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Megnyílt az Egyed Mihály
Tanuszoda

Most már nem csak kívülrõl vágyakozva nézegethetjük a város egyik ékszerét,
az Egyed Mihály Tanuszodát! A február 21-én hivatalosan is felavatott
létesítményt elõször a gyermekek vehetik birtokba, majd áprilistól a felnõttek
is. A szerda délelõtti ünnepségre kinyíltak a kapuk, ajtók, és megcsodálhattuk
az épületet belülrõl is: a hangulatos fogadóteret, az öltözõket, a két medence
feszített víztükrét és fölé magasodó faszerkezetet. Egészen hihetetlen, mégis
igaz, hogy nem kell ezután Dunaújvárosba vagy Székesfehérvárra utazni, hogy
élvezhessük az úszás és vízi sportok nyújtotta örömöket.

A térség életében jelentõs eseményre el-
jöttek több település polgármesterei, in-
tézményvezetõi, civil szervezetek, egyhá-
zak képviselõi, önkormányzati képviselõk
és érdeklõdõ lakók. Több prominens sze-
mély is megtisztelte jelenlétével az avatót,
így Egyed Mihály leszármazottjai, Egyed
László és ifjabb Egyed László, valamint dr.
Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség
elnöke és Darnyi Tamás úszó.

Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármes-
tere lépett elsõként a mikrofonhoz e sza-
vakkal: – Köszöntök mindenkit a Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúrafejlesztési
Program keretében megépült uszoda ün-
nepélyes átadásán. Külön köszöntöm az
uszoda névadójának unokáját és déduno-
káját, jelenlétük nagy megtiszteltetés váro-
sunk számára. A tanuszoda ügyének kor-
tól és nemtõl függetlenül mindenki örül.
Megvalósult a névadó, az egykori lelkes
sportmecénás, a régi sárbogárdi strand ki-
alakítója, Egyed Mihály és vele mind-
annyiunk álma: van uszoda Sárbogárdon,
igazi, szabvány medencével, tiszta vízzel,
21. századi gépészettel, oktatótérrel és egy
olyan felépítménnyel, melynek csodájára
jár, aki látja. Az uszodaépítés igénye már

legalább 50 éves. 2010 után Varga Gábor-
ral együtt minden lehetséges fórumon el-
mondtuk, hogy a jövõ nemzedékének
egészséges fejlõdése és a felnõtt lakosság
minõségi szabadidõ eltöltése érdekében
szükség van egy sportkomplexumra, azon
belül egy uszodára. Örömmel vettük a
BMSK Zrt. és a Nemzeti Sportközpontok
– elsõ követükként Dala Tamás egykori ví-
zilabdázó – és a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium megkeresését, mely szerint vá-
rosunk bekerült a nemzeti tanuszodaprog-
ramba. Sárbogárd biztosította a telket és

ellátta azt alapinfrastruktúrával. Az épít-
kezést a Hegedûs és Schmidt Kft. végezte,
melynek eredményeképpen egy Mako-
vecz-stílusú, favázas, gyönyörû tanuszodá-
val gazdagodott a városunk. A 25x15 méte-
res klasszikus úszómedencén kívül egy ki-
sebb medencét is magában foglal a beru-
házás, mely 457 millió forint összköltség-
gel valósult meg. Az uszoda segít a város-
nak, hogy a szó jó értelmében székhelye le-
gyen a járásnak, ahová uszodába is járhat
mindenki, gyerek, felnõtt egyaránt. Innen

A képen Egyed László (j) és
ifjabb Egyed László (b)



indulhatnak olyan tehetségek, mint a most
egyetemista Sinka Gréta, aki Dunaújvá-
rosban vízilabdázott és magyar bajnok lett
csapatával valamint Európa-bajnokságon
is részt vett, vagy az általános iskolás
Zsebõk Laura, aki 800 méter gyorson fu-
tamgyõztesként OB-szintidõt úszott tavaly
decemberben. Köszönet mindazoknak,
akik segítettek az uszoda megvalósulásá-
ban!
Sárfalvi Péter, az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumának helyettes államtitkára úgy
vallott: – Munkám során a legszebb pilla-
natok azok, amikor új sportlétesítményt
avatunk. Amikor versenyzõként Nyugat-
Európában jártunk a 80-90-es években, az-
zal szembesültünk, hogy milyen modern
sportlétesítmények vannak a legkisebb te-
lepüléseken is. Nagy hátránnyal indult
Magyarország. Az utóbbi években roham-
tempóban zárkózunk fel. A kormány óriási
erõfeszítéseket tesz, hogy minél több tele-
pülésen épüljenek ilyen sportlétesítmé-
nyek. A kormány biztosította az uszoda
építésének költségét, és még az üzemelte-
tést is átvállalja, ami nagy segítség. Ezek
nem felesleges kampánykiadások, hosszú
távú célt szolgálnak, hogy egészségeseb-
ben éljünk, mindenki kezdjen el sportolni,
sok gyermek tanuljon meg itt úszni akár a
mindennapi testnevelésen keresztül. De a
felnõtteket sem szabad távol tartani, hogy
beépüljön a mindennapjaikba a sportos
életmód. Sport nélkül nem lehet teljes
életet élni, nem találtak még ki olyan
csodaszert, amivel lehet helyettesíteni.
Ennél jobb egészségmegõrzõ, betegség-
megelõzõ módszer nincsen.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ elõ-
ször is mély tiszteletét fejezte ki a jelen lé-
võ volt sportolók iránt. Majd kifejtette: –
Ma sokunk régi álma teljesült. Tanuszodát
kapott Sárbogárd és a környezõ települé-
sek. Egy álom megvalósulásához sok ösz-
szetevõ szükséges. Ezek mind szerencsé-
sen alakultak az uszoda esetében. A ma-
gyar kormány tervbe vette, hogy minden
járásnak legyen tanuszodája, hogy az elér-
hetõ közelségben legyen minden gyermek
számára, hogy megtanuljanak úszni. Sár-
bogárd mától egy fontos létesítménnyel
lett gazdagabb, s egyúttal még vonzóbb te-

lepülés. Köszönet a helyiek támogatásáért
is, mert nem elég a központi elhatározás,
szükséges a helyi felelõs vezetõk hozzáál-
lása is. Részt kell venni azokban a kezde-
ményezésekben, amik értünk történnek.
Köszönet a generálkivitelezõnek a minõ-
ségi munkáért – színvonalas épületet hoz-
tak létre, mely látványában is megállja a
helyét, melyre büszkék vagyunk. Ha a
gyermekedet tanítod, akkor a gyermeked
gyermekét is tanítod. A magyar fiatalok és
az egészséges életmódra nevelés ügye Ma-
gyarország elsõ számú ügye. A magyar kor-
mány elkötelezte magát az egészséges

nemzedékek nevelésére, ezt szolgálják az
uszodák, sportcsarnokok, hogy ország-
szerte minél többen tudjanak mozogni,
sportolni. Több ezer gyerek elõtt nyílt új
lehetõség most. Az „Ép testben ép lélek”
nem üres frázis. A rendszeres mozgás for-
málja a testet, erõsíti az izmokat, növeli az
ellenálló képességet és a szellemi teljesít-
ményre is pozitív hatással van. Jellemet is
formál. Közösséget is teremt. A fiatalok
nevelésének egyik legalkalmasabb eszkö-
ze.
Varga Gábor fölsorolta a hamarosan meg-
valósuló további fejlesztéseket, s hozzátet-
te: – Másik nagy vágyunk a sportcsarnok.
A tervek készen állnak, és remélhetõleg
rövid idõn belül kormányzati támogatást is
kapunk ehhez. Kívánom, hogy sok gyer-
mek járjon ide uszodába a térségbõl öröm-
mel és rendszeresen, sok magyar sikertör-
ténet induljon innen. Hajrá Magyarország,
hajrá Sárbogárd!
Az ünnepélyes szalagátvágást sajnos nem
fejesugrás követte (bár a jelenlévõk közül
néhányan szívesen úsztak volna egy próba-
hosszt a medencében). A Sárszentmiklósi
Általános Iskola népdalosai voltak az elsõ
gyermekek, akik kipróbálhatták az uszo-
dát, ha nem is a vízben, de a hangjukkal
mindenképpen.

Hargitai–Kiss Virág
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Kossuth Zsuzsannára emlékezve
Pénteken délelõtt a Kossuth Zsuzsanna ne-
vét büszkén viselõ sárbogárdi rendelõinté-
zetben emlékeztünk meg a Sárbogárdon is
élt elsõ magyar fõápolónõ életérõl és mun-
kásságáról.
Az egybegyûlteket Nyikos Tiborné fõnõvér
köszöntötte, külön kiemelve Novák Kovács
Zsolt alpolgármestert, a Sárbogárdi Múze-
umbarát Egyesület elnökét, dr. Kovács At-
tilát, a Fejér Megyei Szent György Egyete-
mi Oktató Kórház stratégiai igazgatóját, dr.
Rácz Lajost, a sárbogárdi rendelõintézet
vezetõ fõorvosát, Pintérné Stefák Klárát, a
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kama-
ra sárbogárdi és enyingi területi szervezeté-
nek elnökét, valamint Isztl Lászlót, a Sárbo-
gárdi Múzeum Egyesület elnökhelyettesét.
A Sárszentmiklósi Általános Iskola Pityer
daléneklõ csoportja szép dalcsokrokkal,
bátor hanggal zengte be a teret.

Nyikos Tiborné úgy fogalmazott: – Kossuth
Zsuzsanna a magyar történelem méltatla-
nul keveset említett személyisége. A ma-
gyar szabadságharc betegápolása, az ön-
kéntes ápolónõi kar megszervezése és a ha-
difoglyokkal való humánus törõdés törté-
nelmi értékû bizonyítékok munkásságáról.
Florence Nightingale munkásságát is meg-
elõzve a magyar önkéntes ápolónõi intéz-
mény olyan emberbaráti elveket valósított
meg, melyek a Vöröskeresztes mozgalom-
ban késõbb általánossá váltak.
Kossuth Zsuzsanna életútjáról Novák Ko-
vács Zsolt beszélt részletesen: – Kossuth
Lajos messze a legnagyobb elismertségnek
örvend Magyarországon, róla nevezték el a
legtöbb utcát, méltán, hiszen Széchenyi
mellett õt tekintjük a reformkor másik nagy
alakjának, a modern Magyarország megte-
remtõjének. Ám a Kossuth nevet húga,
Zsuzsanna is viselte, aki 15 évvel idõsebb
bátyja mellett ott volt a közélet vérkerin-
gésében. Férjéül is egy reformkori gondol-
kodót választott, Meszlényi Rudolfot, aki-
vel 1841-ben kötött házasságot. Kossuth
Lajos felesége pedig Rudolf testvére, Teré-
zia volt. A Meszlényi család birtokai Velen-
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Elismerések a magyar
ápolók napján

A magyar ápolók napját minden esztendõ-
ben az 1817. február 19-én született Kos-
suth Zsuzsanna, Magyarország elsõ fõápo-
lónõje születésnapján ünneplik. A tavalyi
Kossuth Zsuzsanna-emlékév méltó zárá-
saként Ónodi-Szûcs Zoltán, az Emberi
Erõforrások Minisztériumának egészség-
ügyért felelõs államtitkára kitüntetéseket
adott át a Duna Palotában; Pro Sanitate-
díjat adományozott többek között a sárbo-
gárdi származású Fodor Szilviának, a Fej-
ér Megyei Szent György Egyetemi Oktató
Kórház munkatársának.

Szilvia a sárbogárdi gimnázium elvégzése
után Székesfehérváron tanult tovább
egészségügyi szakiskolában. 1992-ben kez-
dett dolgozni a megyei kórházban az álta-
lános sebészeten, elõször felnõtt szakápo-
lóként, majd segédmûtõs asszisztensként,
aztán az ambulancia asszisztenseként.
2002-tõl – már diplomás ápolóként – fõnõ-
vérhelyettes, 2003-tól osztályvezetõ fõnõ-

vér, 2014 októberétõl oktatásszervezõ és
ápolási fõmunkatárs. 2017. január óta a II.
Járóbeteg-szakrendelõ vezetõ assziszten-
se. 2000-tõl fõiskolai illetve OKJ-s ápoló-
hallgatók gyakorlati oktatásában, vizsgáz-
tatásában vesz részt. A Székesfehérvári
Szakképzési Centrum Bugát Pál Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolájában három
éve óraadó tanár, sebészeti szakápolástant
és ápolástani ismereteket oktat. Több
szakmai fórum tagja, illetve vezetõje is volt
az évek során. 2005-ben egészségügyi mi-
niszteri dicséretben részesült.
Székesfehérvár városportálján olvasható,
hogy a megyei kórház közössége a Hotel
Magyar Királyban ünnepelte a magyar
ápolók napját, szintén díjátadásokkal.
Tiszteletbeli ápolóvá avatták dr. Jaskó
Róbert fõorvost, akit most már nemcsak
édesapja vagy gimnáziumi tanulmányai ré-
vén ismerhetnek a sárbogárdiak, hanem –
ahogy jellemzik õt – kiegyensúlyozott,
megbízható, türelmes, kiemelkedõ szak-
mai tudású orvosként is. Róbert 1998-ban
végzett a Pécsi Orvostudományi Egyete-
men, és még ugyanabban az esztendõben a
székesfehérvári kórház kötelékébe állt a
gyermeksebészeti részlegen. 2008-tól dol-
gozik az általános sebészeti osztályon.
Nõs, három gyermek édesapja.
Dr. Csernavölgyi István fõigazgató az ese-
ményen úgy fogalmazott: akik az egészség-
ügyben dolgoznak és teszik a dolgukat,
azokat „egészen speciális masszából”
gyúrták. „Õk azok, akik a betegágynál vagy
a rendelõkben dolgoznak, vagy akik a kór-
házban a kertet rendezik, vagy az ételt ad-
ják. Õk mind-mind rendkívüli odaadással,
hivatástudattal, idõnként önfeláldozó mó-
don, saját egészségüket nem kímélve vég-
zik a munkájukat.”
Gratulálunk a kitüntetetteknek, munká-
jukhoz jó testi és lelki erõt kívánva!

Hargitai–Kiss Virág

cén, Cecén és a környéken voltak. Mint nõ,
Kossuth Zsuzsanna nem vehetett részt bi-
zonyos rendezvényeken, de nyilvánvaló,
hogy hatása megnyilvánult férje felszólalá-
saiban. 1844-ben költöztek Sárbogárdra,
feltehetõen a rendõrség melletti épület
(jelenleg kisgépkereskedés) lehetett a kú-
riájuk. Számos írásos dokumentum, levél
is bizonyítja Zsuzsanna sárbogárdi jelen-
létét. A levelekbõl kitûnik, hogy nem ment
valami jól a gazdálkodásuk, el is adósod-
tak. 1848 januárjában Meszlényi Rudolf
meghalt. A harmadik gyermekével áldott
állapotban lévõ Zsuzsannát mélyen érin-
tette szeretett férje elvesztése. 1848 késõ
nyaráig maradt Sárbogárdon, de mivel
egyedül, nõként beletörött a gazdálkodás-
ba a bicskája, felköltözött a fõvárosba,
ahol Kossuth Lajosnak segített a háttér-
munkában, rendezvények szervezésében.
Õ figyelt föl arra, hogy a szabadságharc sé-
rültjeinek ellátása nem megfelelõ, mindig
férfiakra hárult ez a munka, ami kimerült
az orvosi teendõkben, az ápolás a katona-
társakra, rokonságra maradt. Kossuth La-
jos Zsuzsannát bízta meg ennek megszer-
vezésével, kinevezve õt a tábori kórházak
fõápolónõjévé. Ez tekintélyt adott Zsuzsa
munkájához, de nõként így sem volt neki
könnyû a férfiak világában. Szívós, aprólé-
kos munkával, járva az ország területét si-
keresen megszervezte az ellátást (nemzet-
közi szinten is egyedülálló módon!), ren-
geteg hozzá hasonlóan gondolkodó nõt
vont be a munkába, így az egészségügyi el-
látás színvonala emelkedett. Kossuth Zsu-
zsanna nevét 1973-ban vette fel a sárbo-
gárdi rendelõintézet, születésének 160.
évfordulójára elkészült az épület elõtt álló
szobra (kevés szobra van az országban,
egész alakos pedig csak ez az egy). Az egyik
sárbogárdi iskola 1997-ben vette föl a ne-
vét. 2017-ben pedig megújult a szobor
körüli park. Köszönet a rendelõintézet-
nek, hogy egy kiállításnak is helyet adtak a
földszinten.
A megemlékezés koszorúzással zárult a
rendelõintézet elõtti parkban.

Hargitai–Kiss Virág
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Sárhatvani farsangolás
Február 17-én, szombaton újabb fergeteges bulira invitálták
Sárhatvan apraját és nagyját 15 órára a klubba. Már a meghívó-
ban olvasható volt, hogy a farsang tiszteletére beöltözött gyereke-
ket és játékos kedvû felnõtteket hívta az eseményre. Szerencsére
Sárhatvanban nem kell nagyítóval keresni a játékosságot, jóked-
vet, jó humorú embereket. Ez alkalomból is lelkes szülõk, anyu-
kák hozták össze a helyi közösséget, ismét nagy sikerrel.
A farsangi mulatság sztárvendége Marcsi bohóc volt, aki énekelt,
táncolt, lufikat osztott, különleges játékokkal szórakoztatta a kö-
zönséget. A szülõk adományként vásárolhattak tombolát, mely-
nek bevételét természetesen a gyerekek javára fordítják. A tom-
bola fõdíja egy híres cukrászok alkotásait felülmúló, csodaszép
torta volt, melyet Zámbó Anita készített.

A nevetésekkel teli, színes délutáni farsang garantáltan az egyik
legjobb szórakozást nyújtotta gyerekeknek és felnõtteknek egy-
aránt.
A vendégek, a gyerekek és a családok nagy szeretettel köszönik a
szervezõknek – kiemelten Zámbó Anitának, Csõgörné Móniká-
nak, Varga Zsófiának, Visi Nikolettának és Miss Zsuzsannának –
az áldozatos munkát.

Tudósítónktól

Borászbál a Patkó csárdában
2018. február 17-én tartotta meg a Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát Kör az éves bálját mintegy 75 fõ részvételével, melyen megje-
lentek a kálozi, nagylóki borászok is. Jó sárbogárdi szokás szerint, mintegy félórás késéssel Szilveszter János, a borbarát kör elnöke nyi-
totta meg a rendezvényt. Röviden köszöntötte a megjelenteket, áttekintést adott az elmúlt év tevékenységérõl, rendezvényeirõl, a jól
elvégzett munkáról, a megérdemelt szórakozásról, melynek most jött el az ideje. Humoros megjegyzése nagy tapsot váltott ki a szép
számban megjelent résztvevõk részérõl. A finom vacsora elfogyasztása után beszélgetésre és természetesen táncra került sor. A talp-
alávalót Vörös József szolgáltatta. Éjfél körül következett a tombolasorsolás, több mint száz ajándéktárgy talált nyertes gazdára,
melyet szponzorainknak, tagságunknak köszönhetõen tudtunk a szerencséseknek átadni.
Szponzoraink voltak: Horváth Tibor (Delta Kondi), Czana és Társa, Orova Kft., Irka Papírbolt, Tesco – Vecsési savanyúság (Stiller),
Kadlecsik és Társa (Gazdabolt), Gázmodul, Fõtéri Cukrászda, Miklósi Gazdabolt, Virág Varázs (Sárszentmiklós), valamint a borba-
rát kör minden tagja.
Külön köszönetet mondunk Iker Jánosnak és munkatársainak a finom vacsoráért, a gyors és precíz kiszolgálásért!

Gróf Ferenc
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Díjkiosztó kupák nélkül

A hagyományokhoz híven idén is február
közepén került megrendezésre a Tolna
megyei lovassportszövetség évértékelõ
gyûlése Simontornyán.
Kapoli István elnök köszöntötte a megje-
lent lovasokat, lótartókat, támogatókat.
Beszámolójában elmondta, hogy a megye
lólétszáma kb. 1500-ra tehetõ. Sok a jelö-
letlen, lóútlevéllel nem rendelkezõ ló. Faj-
táját tekintve megtalálható: kisbéri, gid-
rán, sport félvér, arab, nóniusz és fríz is.
Szó esett az utánpótlás-nevelés fontossá-
gáról. Sajnos ezzel a problémával nem
csak a díjugrató szakág küzd. A megyének
37 igazolt versenyzõje van és a tavalyi év-
ben ebbõl öten szerezték meg a rajt-
engedélyvizsgát. Négy helyszínen, Szedre-
sen, Mórágyon, Cecén és Tamásiban folyik
komoly mûhelymunka, de a téli idõszak-
ban ebbõl csak Mórágyon és Tamásiban
tudnak megfelelõ körülmények között ed-

zéseket tartani, mert itt biztosított a fede-
les lovarda. Komoly elõrelépés a megyé-
nek, hogy míg 2016-ban három megyei for-
dulón 267 startot adtak le, addig 2017-ben
nyolc megyei fordulót rendeztek és 1610
startot regisztráltak. Sajnálatos módon hi-
ába örömködünk a sok verseny miatt, mert
ez azt vonná maga után, hogy több pénz is
kerül a megyei szövetséghez. De sajnos ez
a pénz nem érkezett meg, emiatt a díjazott
lovasok oklevéllel, kupa nélkül térhettek
haza.
A rendezvényt a megye lovasainak díjazá-
sa zárta.

Kezdõ lovas kategóriában:

I. Bukor Barbara – Kabakán Kft.
II. Sarok Nikolett – Kabakán Kft.
III. Hahn Anett – Kabakán Kft.

Ifjúsági kategóriában:

I. Papp Krisztina – Kabakán Kft.

II. Iker Franciska – Kabakán Kft.

III. Lakos Kamilla – Kabakán Kft.

Felnõtt kategóriában:

I. Papp Péter – Völgységi SE

II. Hajdics Ágnes – Völgységi SE

III. Balogh Mariann – Kabakán Kft.

A legidõsebb megyei versenyzõ díját a 68
éves Horváth István vehette át.

A legszorgalmasabb szakmunkástanuló-
nak járó díjat Sarok Nikolett érdemelte ki.

Géringerné Horváth Hajnalka

ADÓNK 1 %-a
A sárbogárdi református egyház által
alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány
kuratóriuma kéri, hogy évi jövedelem-
adójuk 1 %-ával támogassák tevékeny-
ségét. A 2016. rendelkezõ évre vonatko-
zóan 200.827 Ft gyûlt össze a NAV
visszaigazolása szerint, melyet a 2017-
es évben a gyermekek nyári hittantábo-
rának támogatására fordítottunk.
További célunk a sárbogárdi reformá-
tus idõsek otthonának támogatása.
Kérjük, éljen az 1 % felajánlásának le-
hetõségével.

Adószámunk: 18483118-1-07

Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapít-
vány Sárbogárd
Munkájukra áldást kérve felajánlásukat
köszönjük!

Tisztelt Olvasók!
A sárbogárdi Nihon Karate Klub ez-
úton szeretne köszönetet mondani
mindazoknak, akik a múlt évi jövede-
lemadójuk 1 %-át egyesületünk részére
ajánlották 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

1 % a
környezetünkben

élõ fogyatékos
gyermekekért

A Csipike Egyesület (volt autista gyer-
mekekért egyesület) kéri a tisztelt adó-
zó állampolgárokat, hogy adójuk 1 %-át
ajánlják fel a Sárbogárdon és Fejér me-
gyében élõ sajátos nevelési igényû gyer-
mekek javára.

Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve: Csipike Egyesület

Adószáma: 18491328-1-07



8 ISKOLA 2018. február 22. Bogárd és Vidéke

Farsangi ünnepség a cecei iskolában
Cecén is elûzték a telet a jelmezes, alakos-
kodó diákok az iskolában. Az idei évben
kevesebb volt a csoportos és elõadásokkal
készülõ gyermek, ellenben szebbnél szebb
jelmezekkel kápráztatták el a közönséget
az egyénileg felvonuló diákok.
A szervezõ 7. évfolyamosok az órák után
széppé varázsolták a tornatermet, elren-
dezték a közösségi tereket. A szülõk fino-
mabbnál finomabb süteményekkel és
szendvicsekkel támogatták a rendezvényt.
Eközben a diákok jelmezekbe bújva várták
a felvonulás lehetõségét.
13 órakor kezdetét vette a farsangi mulat-
ság, a vendégek nagy örömére. Sohárné
Bali Mária DÖK-vezetõ a szokásokhoz hí-
ven viccesen konferálta a jelmezesek bevo-
nulását, amit egytõl egyig nagy tapssal ju-
talmazott a közönség. A felvonulás és a
produkciók bemutatása után a zsûri tagjai
(Nyikosné Domján Mária nyugdíjas tanár-

nõ, Király László igazgató, Somogyi Ti-
borné, a szülõi közösség vezetõje, Sárvári
Ilona, a Cecei Községi Könyvtár vezetõje
és Lehota Eszter, a Diákönkormányzat di-
ák vezetõje) nehéz feladattal terhelve ta-
nácskozott, hiszen nem könnyû döntés
elõtt álltak. A döntéshozatal közben kez-
detét vette a finomságok elfogyasztása és a
7. osztályosok által árusított tombolák vá-
sárlása.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni min-
den kedves szülõnek, hozzátartozónak, di-
ákunknak és vendégünknek, aki támogat-
ta rendezvényünk sikeres megvalósulását!
A Cecei Általános Iskola farsangi rendez-
vényének képeit Killer Jánosné Zója jóvol-
tából megtekinthetik a következõ linken:
https://cloud.mail.ru/public/LQpq/xwQ65
f3zi

Cecei iskola
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„Zengõ szó” workshop

Intézményünk workshop, azaz mûhely-
munka keretében adott lehetõséget az ér-
deklõdõknek arra, hogy betekintést kapja-
nak az óvodai tehetséggondozás minden-
napjaiba. A Fejér Megyei Tehetségsegítõ
Tanács – melynek tagja a Sárbogárdi Zen-
gõ Óvoda is – programjaként megvalósuló
rendezvényre Agárdról, Alapról, Nagyve-
nyimrõl, Pusztaszabolcsról, Sárkeresztúr-
ról, Székesfehérvárról is érkeztek szakem-
berek. A résztvevõk megismerhették in-
tézményünk „Zengõ szó a gyermekekért”
tehetséggondozó programját, a tehetség-
gondozáshoz vezetõ utat, illetve hogy ho-
gyan vált tehetségponttá óvodánk mind a
négy feladat-ellátási helyen, és hogy mi-
lyen lehetõségeket kínálunk a gyermekek-
nek, melyrõl intézményvezetõként pre-
zentáltam.
Ezt követõen kolléganõim olyan eszközö-
ket és módszereket mutattak be, amivel a
tehetségígéretes gyermekek hatékonyan
fejleszthetõk. A LÜK táblajátékot Pálin-
kásné Horváth Erzsébet ajánlotta, Em-

perger Jánosné az Okoskocka fejlesztõ-
eszköz-családdal ismertette meg vendége-
inket, Vitéz Mariann pedig a Magyar Moz-
gáskotta készletet mutatta be. Huszárné
Karnis Eszter, a Fejér Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézményé-
nek tehetséggondozó koordinátora tájé-
koztatta a hallgatóságot a tehetségazono-
sítás eljárásrendjérõl. A tulipános mód-
szert az „Egy húron pendülünk” néptánc-
csoport tagjai „táncolták el”, a gyermekek
felkészítõje Huszárné Várhelyi Ildikó és
Kõrösi Erika óvodapedagógusok voltak.

A játékokat a résztvevõk is kipróbálhatták,
így a program végén játszóházzá alakult az
óvoda tornaszobája. Az intézmény vendé-
ge volt a Fejér Megyei Tehetségsegítõ Ta-
nács elnöke, Ráczné Kálmán Anikó és Fe-
hérvári Krisztina, a megyei óvodai munka-
csoport vezetõje, akik konzultációs lehetõ-
séget is nyújtottak a résztvevõk számára.

Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ

Újra megjelent

Szabó Imre:
SÍRJANAK A PAPOK

Mozaikok egy falusi lelkész életébõl
címû könyvének negyedik, javított kiadása

„Talán az olvasót is jobban érdekli, milyen
fogadtatásban volt része egy olyan írásnak,
amely „köznyelven” és teljes õszinteséggel kí-
vánt betekintést adni a lelkipásztori élet küz-
delmeibe és nyomorúságaiba. Méghozzá egy
olyan korszakban, amely a Krisztus egyháza
számára különös megpróbáltatást jelentett.”
...„A könyv a papoknál sokkal jobban érde-
kelte azokat a hívõ egyháztagjainkat, akiket
középkori hagyományként, a reformátori te-
ológia ellenére, még ma is laikusoknak neve-
zünk. Õk aztán nemcsak olvasták a könyvet,
hanem kézrõl kézre adva és ajánlva terjesz-
tették tovább.
...„Úgy tûnik, hogy egyházunk megújulásá-
nak és megmaradásának mandátuma ma is
az egyszerû hívek kezében (illetve szívében)
van, emberileg szólva. Mindenesetre köny-
vem visszhangjából megállapítható, hogy a
reformátusságnak van egy stabil rétege,
amely komoly felelõsséget hordoz egyháza
iránt, ugyanakkor a népegyházi szintet meg-
haladó igényességgel törekszik olyan kegyes-
ségre, amelyben az Ige és a Szentlélek egysé-
gében követheti Jézus Krisztust. Sok pap he-
lyett õk sírtak és sírnak az oltár és a tornác
között. Hiszen õk is papok!”

(Szabó Imre református lelkipásztor, † 2011)

A kötet megvásárolható
a Sárbogárdi Református

Egyházközségben és a
Bogárd és Vidéke Hírházban!

KÉPEK
VARGA CSABA VETÍTÉSSEL

EGYBEKÖTÖTT BESZÁMOLÓJA,
amelyet

2018. február 28-án 17 órakor
tartunk

a Madarász József
Városi Könyvtárban.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!
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Pitti Katalin
Alapon

Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes mûvész, az
opera nagykövete látogatott el az alapi mûvelõdési házba hétfõn
délelõtt, hogy a helyi Arany László Általános Iskola diákjait és az
érdeklõdõ felnõtteket bõ két órában bevezesse az opera világába.

A híres magyar szoprán életútját is megismerhettük. Mivel 1951-
ben született, így gyermekként megtapasztalhatta, amit hallgató-
ságának is közvetített: nem természetes, hogy van áram és víz; a
nehézségekben, nélkülözésben találékonnyá és mások iránt fi-
gyelmesebbé, segítõkészebbé válik az ember. Meghatódva mesélt
még élõ édesanyjáról, illetve a szívében hordozott nagyszüleirõl
is. Mivel szülei következetességének is köszönhetõen szorgalmas
és jó tanuló volt, töretlen út vezetett számára a Liszt Ferenc Zene-
mûvészeti Egyetemig illetve tehetsége folytán az operaénekes pá-
lyáig. Habár édesapja eredetileg más hivatást szeretett volna lá-
nyának. Pitti Katalin egyébiránt a vívásban is jeleskedett középis-
kolás korában. A test pallérozását ma is fontosnak tartja, hiszen a
törekvéseinket, tehetségünket nem tudjuk kibontakoztatni, ha
tunyaságunk miatt nincs meg hozzá a kellõ fizikumunk, erõnk. Az
opera nagykövetének szavait teljes testi valója tette hitelessé, hi-
szen 65 évesen is remek formában van.

A zene és opera történetérõl, a kulisszatitkokról, a bennünk rejlõ
vonós–fúvós hangszerrõl a gyerekeket is bevonva mesélt lebilin-
cselõen. Az õsembertõl indultunk és Verdiig jutottunk, s közben
még légzõgyakorlatot is végeztünk.
Pitti Katalin hangjában élõben és felvételen is gyönyörködhet-
tünk az eseményt színesítõ bejátszások által. Az elõadás hangula-
tos díszleteként az operaház vászonra vetített csodálatos belsõ
képe és egy berendezett öltözõ szolgált.
A mûvésznõ végül egy kis ajándékot nyújtott át az iskola igazgató-
nõjének: egy operaelõadás felvételét, de õ sem távozott üres kéz-
zel.
Köszönjük az élményt!

Hargitai–Kiss Virág

TÉVÉZÉS SZOMBATON
Már elõzõleg meg akartam nézni a tévén ezt a dalversenyt. Az em-
ber nem alkothat megbízható képet a saját koráról, ha elzárkózik
az ilyesmitõl. Igenis, az adott kort mélyen jellemzi, hogy milyenek
a dalok akkor. A nagyatyáink világába jobban bele tudom élni ma-
gamat, ha hallom, hogy „Éjjel az omnibusz tetején”, vagy hogy
„Jöjjön ki Óbudára egy jó túrós csuszára!”. Ugye, „a kerthelységben
sramli szól”, zötyög a ló vontatta omnibusz, boldog békeidõ veszi
körül az embereket, beleélem magam. Milyen más világ volt, ami-
kor késõbb, ifjabb korunk dalvetélkedõjén így esedezett az autós
ifjú: „Drága bakter úr, a sorompót mért nem nyitja fel?” Ifjú és vé-
nebb hölgyek dudorászták a huncut nótát, hogy „Nem vagyok én
apáca”. Emlékezetem szerint nem sok ember volt ekkor Magyar-
országon, akinek nem voltak ismerõsek ezek a dalok.
Nézzük, milyen a friss termés!

Mikor bekapcsoltam a készüléket, épp öt fiú vonult a színpadra
gitárral. A háttérben lángok gyulladtak, reflektorok pászmái szel-
ték nyugtalanítóan a levegõt. A fiúk hangosan, nagyon hangosan
énekelni kezdtek. A hangerõ fokozódott, a fényhatás erõsítése
kedvéért most már tûzijáték nyalábjai lövelltek az ég felé. A gye-
rekek nagyra tátott szájjal, a torkuk szakadtából üvöltöttek, lóbál-
ták a törzsüket, emiatt a nyilván e célból növesztett hajuk az ar-
cukra csapódott. Azt játszották, hogy önkívületben vannak. Felté-
telezhetõ, hogy a mû szövege indokolta ezt az önkívületet, de ma-
gát a szöveget kevéssé lehetett érteni a ricsaj miatt. Bevallom, szá-
momra gyötrelmes élmény volt, sajnáltam a srácokat, féltem,
hogy a sikoltozó üvöltéstõl bevérzett a torkuk. A lelkem tiltako-
zott a zene címén nyújtott agresszió, az idegtépõ fényhatások mi-
att, mert hisz tudom, az igazán jó zenéhez nem kell fényorgia.
Álmélkodtam, amikor a zsûri három tagja a maximális tíz pontot
ítélte meg a teljesítménynek, a negyedik tag is kilenc pontot adott.
Tehát ami engem döbbenettel, sõt félelemmel töltött el, az a szak-
értõkben magasan a legnagyobb elismerést váltotta ki. Most az-
tán gondolkodhatok, hogy én vagyok-e reménytelenül öreg, ma-
radi, vagy a tudtomon kívül megõrült a világ.
Más dalokat is meghallgattam. Nem tartom valószínûnek, hogy
ezek dallamát ezrek fogják dúdolni pár hét múlva. Az alkotók
nem tartották feladatuknak, hogy szép dallamokat hozzanak lét-
re. Vagy nem voltak képesek erre.
Átmentem egy másik csatornára. A diadalmas hadvezérnek azt
jósolják, hogy király lesz. A barátjával lovagolnak hazafelé, némi
gúnnyal tárgyalják a jóslatot. Otthon a feleségnek is dicsekszik a
jóslattal, aki tüzet fog, nem száll le a témáról. Vendégségbe jön a
király. Éjjel a hadvezér véres inggel, véres kézzel jön ki a hálóhely-
rõl: megölte az uralkodót. Itt aztán pokoli színjáték kezdõdik, „a
vér vért kíván”. Meg kell öletni a barátot, a királyfiakat. Ezt nem
lehet bírni idegekkel, a feleség megõrül, félrebeszél, bolyong a fo-
lyosókon, a férjnek látomásai vannak. De hadak jönnek letaszíta-
ni a trónról a véres zsarnokot. Shakespeare: Macbeth. Felkavaró,
katartikus darab. És a londoni Globe Színház szinte eszköztele-
nül, csak a színészi játékra összepontosítva adja elõ. Nincsenek
ám fények, reflektorsugarak, nincs díszlet, csak a csupasz deszka
és a színész. Mégis mennyivel jobb, mint ama másik mûsor!

L. A.
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Egy különleges imameghallgatás
„Mert ezer esztendõ annyi elõtted, mint a tegnapi nap…” (Zsolt 90, 4)

Az erdélyi Magyarózdon – a valamikori
grófi birtok területén – mûködteti a Bonus
Pastor Alapítvány a szenvedélybetegek
otthonát. Évek óta hallom a híreket a Sza-
badító Jézus Krisztus munkájának szívet,
lelket melengetõ eredményeirõl.
Egyik mûsorunkban Gombola András
megrendítõ bizonyságtételben idézte fel,
hogyan lett az alkohol s a drog rabja sike-
res sportolóként, és csúszott egyre mé-
lyebbre. Emberi roncsként került ebbe az
otthonba, ahol megismerte Jézus Krisz-
tust, és hosszú, küzdelmes harcok után
teljesen szabad ember lett.
Nemrégiben az alapítvány vezetõje, Hor-
váth Levente kolozsvári lelkipásztor szá-
molt be mûsorunkban az otthon létrejötté-
rõl. Bevallom, olyan hatással volt rám az
elhangzott csodák sorozata, az imameg-
hallgatás különös módja, hogy azóta is
szívemben forgatom a hallottakat.
„Egy régi grófi uradalmat kaptunk meg” –
idézte fel a kezdeteket Horváth Levente, a
Bonus Pastor Alapítvány vezetõje.
„A teljesen tönkrement épületek lakható-
vá tételéhez rengeteg pénzre és munkára
volt szükség. Emberileg képtelenségnek
tûnt a megvalósítása!
Folyamatosan imádkoztunk azzal a biza-
lommal, hogy Istennek minden lehetsé-
ges!
Többek között egy Londonban élõ taz-
mániai testvérünk próbált itt-ott gyûjteni.
Egyszer levelet kaptam tõle, melyben szo-
morúan írta, hogy lassan feladja, mert csak
apró pénzeket kapott eddig. Legutóbb pél-
dául egy világi közösségben beszélt rólunk,
s az egyetlen ember, aki reagált az elhang-
zottakra, egy hajléktalan volt.
Odacsoszogott hozzá, mondván:
– Én is alkoholista voltam, a keresztyének
segítettek rajtam. Még az utcán vagyok, de
már van életcélom, és úgy örülök, hogy
Romániában is létrehoznak egy ilyen szol-
gálatot; szeretném felajánlani minden
megtakarított pénzemet.
Kihúzott a zsebébõl egy kis zacskót.
– 15 font van benne, elviszi nekik? – tette
hozzá szégyenlõsen.
„Egészen a hatása alá kerültem a beszá-
molónak” – folytatta Horváth Levente –
„és visszaírtam Paul barátomnak: most ad-
nád fel, amikor minden idõk legnagyobb
adományát tudtad megszerezni? Ez a haj-
léktalan minden vagyonát odaadta; most

már hiszem, hogy az Úr kirendeli a szüksé-
ges anyagiakat! És a csoda megtörtént!”
A grófi birtok az elsõ magyar költõnõ, Pet-
rõczy Kata Szidónia tulajdona volt; ebben
a kastélyban – ahol most a szenvedélybete-
gek gyógyulnak, szabadulnak – írta gyö-
nyörû istenes verseit. 300 évvel ezelõtt
azért imádkozott és ajánlotta fel a birtokát
Istennek, hogy az Úr tegye azt egész Er-
dély áldására.
Hogy az imák mikor és milyen formában
hallgattatnak meg, az a szuverén Úr titka,
hiszen az Úrnál egy nap annyi, mint ezer
esztendõ!

Ki is volt ez a mélyen hívõ, nagyon sokat
szenvedett arisztokrata asszony? Igazi
Kárpát-medencei sors az övé. A kárpátal-
jai Beregszentmiklóson született 1658-
ban. A Wesselényi-összeesküvés után
édesapjának, özvegy báró Petrõczy István-
nak menekülnie kellett, és kislányával a
sokkal szabadabb Erdélyben talált otthon-
ra. Petrõczy Kata Szidónia itt nõtt fel és
ment feleségül gróf Pekry Lõrinchez. Óz-
don (jelenleg Magyarózd) éltek, illetve a
fiatalasszony legtöbbször férje nélkül, a
sorban születõ gyermekekkel. Pekry Lõ-
rinc az akkori politikai körülmények miatt
sokat volt távol, de sokszor került önhibá-
jából is olyan helyzetbe, hogy menekülnie
kellett. Habsburgok, törökök harcoltak
egymással, majd kirobbant a Thököly fel-
kelés is. A kastély úrnõje korának egyik
legmûveltebb asszonya volt, sokat olvasott
és õ maga is verselni kezdett – anyai érzé-
seit, házaséletének csalódásait, hazája sor-

sa iránti aggódását énekelte meg. Az Er-
délyben is elterjedõ pietista ébredési moz-
galom idején ismerkedett meg a német
pietista irodalommal, melybõl sokat fordí-
tott magyarra. Egyre jobban Isten felé for-
dult, mély hitre jutott.
Ettõl kezdve versei Megváltója iránti hálá-
ját, szeretetét tükrözik; buzgó könyörgé-
sek. Az állandóan változó politikai körül-
mények és csapodár férje sok szenvedést
okoztak neki. 11 gyermeket hozott a világ-
ra, öten maradtak életben. Zaklatott életé-
ben Jézustól kért és kapott erõt, melyrõl
versei tanúskodnak.

„Mint sebes szelek zúgási, / Tenger vize ára-
dási, / Olyak, mint vizek folyási, / Bánatim-
nak újulási.”; „Igaz Isten ne hagyj, tûrésre
erõt adj, / Nyújtsad segedelmedet, / Enyhéts
szívem kínját, gyógyítsad fájdalmát, / Ne
vond meg kegyelmedet, / Vedd hozzád lelke-
met, szánd meg gyötrelmimet, / Hadd áldjom
szent nevedet!”

Amikor Pekry Lõrinc a Rákóczi szabad-
ságharc mellé állt, feleségét és öt lányát –
megtorlásul – Rabutin császári tábornagy
Nagyszebenbe vitette, ahol egy évig rabos-
kodtak. Petrõczi Kata Szidónia 1705-ben a
császáriak elõl Moldvában keresett mene-
déket, Erdély felszabadítása után térhetett
vissza birtokára, de 1707-ben újra mene-
külnie kellett. Elõször Huszton, majd Rá-
kóczi beregszentmiklósi kastélyában talált
otthonra lányaival, és itt is halt meg 46 éves
korában. A Rákóczi szabadságharc leveré-
sét már nem érte meg. Huszton temették
el. Az ózdi kastélyban rejtõzõ verseire
1861-ben találták rá.

„Áldott légy örökké teljes Szent Háromság, /
Az ki bír mindennel, Õ a hatalmasság, / Hi-
szem, hogy nékem is lészen irgalmasság, /
Tõle megadatik üdvösség s boldogság.”

Zika Klára

Forrás: mera.hu

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

KIRÁLY FERENC
74. évében elhunyt.

Temetése 2018. február 24-én, szombaton, 13 órakor lesz
a sárszentmiklósi temetõben.

Gyászoló család
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Még egy hónapig kérhetõ a postázás
Akinek nincsen ügyfélkapu-regisztráció-
ja és tavaly egyéni vállalkozó sem volt,
idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vataltól az szja-bevallási tervezetének
postázását. Ehhez nem kell mást tenni,
mint adóazonosító jelet és a születési dá-
tumot tartalmazó kérelmet eljuttatni a
NAV-hoz március 19-éig.

A NAV idén is automatikusan, külön ké-
rés nélkül elkészíti az szja-bevallás terve-
zetét azoknak, akikrõl munkáltatói, kifi-
zetõi adattal rendelkezik. Az adóbevallá-
si tervezet postázása 2018. március 19-én
éjfélig kérhetõ. Az elkészült tervezeteket
a NAV tértivevényesen 2018. április
30-áig küldi el postán az igénylõknek.

A kérelmet benyújtani az alábbiak sze-
rint lehetséges:

– SMS-ben a 06 (30) 344 4304-es telefon-
számra,

– a NAV honlapján elérhetõ webûrlap
(www.nav.gov.hu/eszja/eszja) kitöltésé-
vel,

– telefonon a 1819-es Infóvonalon,

– a NAV elõzetes regisztrációt és azono-
sítást igénylõ Ügyfél-tájékoztató és Ügy-
intézõ Rendszerén keresztül, az ingyene-

sen hívható 06 (80) 20 21 22-es telefon-
számon,
– postai úton kötetlen levél formájában,
– a NAV honlapjáról letölthetõ BEV-
TERVK-nyomtatványon,
– személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.
SMS-ben az SZJA rövidítés mellett az
adóazonosító jelet és a születési dátumot
kell elküldeni ebben a formában:
SZJA{szóköz}adóazonosítójel{szó-
köz}ééééhhnn. Egy telefonszámról bár-
mennyi adóazonosító jelre igényelhetõ a
tervezet postázása.
Annak sem kell aggódnia, aki esetleg le-
csúszik a 2018. március 19-ei határidõrõl,
ugyanis 2018. május 22-éig személyesen a
NAV ügyfélszolgálatain is kérheti adó-
bevallási tervezetének kinyomtatását.
Emellett az adózó bármikor nyithat ügy-
félkaput, mellyel adóbevallási tervezetét
a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyar-
orszag.hu-ról elérhetõ „eSZJA Portá-
lon” azonnal megtekintheti.
Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról
a korábbi évekhez hasonlóan idén is le-
het elektronikusan és papíron is rendel-
kezni egészen május 22-éig.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

Az egyéni vállalkozók is
jótékonykodhatnak

Az egyéni vállalkozóknak az szja-beval-
lásukat idén február 26-áig kell össze-
állítaniuk és eljuttatniuk a NAV-hoz, ám
az 1+1 százalékok sorsáról õk is május
22-éig dönthetnek. Bárki, aki sze-
mélyijövedelemadó-bevallást ad, jogo-
sult az adójának 1+1 %-áról rendelkez-
ni. Az egyik 1 %-ot regisztrált civil szer-
vezetnek, a másik 1 %-ot technikai szá-
mos, bevett egyháznak, illetve a Nemzeti
Tehetség Programnak ajánlhatják fel az
adózók.
A rendelkezõ nyilatkozat elektroniku-
san, papíron, vagy személyesen is be-
nyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás ré-
szeként, akár attól elkülönülten önálló
nyilatkozatként egészen május 22-éig.
Aki a bevallással együtt szeretne felaján-
lani, az az adóbevallási nyomtatvány
megfelelõ lapjának kitöltésével megte-
heti. Aki azonban késõbb, a bevallástól
elkülönülten szeretné nyilatkozatát el-
juttatni a NAV-hoz, az a „17EGYSZA”
lapon, vagy annak tartalmával megegye-
zõ papíros nyilatkozaton megteheti. Az
szja 1+1 százalékáról rendelkezni leg-
egyszerûbben ügyfélkapus hozzáféréssel
a NAV webes kitöltõ programjával lehet,
mely segíti az adózót a megfelelõ kedvez-
ményezettek kiválasztásában.
A NAV honlapján és a webes kitöltõ felü-
leten is megtalálható valamennyi támo-

gatható civil szervezet, illetve bevett egy-
ház és a kiemelt költségvetési elõirány-
zat.

Újdonság, hogy az egyházi 1 százalékról
szóló idei nyilatkozatokat a NAV a kö-
vetkezõ években is figyelembe veszi,
egész addig, míg a felajánló a rendelkezé-
sét vissza nem vonja, vagy nem jelöl meg
másik egyházi kedvezményezettet. A ci-
vil kedvezményezett vagy a kiemelt költ-
ségvetési elõirányzat számára viszont – a
korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is
évente kell megtenni a felajánlást.

A felajánlók hozzájárulhatnak a rendel-
kezõ nyilatkozatban ahhoz is, hogy a civil
kedvezményezett kérésére a NAV átadja
a nevüket és postai, vagy elektronikus le-
velezési címüket. A civil kedvezménye-
zettek ezeket az adatokat kizárólag kap-
csolatfelvételre, tájékoztatásra használ-
hatják.

A felajánlott összegek leggyakrabban
gyermekek gyógyítását és állatmenhe-
lyek mûködését szolgálják. Azok az adó-
forintok, amelyekrõl nem rendelkeznek
az adózók, szja-bevételként az állami
költségvetés bevételét képezik, ekkép-
pen a közkiadások forrását jelentik.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testülete a 2018. február 9-ei
ülésén elfogadta:
– a 4/2018. (II. 14.) önkormányzati ren-
deletet Sárbogárd Város Önkormány-
zatának 2018. évi költségvetésérõl.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfoga-
dási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri
Hivatal szervezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Tisztelt
Gazdálkodó!

Szeretettel meghívom Önt

2018. február 27-én
13 órakor

a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara Szolgáltató Központban

(cím: 7000 Sárbogárd,
Ady Endre út 115.) tartandó

SZAKMAI
ELÕADÁSOKRA!

Témák:
Egységes kérelem aktualitásai,
zöldítési elõírások és várható

változások 2018-tól

Elõadó: Takács Zsolt körzetközpont-
vezetõ falugazdász, Sárbogárd

Okos kezdés,
eredményes befejezés

Elõadó: Nagy Gábor kereskedelmi kép-
viselõ, DEKALB

Agrárfinanszírozás – megújult
a Takarék Bank agrárigazgatósága

Elõadó: Szabó Lászlóné B3 Takarék
Szövetkezet, agrárértékesítés-támoga-
tási osztályvezetõ

,,Elérhetõ gépek a gazdáknak” –
Sárbogárdon a Szal-Agro Kft.

Elõadó: Szalai Andor

Megtisztelõ jelenlétére számítok!

Takács Zsolt körzetközpont-vezetõ
falugazdász
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MÁVINFORM

Pályafelújítások és menetrendi
módosítások a vasútvonalakon

Vasúti pályafelújítások, karbantartások és fejlesztések miatt egyes vasútvonalakon a személyszállító vonatok módosított menetrend
szerint közlekednek, bizonyos szakaszokon vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. Az ideiglenes menetrendi változásokról
bõvebb tájékoztatás a MÁVDIREKT információs szolgálatánál a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon kérhetõ. Telekom hálózatból a
+36 (30) 499 4999-es, Telenor hálózatból a +36 (20) 499 4999-es számon érhetõ el a MÁVDIREKT. A részletes menetrend
megtalálható a www.mavcsoport.hu internetes honlapon a Vágányzári hírekben. A GYSEV vágányzári menetrendjei itt olvashatók:

http://www2.gysev.hu/tartalmak/vaganyzarak,_kozlekedesi_informaciok/528.

Jelentõs menetrendváltozásra, valamint
pótlóbuszos átszállásokra kell számítaniuk
a Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vonalon
és a csatlakozó vonalakon utazóknak a Ke-
lenföld–Érd felsõ szakaszon végzett pálya-
felújítás miatt. A február 26-ától életbe lé-
põ módosítások június 15-éig, a nyári me-
netrendig érvényesek. A munkafázisok-
hoz igazodva további módosítások is lesz-
nek a felújítás várható befejezéséig, 2019
tavaszáig.

Változások február 26-ától
a távolsági forgalomban

A Budapest-Keleti–Pécs viszonylatú In-
terCity vonatok helyett Kelenföld–Száz-
halombatta között vonatpótló autóbuszok
közlekednek, Százhalombatta–Pécs kö-
zött pedig vonatok.
A buszos pótlással közlekedõ InterCitykre
díjmentes helyjeggyel pótjegyet ad a vasút-
társaság a jelenlegi pót- és helyjegy helyett.
Budapestrõl Pécs, valamint Gyékényes fe-
lé mindennap délutánonként a Tubes-So-
mogy InterCityvel biztosítjuk a közvetlen
eljutást (Budapest-Déli–Kelenföld–Érd-
alsó–Tárnok–Érdfelsõ–Pusztaszabolcs–
Sárbogárd–Dombóvár–Pécs útvonalon).
Ellenkezõ irányban, Pécs/Gyékényes és a
Déli pályaudvar között vasárnap nem köz-
lekedik a – hétfõtõl szombatig, reggelen-
ként közvetlen eljutást biztosító – Tubes-
Somogy IC. (Az IC Gyékényes és Pécs fe-
lé/felõl közlekedõ részeit Dombóváron
kapcsolják szét, illetve össze.) Vasárna-
ponként azonban Kaposvárról és Pécsrõl
indul közvetlen InterCity (Misina/Kapos
IC néven) a Déli pályaudvarra a délutáni,
esti idõszakban.
A pénteki közlekedési rend szerinti Sugo-
vica Expressz nem közlekedik, az eljutást
Sárbogárdig a Tettye IC, Sárbogárd–Baja
között pedig személyvonat biztosítja. Va-
sárnaponként a Sugovica Expressz helyett
pótlóbusz közlekedik a teljes útvonalon. A
busz pótjegy megváltásával vehetõ igény-
be.

A Sárbogárd–Bátaszék–Baja vonalon
egyes járatok menetrendje módosul az
expresszvonatok menetrendi változásai
miatt.

Budapest elõvárosi
vonatforgalmát érintõ

változások

Óránként mindkét irányban egy-egy, köz-
vetlen, átszállás nélküli utazást biztosító,
S40/S42 jelzésû elõvárosi vonat közlekedik
Budapest-Déli–Pusztaszabolcs/Dombó-
vár és Budapest-Déli–Pusztaszabolcs/Du-
naújváros között Érd alsón át, Tárnok
érintésével. A vonatok 4.40-20.40 között
korábban, óra 40 perckor, majd pedig
21.15-kor, 22.15-kor, 23.15-kor és 0.15-kor
indulnak a Délibõl, a Déli pályaudvari ér-
kezés késõbbre, óra 19 percre kerül át az
5.19-0.19 közötti idõsávban.

Munkanapokon a reggeli és délutáni
csúcsidõszakban az eddigieken felül to-
vábbi két-két S40-es jelzésû vonat közleke-
dik Budapest és Pusztaszabolcs között. (A
reggel Budapestre érkezõ vonatok közül
az elsõ Dombóvárról, a második pedig Sár-
bogárdról vonatrészeket továbbít. A dél-
után Budapestrõl induló sûrítõ vonatok
csak Pusztaszabolcsig közlekednek.)

A vágányzár kihatásai
más vasútvonalakra

A 30a számú, Budapest–Székesfehérvár
vonalon egyes vonatok módosított menet-
rend szerint közlekednek, ez érinti a
Veszprémbõl induló és oda érkezõ járatok
egy részét is:
A Budapest-Déli–Martonvásár közötti,
Z30-as jelû, zónázó vonatokat törölték a
menetrendbõl, helyettük Budapest-Déli–
Tárnok között az S40/S42-es vonatok köz-
lekednek a Z30-asokkal megegyezõ me-
netrenddel és megállási helyekkel.
A Székesfehérvár–Pusztaszabolcs, a Szé-
kesfehérvár–Sárbogárd vonalakon, vala-
mint a Dunaújváros–Mezõfalva–Rétszi-
las–Simontornya/Cece szakaszon decem-
ber 8-áig, menetrendváltásig szünetel a
vasúti személyszállítás, vonatpótló autó-
buszok szállítják az utasokat. A buszok
több vasúti megállóhelyet nem érintenek,
ezért a legközelebbi autóbuszmegállók-
ban veszik fel az utasokat. A Székesfehér-
vár–Sárbogárd vonalon – pályakarbantar-
tás miatt – február 5-e és 25-e között is bu-
szok szállítják az utasokat a vonatok he-
lyett.
A Dombóvár–Gyékényes vonalon is mó-
dosul több járat menetrendje. A Dombó-
vár–Bátaszék–Baja vonal Bátaszék–Baja
szakaszán egyes vonatok menetrendje is
módosul.
A Budapest–Pécs vonalon és a csatlakozó
vonalakon, február 26-ától június 15-éig
érvényes módosított menetrend már meg-
tekinthetõ a vasúttársaság honlapján:

https://www.mavcsoport.hu/mav-start/
belfoldi-utazas/vaganyzar#go45

Börgönd–Sárbogárd között pályafelújítást
végeznek február 25-éig, ezért napközben
néhány vonat helyett pótlóbuszok szállít-
ják az utasokat Székesfehérvár és Sárbo-
gárd között.

MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóság –
MÁVINFORM
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Édesburgonya-leves

Hozzávalók: 4 nagyobb édesburgonya
(nagyjából 1 kiló), 2 sárgarépa, 1 fej hagy-
ma, 6 gerezd fokhagyma, 8 dl zöld-
ségalaplé, 3 dl tejszín, sajt, olívaolaj, só.

A zöldségeket megtisztítjuk, felaprítjuk.
Egy fazékban olívaolajat hevítünk, megpi-
rítjuk rajta a hagymát és a fokhagymát. Rá-
dobjuk az édesburgonyát és a répát, meg-
sózzuk, folyamatos keverés mellett kicsit
átsütögetjük. Felöntjük a zöldséget az
alaplével, közepesre mérsékeljük alatta a
lángot. Ha már megpuhultak a zöldségek,
belekeverjük a tejszínt a levesbe, amint új-
ra felforrt, rögtön levesszük a levest a tûz-
rõl. Botmixerrel simára turmixoljuk. Ser-
penyõbe, vagy palacsintasütõbe cseppen-
tünk egy-két csepp olajat, rádobunk egy
marék reszelt sajtot, és közepes lángon ad-
dig sütjük, amíg aranybarnára sül az alsó
fele. Megfordítjuk, megsütjük a másik ol-
dalát is, közben konyhai papírtörlõvel
folyamatosan leitatjuk róla a kisülõ zsírt.
Még melegen feldaraboljuk.

Karfiolpizza

Hozzávalók: 1 közepes fej karfiol, 2 db
tojás, 1 kk oregánó, bazsalikom ízlés sze-
rint, 1 kk fokhagymapor, 2 tk pizzaszósz,
50 dkg mozzarella (pizzára való mozzarel-
la reszelve), 1 közepes paradicsom, 15 g
parmezán sajt (reszelve).

A karfiolt megmossuk, felszeleteljük ap-
róbb darabokra, egy robotgépbe helyez-
zük, ledaráljuk, amíg finom szemcsés nem
lesz. Egy mikrózható tálba tesszük, majd 8
percig fõzzük benne, idõnként megkavar-
gatva. Majd hagyjuk állni 10 percig. A sü-
tõt közben elõmelegítjük 180 fokra. Ha ki-
hûlt, papírtörlõvel felitatjuk egy picit a

nedvességet belõle, mert az van bõven, de
megtehetjük, hogy textílián keresztül csö-
pögtetjük le és szárítjuk ki, amennyire csak
lehet. Ezután hozzákeverjük a mozzarella
felét, a tojást és a fûszereket. Sütõpapírral
bélelt tepsire tesszük és egy nagy korongot
formálunk belõle. Körülbelül 15 percre
betesszük a sütõbe, vagy amíg picit meg-
barnul (nem baj, ha a széle kicsit megsül).
A sütõbõl kivéve megkenjük a pizzaszósz-
szal, rászórjuk a maradék mozzarellát, pa-
radicsomszeletek rakunk rá (meg amit
még megkívánunk hirtelen), és a legvégén
a reszelt parmezánt. Visszatesszük a sütõ-
be és körülbelül még 5-10 percet sütjük,
hogy a sajt megolvadjon rajta. (Ha a sütõ-
nek van grillfokozata, akkor azt a legjobb
használni ilyenkor.) A sütõbõl kivéve
hagyjuk hûlni még egy keveset, körülbelül
10-15 percet, mert melegen még nagyon
szétesõs.

Burgonyapizza
Hozzávalók: 4 közepes burgonya, 3 tojás,
só, bors, oregánó (esetleg 2 ek liszt, de el-
hagyható), 2 ek olaj, 2-2 ek tejföl és piz-
zaszósz, 5 dkg gépsonka, 1 paradicsom, 1
közepes fej lilahagyma, 2 maréknyi szele-
tekre vágott csiperkegomba, fõtt kukorica,
5 dkg sajt, és amit éppen találunk a hûtõ-
ben.

A burgonyát nagy lyukú reszelõn lereszel-
jük. A lisztet, ha teszünk bele, 1 tojással
csomómentesre keverjük, majd belekever-
jük a többi tojást is. Sózzuk, borsozzuk, be-
lekeverjük az oregánót is, és hozzákever-
jük a lereszelt krumplihoz. Egy nagyobb
teflonos serpenyõbe teszünk 1 ek olajat, a
fele masszát belemerjük, és addig sütjük
közepes lángon, amíg összeáll (nem kell
teljesen készre sütni), majd megfordítjuk
egy nagyobb lapáttal, megsütjük egy kicsit
a másik felét is. A maradék masszából sü-
tünk még egy ugyanilyen adagot. Olajjal
megkent, sütõpapírral bélelt tepsire csúsz-
tatjuk, és 10 percre betesszük a 180 fokra
elõmelegített sütõbe. Közben felaprítjuk a
sonkát, hagymát, gombát, a tejfölt össze-
keverjük a pizzakrémmel, lereszeljük a saj-
tot. 10 perc után megkenjük a tejfölös piz-
zakrémmel, rátesszük a feltétet, megszór-
juk a reszelt sajttal, és még 15 percre visz-
szatesszük a sütõbe.

Kukoricalisztes pizza
Hozzávalók: 2,5 dl tej, 2,5 dkg friss élesztõ,
0,5 ek cukor, 20 dkg lisztkeverék (bármi-
lyen liszt jó), 10 dkg kukoricaliszt, 1 kk
só,10 dkg margarin, 1 ek pizzaszósz.

A tejet a cukorral meglangyosítjuk, bele-
morzsoljuk az élesztõt és felfuttatjuk. A
többi hozzávalót egy tálba öntjük, hozzá-
adjuk a megkelt élesztõt és összekeverjük
a tésztát (ragacsos lesz!). Egy nagyméretû
tepsit kiolajozunk, megszórjuk kukorica-
liszttel, beleborítjuk a tésztát. Olajos kéz-
zel, a kezünk élével elegyengetjük a tepsi-
ben a masszát (kb. 1 cm vastagságúra). Me-
leg helyen vagy 40-50 fokos sütõben hagy-
juk kelni a tésztát. Elõmelegített, közép-
meleg sütõben 7-8 perc alatt elõsütjük a
tésztát. Ízlés szerint megpakoljuk feltétek-
kel, és készre sütjük a tésztát.

Kókuszos-datolyaszilvás
sütemény

Hozzávalók: 15 dkg puha vaj, 20 dkg cu-
kor, 25 dkg finomliszt, 2,5 dl datolyaszil-
vapüré, 1 cs sütõpor, 2 db tojás, csipetnyi
só, 1 bögre kókuszreszelék (kb. 3 dl), 1 tk
vaníliaesszencia.

A vajat habosra keverjük a cukorral. Hoz-
záadjuk a gyümölcspürét, a tojást és a vaní-
liaesszenciát. A liszthez keverjük a sütõ-
port, a kókuszt, a sót, majd a lisztet a gyü-
mölcsös keverékhez adjuk. A tésztát ki-
kent, kilisztezett tepsibe öntjük, és 180 fo-
kon tûpróbáig sütjük. Amíg sül, addig 25
dkg barna cukorból és 2,5 dl vízbõl szirupot
fõzünk. Amikor kisült a torta, akkor meg-
locsoljuk a sziruppal, és meghintjük kó-
kuszreszelékkel.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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Bozsik futsaltorna Sárbogárdon
Fejér megye 6-os körzetének volt az utolsó
téli felkészülési Bozsik egyesületi futsal-
tornája február 10-én a Mészöly Géza Ál-
talános Iskola tornatermében. A résztve-
võk a szokásosak: Szabadegyháza, Mezõ-
falva, Sárosd és a Sárbogárd SE korosztá-
lyos csapatai.

A következõ utánpótlás Bozsik-mérkõzé-
sek a tavaszi tornák lesznek a Sárbogárd
SE sporttelepén.

A Sárbogárd SE U11-es, illetve U13-as, a
téli futsal OTP Bank Bozsik egyesületi
programban résztvevõ csapatai, játékosai.

U10–U11 álló sor: Nemes Alex, Kun Le-
vente, Viczina Máté, Papp Dániel.

Edzõ: Sallai Attila, Hollósi Géza, Hollósi
István, Simon Lóránt, Németh Levente.

Ülõ sor: Zvezdovics Bence, Nagy Kristóf,
Csõgör Dániel, Németh Nagy Gábor, Sö-
tét Milán, Szakács Máté, Pacai Levente.

Hiányzik: Balogh Zétény, Baráth Barnabás,
Mészáros Dániel, Lengyel Dávid.

U12 álló sor: edzõ: Sallai Attila, Lakatos
Benjamin, Kocsis Márkó, Tatai Sándor.

Ülõ sor: Nagy Zsombor, Gereny Marcell,
Szabó Dominik, Fenyvesi Bálint.

Hiányzik: Balogh Levente.

U13: Nagy Ádám, Póczik Gergõ, Már
Zétény, Sáfrány Alen, Derner Péter, Hol-
lósi Bence, Palotás Péter, Szalai Ádám,
Csõgör Dávid, Bögyös Botond.

Edzõ: Lajtos András, Sallai Attila.

Sallai Attila

Négyen megsérültek egy mikrobuszban a 64-es fõúton
Többször megpördült a havas úton egy
mikrobusz február 18-án, vasárnap reggel a
64-es fõúton, Fejér megyében. Enying és
átyásdomb között a jármû elõször az
árokba sodródott, majd az úton keresztbe
fordulva állt meg. A mikrobuszban heten
ültek. A mentõszolgálat tájékoztatása sze-
rint egy embert súlyos, hármat könnyebb
sérülésekkel szállítottak kórházba. A la-
joskomáromi önkéntes tûzoltók áramtala-
nították a jármûvet, majd a sárbogárdi hiva-
tásos tûzoltókkal egy közeli mellékútra
vontatták a mikrobuszt.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-pa-
rancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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BOGÁRD és VIDÉKE
városi teremlabdarúgó-bajnokság

XVI. forduló

Sárszentágota Öfi–
Bogárd Junior 7:7 (2:3)

Sárszentágota Öfi: Fekete N. – Apolczer,
Kuczi, Fövenyi, Bognár.

Csere: –

Bogárd Junior: Varga – Bor, Farkas I.,
Farkas II., Boros.

Csere: Lénárt.

1. perc: mindkét csapat három fõvel kezdte
meg a játékot. Egyeseknek korai a kezdés?
2. perc: Kuczi lövése a falon csattant. 3.
perc: Kuczi lövése Boroson változtatott
irányt. 4. perc: Fövenyi sem találta el a ka-
put. 5. perc: kiegészültek a csapatok. Boros
átadásából Farkas I. kilõtte a jobb felsõt,
0:1. 6. perc: szöglet után Bor volt eredmé-
nyes, 0:2. 7. perc: már nem volt szerencséje
Bornak, pedig az is helyzet volt. 10. perc:
Lénárt átadásáról Farkas I. maradt le. 11.
perc: Apolczer átadását Kuczi magabizto-
san értékesítette, 1:2. 12. perc: Bognár lö-
vését Varga biztosan védte. 13. perc: Lé-
nárt cimbalomszögbõl növelte az elõnyt,
1:3. 15. perc: Farkas II. lövése a falon csat-
tant. 16. perc: Lénárt lövése a kapu mellé
szállt. 18. perc: Fövenyi gólhelyzetben, de
…? 19. perc: Fövenyi nem hibázott, ele-
gánsan csúsztatott a kapuba, 2:3. 22. perc:
Farkas II. lövésével szemben Fekete tehe-
tetlen, 2:4. 23. perc: Apolczer lövését védte
Varga. 25. perc: Lénárt lövése gyengére si-
került, így Fekete biztosan védte. 26. perc:
Farkas II. megijedt Fövenyitõl, gyatrán a
kapu mellé lõtt. 27. perc: Lénárt-gól, 2:5.
29. perc: Apolczer szépített, 3:5. 30. perc:
Lénártot nem tudták tartani, 3:6. 31. perc:
Boros hagyott ki helyzetet, Feketébe lõtt.
32. perc: Kuczi percei következtek. Hig-
gadtan szépített, 4:6. Még ebben a percben
újabb Kuczi-gól, 5:6. 34. perc: Lénárt a ka-
pufát találta telibe, melyrõl alapvonalon
kívülre került a labda. 35. perc: az ellenáll-
hatatlan Kuczi egyenlített, 6:6. 37. perc:
Fövenyi megszerezte a vezetést, 6:7. 37.
perc: Lénárt lövése Feketérõl a mezõnybe
pattant Farkas I. elé, aki magasan a kapu
fölé lõtt. 39. perc: Lénárt lövése akadt meg
Fekete kapujában, 7:7. 40. perc: Fövenyi
lábában volt a gyõzelem, de Varga bravú-
rosan védett.

Gólzáporos mérkõzés volt, bármelyik csa-
pat megszerezhette volna a gyõzelmet. Így
a III. helybe került az Öfinek!

Góllövõk: Farkas I., Bor, Lénárt 4, Farkas
II., illetve Kuczi 4, Fövenyi 2, Apolczer.

Sárkeresztúr
Kike–Extrém 5:3 (2:2)

Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár,
Szauervein, Böröndi, Jancski.
Csere: Hajdinger, Kristóf, Müller.
Extrém: Németh – Dévényi, Nedoba, Hor-
váth T., Tórizs.
Csere: Horváth D., Szabó F.
1. perc: Jancski lövése Némethrõl szöglet-
re vágódott. 2. perc: Dévényi lövése a kapu
mellett landolt. 3. perc: Dévényi próbálko-
zott lövéssel, ugyanaz, mint egy perccel
elõbb. 4. perc: Jancski lövését Németh tol-
ta a kapu fölé. Tórizs viszont belebonyoló-
dott a cselekbe, 100 %-os helyzetben hibá-
zott! 5. perc: Jancski lövésével szemben
Németh tehetetlen, 1:0. 7. perc: Kulcsár
lövése kerülte el a kaput. Jancski meg a ka-
pufát találta el. 8. perc: Tórizs kilõtte a
hosszú alsót, 1:1. 10. perc: Hajdinger buk-
tatta a hatos elõtt fél méterre Horváth T.-t.
A megítélt szabadrúgás, melyet a sértett
végzett el, elakadt a sorfalban. 13. perc:
Tórizs lövését védte Visi. 14. perc: Dévényi
hibáját Müller használta ki, 2:1. 15. perc:
Horváth D. félfordulatból leadott lövésé-
vel egyenlített az Extrém, 2:2. 16. perc: Tó-
rizs lövése a kapufáról ment a kapu mellé.
18. perc: Dévényi külsõvel próbált a kapu-
ba találni. 19. perc: Horváth D. nagy hely-
zetben Visibe rúgta a labdát. 19. perc:
Jancski lövése szállt a kapu fölé. Böröndi
meg a kapu mellé lõtt. 21. perc: Horváth T.
lövését Visi tolta szögletre, 23. perc: egy
megpattanó labdát Kristóf emelt a kapu-
ba, 3:2. 25. perc: Jancski lövése Németh
mellérõl vágódott a mezõnybe. 27. perc:
Dévényi lövése Kulcsárról vágódott le. 27.
perc: Horváth T. nagy helyzetet hagyott ki!
28. perc: egyenlítésért küzdött az Extrém.
Dévényi lövése ismét a kapu mellé szállt.
29. perc: Szabó lövése alig ment a kapu fö-
lé. 30. perc: Kristóf lövését Németh szög-
letre tolta. A belõtt labdát Müller helyezte
a kapuba, 4:2. 33. perc: Böröndi lövését
Németh szögletre ütötte. 35. perc: Tórizs
lövését Visi ütötte a mezõnybe. 36. perc:
Horváth T. erõs lövése szabadrúgásból a
jobb felsõben kötött ki, Visi mozdulni sem
tudott rá, 4:3. 37. perc: Tórizs-helyzet, lö-
vése azonban a kapu mellé szállt. 38. perc:
Kristóf lõtt a kapuba, 5:3.
Megérdemelt Kike-siker a gyenge napot
kifogó Extrém felett.
Góllövõk: Jancski, Müller 2, Kristóf 2, il-
letve Tórizs, Horváth D., Horváth T.

Spuri–Twister Galaxy
1:4 (0:2)

Spuri: Huszár – Kiss, Imre, Czeiner, Be-
reczki.
Csere: Fésû.

Twister Galaxy: Bognár I. – Szántó, Kaló,
Budai, Balogh.
Csere: Barabás, Bognár Zs., Killer, Kun.
1. perc: Czeiner lövését Bognár I. védte. 2.
perc: Kaló távoli lövését védte Huszár. 3.
perc: Kiss közeli lövését Bognár I. biztosan
védte. 5. perc: Imre próbálkozását sem kí-
sérte szerencse. 6. perc: Kaló lövése a kapu
mellett kötött ki. 7. perc: Imre próbálkozá-
sa sem járt eredménnyel. 9. perc: Czeiner
gólhelyzetben rosszul találta el a labdát,
ami a kapu elõtt elgurulva hagyta el a já-
tékteret. Még ugyanebben a percben Kun
megszerezte a vezetést, 0:1. 10. perc: Bog-
nár Zs. lövésével szemben Huszár tehetet-
len, 0:2. 11. perc: Czeiner megint keresztbe
rúgta a labdát a kapu elõtt. 12. perc: Bog-
nár Zs. hagyott ki nagy helyzetet! 14. perc:
Kiss lövését védte Bognár I. 15. perc: Fésû
mentett Kun elõl. 16. perc: Fésû emelése
alig ment a kapu mellé. 17. perc: Czeiner
lövése kapu mellé szállt. 18. perc: Kiss lö-
vését bravúrosan védte Bognár I. 19. perc:
Szántó lövését védte Huszár. 21. perc: Im-
re lövése lecsúszott a lábáról. 23. perc: Hu-
szár próbálta meg bevenni Bognár kapu-
ját. 25. perc: Kiss nagy helyzetben hibázott.
28. perc: Kun kísérlete elhalt Huszár ölé-
ben. 29. perc: Huszár feleslegesen futott ki
kapujából, nem tudott szerelni, az üresen
maradt Kun az üres kapuba helyezte a lab-
dát, 0:3. 31. perc: Fésû mentett a saját ka-
puja elõtt. 32. perc: Budai hagyott ki egy
helyzetet. 33. perc: Czeiner átadását Fésû
perdítette a kapu mellé. 34. perc: Kaló lö-
vését védte Huszár. 35. perc: Kiss nagy
helyzetben a kapu mellé helyezte a labdát.
36. perc: Imre távoli lövése kerülte el a ka-
put. 37. perc: Czeiner szabadrúgásából
Kiss szépít, 1:3. 38. perc: Kun lövését Hu-
szár szögletre ütötte. A kapujából felesle-
gesen kifutó Huszár hibáját kihasználva
Kun továbbított a kapuba, 1:4. 39. perc:
Barabás lövése a kapu mellé szállt. 40.
perc: Fésû próbálkozása is csõdöt mon-
dott.
Kapkodó-csapkodó játék jellemezte a
mérkõzést, melybõl a Twister jött ki job-
ban.
Góllövõk: Kiss, illetve Kun 3, Bognár Zs.

Légió 2000, Agro Natur–
Dream Team 1:2 (0:1)

Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Tóth
A., Magyar, Nyúl, Kelemen.
Csere: Derecskei, Gábris, Németh, Virág.
Dream Team: Kimiti – Kiss, Hajdu, Vörös,
Simon.
Csere: Bognár J., Kovács, Mondovics, Var-
ga.
2. perc: Nyúl lopta le Simon lábáról a lab-
dát. 3. perc: Magyar lövése szállt a kapu
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A hétvégén folytatódik a 2017-2018. évi
megyei labdarúgó-bajnokság. A tavaszi
idényben február 24-én az U19-es, 25-én a
másodosztály csapatainak mérkõzéseivel
rajtol a pontvadászat.
Sárbogárd megyei I. osztály U19-es baj-
nokságban szereplõ csapata nagyszerû õszi
teljesítménnyel büszkélkedhet. A csapat a
második helyen várja a folytatást, az azo-
nos pontszámmal vezetõ LMSK Cobra
Sport csapata mögött. A 15 mérkõzésbõl 1
gyõzelem, kettõ döntetlen és egy vereség a
mérleg. A 41 lõtt góllal szemben 10 a ka-
pott gólok száma.
A csapat legeredményesebb játékosa De-
meter Dávid 12 góllal. Sükösd Gergõ 7 ta-
lálattal és Horváth Zsombor 4 góllal a kép-
zeletbeli dobogó második és harmadik
fokán áll.
Pajor László, a csapat edzõje értékelésé-
ben kiemelte, hogy az évek óta kiegyensú-
lyozott bajnokságban, ahol 5-6 csapat baj-
noki eséllyel indul, a Sárbogárd U19-es
csapata az élmezõnyhöz tartozik. A cél az
aranyérem megszerzése, és ehhez a fiúk el-
szántsága, akarata és az elvégzett munka
elég alapot adhat. A megyei bajnokságban
játszó felnõtt csapatokban is vannak
U19-es fiatalok és az U16-os csapat tehet-
séges focistái is bemutatkoztak már a csa-
patban.
A megyei II. osztályban szereplõ Sárbo-
gárd II. a tavaszi folytatást a dobogó har-
madik fokán várja.
A bajnokság elsõ hét fordulója kissé rap-
szodikusra sikerült. Négy gyõzelem mel-
lett három vereség is becsúszott, és a csa-
pat a középmezõnyben helyezkedett el. Az

Aba elleni hazai gyõzelemmel hét fordu-
lón keresztül veretlenül, gyõztesen fejezte
be mérkõzéseit a csapat. Váratlan vereség
hazai pályán az Adony csapatától és a
kálozi sikertelenség után nem volt megle-
petés a bajnokságban hibátlan mutatóval
rendelkezõ Kisláng elleni hazai mérkõzé-
sen az újabb vereség. Az õszi szezont
35-27-es gólaránnyal fejezte be a csapat. A
legeredményesebb játékos Krajcsovics Pé-
ter volt 8 góllal.
A felkészülést jól szolgálta a téli mûfüves
bajnokság, ahol az Ercsi, a DPASE U19-es
és a Kulcs csapata ellen lépett pályára az
együttes.
Pajor László, a csapat edzõje pozitívan ér-
tékelte az õszi teljesítményt. A csapat játé-
kában elõrelépés volt tapasztalható. A me-
gyei felnõtt csapatokban szereplõ játéko-
sok és az ifjúsági korú játékosok aránya jó.
Jó hír a csapat háza tájáról, hogy Fülöp Ti-
bor a folytatás mellett döntött és a csapat
erõssége lesz. A tavaszi folytatásban még
eredményesebb játékkal a dobogós helye-
zés megtartása a cél.

A hétvége sportmûsora

2018. február 24. (szombat)

10.00 óra: Sárbogárd U19–Lajoskomárom
U19 (megyei I. o., U19 Sárbogárd)

2018. február 25. (vasárnap)

14.30 óra: Sárbogárd II.–Kápolnásnyék
(megyei II. o., Sárbogárd)

Szántó Gáspár

mellé. 4. perc: Kelemen lövését Kimiti ki-
ütötte a mezõnybe. Nagy védés volt! Ké-
nyelmessé vált az iram! 8. perc: Magyar le-
gurításából Tóth lõhetett, de Vargáról vá-
gódott le a labda. 9. perc: Tóth a kifutó
Kimiti fölött emelt a kapu fölé. 11. perc:
Kelemen félfordulásból a kapu mellé lõtt.
12. perc: Kelemen lövését Kimiti védte. 13.
perc: Németh a kapufát találta telibe, a
labda a mezõnybe vágódott. 14. perc: Kiss
lövése kerülte el a kaput. 16. perc: Simon
átadását Varga a kapu mellé lõtte. 16.
perc: Németh erõs lövését Kimiti védte.
Bravúros védés volt! 18. perc: Simon lövé-
sét Kimiti szögletre mentette. 20. perc:
Vörös lövése meglepte Horváthot, 0:1. 21.
perc: Hajdu nagy helyzetben a kapu fölé
lõtt. 25. perc: Gábris lövését Kimiti a me-
zõnybe öklözte. 26. perc: Mondovics ha-
gyott ki egy pillanatra. 28. perc: Magyar lö-
vését Kimiti szerencsésen ütötte ki. 30.
perc: Magyar szabadrúgását Kimiti csak
másodszorra tudta megfogni. 33. perc:
Rettenetes nagy Magyar-gól, 1:1. 34. perc:
Virág lövése kerülte el a kaput. 36. perc:
Tóth emelésébe Kimiti belekap, szöglet.
37. perc: Mondovics lövése is elkerülte a
kaput. 38. perc: Virág gyakorolja a szöglet-
rúgást. 39. perc: Magyar lövését Kimiti
szögletre ütötte. 40. perc: szemfüles gól.
Simon átemelte a labdát Horváth felett,
mely a kapuban kötött ki, 1:2. Nagyon
kényelmesre vette a találkozót a Légió,
mely a harmadik hely elvesztésébe került!
Sárga lap: Tóth, illetve Simon, Varga.
Góllövõk: Magyar, illetve Vörös, Simon.
A mérkõzéseket vezette: Tóth István.

Tabella

1. FDL Kft. 14 12 1 1 73:20 37
2. Extrém 14 9 2 3 80:38 29
3. Sárkeresztúr Kike 14 8 - 6 58:52 24
4. Légió 2000,

Agro Natur 14 7 2 5 58:21 23
5. Sárszentágota Öfi 14 7 2 5 56:56 23
6. Twister Galaxy 14 7 1 6 57:52 22
7. Dream Team 15 3 2 10 33:78 11
8. Bogárd Junior 14 2 2 10 51:103 8
9. Spuri 15 2 2 11 27:73 8

Góllövõlista

1. Lénárt György – Bogárd Junior, 26 gól.
2. Horváth Tamás – Extrém, 23 gól. 3.
Böröndi Géza – Sárkeresztúr Kike, Dévé-
nyi Zsolt – Extrém 22-22 gól.

Gróf Ferenc

Adó 1 %
Kérünk mindenkit, hogy az idei évben is
legyenek segítségünkre a személyi jöve-
delemadó 1 %-ának gyûjtésében!

Adószámunk: 18491074-1-07

Fáradozásukat nagyon köszönjük!

Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

A Bogárdi Tévé mûsorrendje
KEZDÉS: 1, 8, 13, 19

ÓRAKOR.
Részletek a futószövegben.
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Redõnyös 06 (30) 966 8446

Tûzifavásár cser 3100 Ft/q, hasított vegyes 3100 Ft/q, akác 3500
Ft/q, kuglis akác 3600 Ft/q hasított. Ingyenes házhoz szállítással.
Érdeklõdni: Sárszentmiklós, Kölcsey út 7. 06 (20) 406 9267

Sárbogárd központjában elsõ emeleti lakás kiadó. 06 (20) 9270
985

Albérlet kiadó Sárbogárdon. 06 (30) 387 3507

Ady Endre úton a központhoz közel családi ház eladó. 06 (20) 849
2078

Egészséges életmód LifeCare termékekkel! Rendelhetõ kataló-
gusból. 06 (70) 513 3360

Azonnali munkakezdéssel munkatársakat keresünk
TAKARÍTÓ, MOZGÓBOLTI ÁRUS,

BETANÍTOTT MUNKÁS PÉK POZÍCIÓBA
sárbogárdi telephelyünkre.

Jelentkezés: 06 70 255 0088

100.000 FT ADECCO BELÉPÉSI BÓNUSZ,
emelt pótlékok, cafetéria juttatások

teljes/részmunkaidõben!
ÉLELMISZERIPARI GÉPKISZOLGÁLÓKAT KERESÜNK

Székesfehérváron!
Jelentkezés:

szekesfehervar@adecco.com
06 22 510 230

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

A hétvégéig a tõlünk délre örvénylõ mediterrán ciklon felhõrendszere okoz
csapadékos idõjárást az országban északkelet felõl délnyugat felé haladva,
növekvõ csapadékmennyiséggel, a Dunántúlon hóeséssel, az ország kö-
zépsõ területein hóval, havas esõvel, esõvel, keleten pedig esõvel. Ennek
megfelelõen a Dunántúlon lesz mindvégig a leghidegebb, a keleti megyék-
ben pedig a legmelegebb, itt akár 5-6 fokot is mérhetünk csütörtökön.
Szombattól azonban megerõsödõ, északkeleten viharossá fokozódó észa-
kias széllel megkezdõdik a szibériai eredetû hideg levegõ bezúdulása ha-
zánkba, így csökken a felhõzet, a hõmérséklet pedig jelentõsen visszaesik.
A karcos hideg nappalokat zord éjszakák követik, a szélnek köszönhetõen
jóval hidegebbnek fogjuk érezni a levegõ a valós hõmérsékletnél.

www.metnet.hu

HETI IDÕJÁRÁSHETI IDÕJÁRÁS
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Szellõ verhetetlen

2018. február 16-án, pénteken este
Budapesten a Budakalászi Sport-
csarnokban kiválóságunk, Szellõ
Imre legyõzte Erdei Madár Zsolt
egyetlen legyõzõjét, az Orosz Denis
Grachevet 10 menetben, egyhangú
pontozással, így továbbra is Szellõ
Imre a WBO INTERKONTINEN-
TÁLIS BAJNOKA! Nemzeti büsz-
keségünk, Szellõ Imre mérlege to-
vábbra is makulátlan: 20 mérkõzés –
20 gyõzelem!
A mérkõzést az M4 SPORT élõben
közvetítette.
A fotón a bajnok és edzõje, Bertók
Róbert, valamint az elkötelezett tá-
mogatók egy része: Fásy Ádám, D.
Székely Csaba és fia, Sudár Gábor és
Sudár Arnold, valamint dr. Bajkai
István.

Sudár
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