krajcsovics révén. A folyta-
tásban is mi irányítottuk a meccset, de a fö-
lényt nem tudtuk gólra váltani, így követ-
kezhettek a büntetõk. Abdalla Aimen a 3.
kör után az elõdöntõbe lõhette volna a csa-
patot, de hibázott. A 6. körben Nagy Ta-
más magabiztosan értékesítette a bünte-
tõt, majd Boros Zoltán hárított, irány az
elõdöntõ!
Jöhetett a több technikás labdarúgót fel-
vonultató afrikai és brazil fiatalemberek-
bõl álló Tem Play csapata. Okos, taktikus
játékot játszva gyorsan vezetéshez jutot-

tunk, ismét Krajcsovics volt jókor jó he-
lyen. A folytatásban visszább álltunk és ki-
várásra játszottunk. A fordulás után ennek
meg is lett az eredménye, Halasi Gábor ré-
vén megdupláztuk az elõnyünket. A nap
legjobb meccsét játszva magabiztosan me-
neteltünk be a döntõbe.

Itt az elõdöntõben parádézó Coimbrák
csapata várt ránk. Az elsõ félidõben több
nagy helyzetet is sikerült kialakítanunk.
Azonban Boros és Krajcsovics lábában
maradtak a gólok. A második játékrészben
ellenfelünk többször is fölénk tudott kere-
kedni, azonban a kontráink végén akadt
nekünk is lehetõségünk. Az egyik ilyen vé-
gén Abdalla Aimen kifele verte meg védõ-
jét és a kimozduló kapus alatt a hálóba gu-
rított, 1-0. A hátralevõ percekben ellenfe-
lünk nyomott, de Boros Zoltán a kapuban
nagyszerûen állta a sarat. Maradt az 1-0 és
kezdõdhetett az ünneplés.

Kiváló nap volt, kiemelkedõ eredménnyel.
Az elején nehezen indultunk, de a végére
felvettük a ritmust és nagy gyõzelmet arat-
tunk egy bitang erõs mezõnyben! Tavaly
ugyanitt a legjobb 8 között búcsúztunk
büntetõkkel, idén viszont nem tudott ne-
künk senki se megálljt parancsolni. Csapa-
tunk célja a késõbbiekben is szerepelni
hasonló fõvárosi tornákon.

A csapat tagjai: Boros Zoltán – Boros
Benjámin, Krajcsovics Péter, Nagy Tamás,
Halasi Gábor, Kovács Dávid, Lakatos
Áron, Abdalla Aimen, Sükösd Gergõ,
Rehák Tamás.

Rehák Tamás
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BOGÁRD és VIDÉKE
városi teremlabdarúgó-bajnokság

XIII. forduló

Dream Team–Spuri
3:3 (2:2)

Dream Team: Hajdu – Rozgonyi, Varga,
Kiss J., Bognár R.
Csere: –
Spuri: Huszár – Kiss L., Imre, Gilicze, Fé-
sû.
Csere: Bereczki, Böröcz, Czeiner, Zámbó.
1. perc: Gilicze távoli lövéssel szerezte meg
a vezetést, 0:1. 3. perc: Imre a kapufát ta-
lálta telibe. 4. perc: Fésû lövése a kapu
mellett kötött ki. 5. perc: Imre egy csellel
elfektette a kapust, higgadtan lõtt a kapu
közepébe, 0:2. 7. perc: Rozgonyi lövése ke-
rülte el a kaput. 9. perc: Zámbó nem érte el
Kiss L. átadását. 10. perc: Czeiner lövése a
kapu mellé szállt. 11. perc: Zámbó Hajdu-
ba rúgta a labdát, a másik oldalon Bognár
lövését védte Huszár. 14. perc: Bereczki
nagy helyzetben hibázott, megszólalt a
„büfés Jani”: Tomi! Inkább gyere le! 16.
perc: Varga szorongatott helyzetben emelt
a kapuba, 1:2. 17. perc: Bereczki óriási
helyzetben Hajduba rúgta a labdát. 19.
perc: szabadrúgáshoz jutott a Dream Te-
am. Varga legurítását Bognár a jobb felsõ-
be rúgta, 2:2. 21. perc: Fésû is letette név-
jegyét egy góllal, 2:3. 23. perc: Kiss L. lõtt
kapu mellé. 24. perc: Zámbónak nem ment
a góllövés, pedig… 25. perc: Gilicze nagy
helyzetben kapu mellé lõtt. Gólhelyzet
volt! 27. perc: Rozgonyi lövése a kapu mel-
lé szállt. 27. perc: Kiss J. mit hagy ki? Nehe-
zebb volt! 28. perc: Varga lövése a kapu-
ban, 3:3. 33. perc: Bereczki lövése a kapu
mellett kötött ki. 35. perc: Imre lövését
Hajdu a mezõnybe öklözte. 36. perc:
Czeiner nagy kapufát lõtt. 37. perc: Imre
elõtt adódott lehetõség, de nem tudott élni
vele. 38. perc: Gilicze próbálkozása sem
járt sikerrel.
Sárga lap: Bognár R.
Góllövõk: Varga 2, Bognár, illetve Gilicze,
Imre, Fésû.

Légió 2000, Agro Natur–
Sárszentágota Öfi

2:3 (2:3)

Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Tóth
A., Palotás, Tóth G., Nyúl.
Csere: Gábris, Magyar, Németh, Virág.
Sárszentágota Öfi: Fekete – Kiss,
Apolczer, Szigetvári, Fazekas.
Csere: Bognár, Márton.
1. perc: Tóth A. átadásából Nyúl szerezte
meg a vezetést, 1:0. 3. perc: Tóth G. nagy

lövése kerülte el a kaput. 4. perc: Szigetvári
parádés csel után egyenlített, 1:1. 7. perc:
Fazekas nagy góljával 1:2. 10. perc: Lé-
gió-szabadrúgás. Virág lövését védte biz-
tosan Fekete. 11. perc: Nyúl hosszan szök-
tette magát, oda a helyzet. Magyar erõsza-
kosan szerezte meg a labdát, lövése a ka-
puban kötött ki, 2:2. 13. perc: Németh tolta
el Fazekast. A szabadrúgást Kiss mellé
durrantotta. 14. perc: Virág lövését Fekete
lábbal hárította. 15. perc: Bognár elegán-
san gurított a kapuba, 2:3. 16. perc: Tóth A.
távolról próbálkozott lövéssel, Feketének
nem okozott gondot. 17. perc: Palotás lö-
vése kerülte el a kaput. 18. perc: Tóth A.
lövése a kapu mellé szállt. Ezután inkább a
középpályán folyt a játék. 23. perc: Faze-
kas lövését Horváth védte. 25. perc: ágotai
szabadrúgás. Fazekas lövése centikkel
szállt a kapu fölé. 26. perc: Az öregfiúk láb-
ról lábra adták a labdát. Németh buktatta
Fazekast. A megítélt szabadrúgást Faze-
kas a kapu fölé rúgta. 27. perc: Légió-sza-
badrúgás. Palotás Németh háta mögé adta
a labdát, oda a helyzet. 29. perc: Virág a ka-
pu fölé lõtt. 30. perc: Légió-szöglet. Tóth
A. gurított Tóth G. elé, aki a kapu mellé
lõtt. 31. perc: Légió-szöglet. Virág meg-
próbálta Feketét meglepni, a kapura lõtt,
azonban Fekete biztosan védett. 32. perc:
Öfi-szöglet. Fazekas beadását Bognár a
kapu fölé rúgta. 33. perc: Bognár lövését
Horváth üggyel-bajjal tudta hárítani. 34.
perc: Szigetvári szorongatott helyzetbõl
kapu mellé lõtt. 35. perc: Légió-szabadrú-
gás. Sorfalon halt el. 37. perc: Palotás
lövése szállt a kapu mellé. 38. perc: Márton
cselek után a kapu mellé gurított. 39. perc:
Fekete rúgta ki a labdát, amely alig ment a
kapu fölé.
Fordulatos, jó, nagy iramú mérkõzést ját-
szott a két csapat.
Góllövõk: Nyúl, Magyar, illetve Szigetvári
2, Fazekas.

Bogárd Junior–
Twister Galaxy 8:5 (3:1)

Bogárd Junior: Varga – Alland, Boros, Lé-
nárt, Bor.
Csere: Farkas I., Farkas II.
Twister Galaxy: Bognár I. – Bognár Zs.,
Szántó, Barabás, Budai.
Csere: Balogh, Killer, Kun.
1. perc: Lénárt lövése a kapufáról a me-
zõnybe vágódott. 2. perc: Budai perdítésé-
be Boros az utolsó pillanatban belenyúlt, a
labda szögletre ment. 3. perc: lábról lábra
ment a labda, Lénárt–Alland–Boros lövé-
se után 1:0. 4. perc: Lénárt lövését Bognár
I. szögletre ütötte. 6. perc: Bognár Zs. Ba-
rabást hozta helyzetbe. Elsõ lövése Vargá-

ról kipattant elé, másodszorra nem hibá-
zott, 1:1. 7. perc: Bognár Zs. lövése maga-
san a kapu fölé szállt. 8. perc: Bognár Zs.
nagy helyzetet hagyott ki. 10. perc: Alland
nem hibázott ziccerhelyzetben, 2:1. 11.
perc: Boros lövése kerülte el a kaput. 12.
perc: Kun kapu mellé lõtt. 13. perc: Balogh
fordulásból a kapu mellé lõtt. 15. perc:
Alland óriási helyzetben a kapu mellé lõtt.
16. perc: Lénárt az üresen maradt kapu kö-
zepébe lõtt, 3:1. 17. perc: Alland–Boros
adogatás után utóbbi lõtt a kapu mellé.
Több volt ebben a helyzetben! 18. perc:
Balogh! Mit hagytál ki? 21. perc: Ad-
dig-addig szórakoztak a Juniorok a kapu-
juk elõtt, míg Budai rácsapott a labdára és
szépített, 3:2. 22. perc: Lénárt nagy helyze-
tet hagyott ki. Az elõre rúgott labdából Ba-
rabás egyenlített, 3:3. 23. perc: Lénárt kez-
dés után kilõtte a jobb alsó sarkot, 4:3. 24.
perc: Budai lövése kapu mellé szállt. 25.
perc: Budai szögletrúgásából Bognár Zs.
egyenlít, 4:4. Kezdés után Lénárt gurít el
Bognár I. mellett, 5:4. 29. perc: Budai lövé-
se kapu fölé szállt. 30. perc: Boros lövése
alig ment a kapu fölé. 32. perc: Kun átadá-
sából Budai egyenlített, 5:5. 34. perc: Far-
kas II. hagyott ki egy helyzetet. 35. perc:
Lénárt szögletébõl Alland rúgott gólt, 6:5.
36. perc: Alland ismételt, 7:5. 38. perc: az
újabb Lénárt-gól pecsételte meg a Twister
sorsát, 8:5. 40. perc: Kun lövésével fejezõ-
dött be a mérkõzés.
A változatos, sokgólos mérkõzésen megér-
demelten nyert a helyzeteit jobban kihasz-
náló Junior.
Sárga lap: Farkas II.
Góllövõk: Bor, Alland 3, Lénárt 4, illetve
Barabás 2, Budai 2, Bognár Zs.

Extrém–FDL Kft.
1:2 (0:2)

Extrém: Németh – Dévényi, Nedoba, Hor-
váth T., Tórizs.
Csere: Horváth D., Szabó A., Szabó F.
FDL Kft.: Farkas – Pap, László, Abdalla,
Bor.
Csere: Ellenbruck, Lakatos Á., Lakatos Gy.,
Rehák.
1. perc: Dévényi lövését védte Farkas. 2.
perc: Tórizs lövését Farkas vetõdve hárí-
totta. 3. perc: Dévényi lövését Farkas szög-
letre tolta. 4. perc: Abdalla lövését védte
Németh. 5. perc: Abdalla lövése Németh
lába alatt a hosszú sarokban, 0:1. 6. perc:
Nedoba lövése kerülte el a kaput. 7. perc:
Lakatos Gy. lövését Németh szögletre
mentette. 8. perc: Dévényi az átadás he-
lyett a lövést választotta, pedig hárman
törtek Farkas kapujára. Nagy hiba! 10.
perc: Abdalla lövése Németrõl kipattant,
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
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másodszorra nem hibázott, 0:2. 11. perc:
László lövése kerülte el a kaput. 12. perc:
Szabó F. sarokkal próbálkozott, Farkas
azonban védett. 13. perc: Szabó A. lövése
Farkasról kivágódott a mezõnybe. 14.
perc: Lakatos Gy. az utolsó pillanatban
szögletre mentett. 15. perc: Dévényi pró-
bálkozott lövéssel. 16. perc: Lakatos Gy.
lövését védte Németh. 17. perc: most meg
Lakatos Á. lövését hárította Németh. 18.
perc: Tórizs halt bele a szépségbe. 19. perc:
Rehák lövését védte Németh. 21. perc: Bor
lövése kapu fölé ment. 22. perc: Bor lövé-
sét Németh a mezõnybe ütötte. 23. perc:
Ellenbruck lõtt a kapu mellé. 24. perc: Pap
sem találta el a kaput. Extrém szabadrú-
gás! Horváth D. a kapu mellé lõtt. 25. perc:
FDL-szabadrúgás. Lakatos Á. lövése a ka-
pu mellé szállt. 26. perc: Tórizs lövését
Farkas szögletre tolta. Dévényi szögleté-
bõl Tórizs szépít, 1:2. 27. perc: Szabó A. jó
helyzetben a kapu fölé lõtt. 27. perc:
Rehák lövése a kapufáról ment ki. 28.
perc: László csúnyán a kapu mellé lõtt. 31.
perc: Szabó A. lövését Farkas az oldalfalra
ütötte, majdnem megviccelte a lepattanó
labda. 32. perc: Lakatos Á. lövését Németh
kitenyerelte. 35. perc: Lakatos Á. lövését
védte Németh. 36. perc: László lövését
Németh bravúrral védte. 38. perc: Lakatos
Gy. lövése a kapu mellé szállt. 39. perc: Bor
100 %-os helyzetet hagyott ki.
Nagy iram jellemezte a mérkõzést, kiha-
gyott helyzetekkel.
Sárga lap: Lakatos Gy., Ellenbruck.
Góllövõk: Tórizs, illetve Abdalla 2.
A mérkõzéseket vezette: Tóth István.

Tabella

1. FDL Kft. 12 10 1 1 63:16 31
2. Extrém 12 8 2 2 70:30 26
3. Légió 2000,

Agro Natur 12 7 2 3 56:16 23
4. Sárszentágota Öfi 11 6 1 4 40:39 19
5. Sárkeresztúr Kike 11 6 - 5 42:40 18
6. Twister Galaxy 11 5 1 5 48:45 16
7. Spuri 12 2 1 9 19:59 7
8. Bogárd Junior 11 2 - 9 38:89 6
9. Dream Team 12 1 2 9 24:66 5

Góllövõlista

1. Horváth Tamás, Dévényi Zsolt (Ext-
rém) 21-21 gól.
3. Lénárt György (Bogárd Junior) 19 gól.
Továbbá Budai Gábor, Virág Zsolt,
Böröndi Géza 18-18-18 gól.

Gróf Ferenc

Futsal Bozsik-torna

2018. január 20-án került megrendezésre Sárbogárdon a Mészöly Géza Általános Iskola
tornacsarnokában a sportegyesületek utánpótlásainak a 2007-2008-as, illetve a 2005-
2006-os születésû gyerekek Bozsik egyesületi tornája.
Fejér megyébõl 6 csoport vett rész a sárbogárdi tornán. Szabadegyháza, Sárosd, Mezõ-
falva, illetve a Sárbogárd SE csapatai játszottak nagyon izgalmas, az érdeklõdõk minden
igényét kielégítõ, remek mérkõzéseket.

A mérkõzések a futsal játékszabályainak megfelelõen zajlottak 4+1-es játékrendszer-
ben, 4-es futsal-labdával.
Mindkét korosztály mérkõzései tornarendszerben zajlottak a Bozsik Egyesületi Prog-
ram részeként, ezért a végén nem hirdettünk eredményt, hanem minden résztvevõ
ajándékkal távozhatott.
A következõ téli felkészülési U11-es, U13-as torna február 10-én kerül megrendezésre.

Sallai Attila programvezetõ
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Redõnyös 06 (30) 966 8446

Alig használt Dormeo Renew memóriahabos fedõmatrac
140x200x6 cm-es eladó. 06 (20) 405 7366

Antik bútorok eladók. 06 (20) 201 1314. (0562878)

Jól mûködõ, bérfõzést végzõ szeszfõzde eladó. Telefon: 06 (30)
285 1041 (0562879)

SÁRHATVANBA, A ZICHYFARMRA,
340 LE-s Case Ih Magnum traktorra és egyéb gépre

keresünk GPS-kezelésben jártas TRAKTOROST,
valamint EO Jumz öreg kotróra jogosítvánnyal

rendelkezõ nyugodt KEZELÕT,
munkatapasztalattól és végzettségtõl függõen

bruttó 1200–2000 Ft/óra bérezéssel.
Telefon:

06 30 9381 681 vagy 06 30 3400 224

Danielle Steel, Cynthia Parker és Sidney Lawrence
könyvek eladók 150 Ft-os darabáron.

06 20 405 7366

Sárbogárd központjában
KÉTSZINTES CSALÁDI HÁZ ELADÓ.

06 30 752 6569

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

Siófoki autóipari partnerünk részére keresünk

OPERÁTOR ÉS GÉPKEZELÕ MUNKAKÖRÖKBE
MUNKATÁRSAKAT,

INGYENES BUSZJÁRATTAL!
Megemelt munkabérekkel és januártól belépési bónusszal

várjuk a jelentkezését irodavp@opuswork.eu e-mail
címen, vagy a 06 (70) 323 0001-es telefonszámon.

Tisztelt Olvasók!
A sárbogárdi Nihon Karate Klub ezúton szeretne köszönetet mondani mind-
azoknak, akik a múlt évi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünk részére aján-
lották fel.
Ezúton kérünk mindenkit, hogy az idei évben is legyenek segítségünkre!

Adószámunk: 19025513-1-07

A sportszeretõket továbbra is várja egyesületünk.
Fáradozásukat nagyon köszönjük.
Érdeklõdni lehet: Németh Attilánál (tel.: +36 20 927 0985), vagy a
www.sarbogardikarate.hu honlapon.

Köszönettel: Németh Attila elnök

Adó 1 %
Kérünk mindenkit, hogy az idei évben is legyenek segítségünk-
re a személyi jövedelemadó 1 %-ának gyûjtésében!
Adószámunk: 18491074-1-07
Fáradozásukat nagyon köszönjük!

Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

Köszönetnyilvánítás
A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen Kata Alapít-
vány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik elmúlt évi jövede-
lemadójuk 1 %-ával támogatták tevékenységét. A 2016-os évre vonatkozó-
an 200.827 Ft gyûlt össze a NAV visszaigazolása szerint, melyet a 2017-es
évben a gyermekek nyári hittantáborának támogatására fordítottunk.
További célunk a sárbogárdi református idõsek otthonának támogatása.
Kérjük, éljen az 1 % felajánlásának lehetõségével!

Adószámunk: 18483118-1-07

Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány, Sárbogárd

Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!

KVJ MÛVEK ZRT. Autóipari Alkatrészgyártó Vállalat keres

GÉPKEZELÕ MUNKATÁRSAT
présgépek, ponthegesztõ gépek kezeléséhez
Elvárás:

– 8 általános iskolai végzetség

– Hasonló területen szerzett tapasztalat
Amit kínálunk:

– Versenyképes jövedelem

– Cafetéria

– Munkába járás támogatása

Jelentkezés:

KVJ MÛVEK ZRT., H-2421, Nagyvenyim, KVJ Mûvek út 2.
Tel.: +36 25 259 450/102, fax: +36 25 259 442, e-mail:

titkarsag@kvjmuvek.hu, honlap: www.kvjmuvek.hu
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN,
CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, 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.
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LAPELÕ-
FIZETÉS

Kedves Olvasóink,
Elõfizetõink!

Lapunkra ebben az évben
is lehetõség van elõfizetni

a szerkesztõségben,
nyitva tartási idõben.

A lap ára változatlan:

1 évre 9.600 Ft
(48 lapszám x 200 Ft)

1/2 évre 5.100 Ft
(24 lapszám x 212,50 Ft)

1/4 évre 2.700 Ft
(12 lapszám x 225 Ft)

Bízunk benne, hogy ebben
az esztendõben is érdemes-
nek tartják megvásárolni a
Bogárd és Vidéke hetilapot,
melynek híreivel legjobb tu-
dásunk szerint Önöket szol-
gáljuk.

Hargitai–Kiss Virág


