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Kolbászlakoma
Rétimajorban
Írás a 4-5. oldalon.

Az uszoda csapata

Írás a 2. oldalon.
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Az uszoda csapata
Ezúttal bemutatjuk Önöknek a sárbogárdi Egyed Mihály Tanuszoda csapatát, akik fogadják az uszodába járókat és gondoskodnak az
intézmény zökkenõmentes üzemelésérõl.
Papp-Tatár Brigitta, a sárbogárdi uszoda vezetõje: – Három takarító–pénztárosunk van: Tatár Zoltánné, Lepsényi Zoltánné és
Hegedûsné Nagy Imola, valamint két gépész–úszómesterünk: Virág Mihály és Iványi Roland. Még keresünk egy úszómestert, akinek
van affinitása ehhez a feladathoz, szeretettel várjuk a csapatba!
– Már képzett úszómestert kerestek, vagy olyat, akinek kedve van hozzá és jól boldogul a vízben?
– Nagyon örülnénk, ha képzett, tapasztalt úszómester illetve vízgépész jönne, de ha nincs meg a végzettsége, a Nemzeti Sportközpontok természetesen beiskolázza. Remélem, mielõbb találunk egy erõs fiatalembert, aki alkalmas erre a munkára.
– És könnyen beilleszkedik ebbe a jó kis csapatba. Eddig gördülékenyen ment a csoportok váltása, a medencepróbák?
– Igen, a vízzel minden rendben van, az uszoda mûködik, a csoportok is jól váltották egymást.
– A gyerekek örülnek a lehetõségnek?
– A gyerekek nagyon ügyesek, nagyon élvezik, hogy másfajta mozgásformát próbálhatnak ki, nem a megszokott testnevelésórán vannak. Vigyáznak a környezetre, szépen alkalmazzák a fürdõkultúrát, hogy tiszta és rendezett maradjon az uszoda.
– A pedagógusok felkészítették elõre a gyerekeket, hogyan kell viselkedni, mit kell betartani?
– Igen, szerintem foglalkoztak ezzel az iskolában, és én is tartottam egy rövid foglalkozást, amikor elõször volt itt egy-egy csoport.
– Kik oktatják a gyermekeket az úszás alapjaira?
– A tankerületi úszásoktatásokat két oktató végzi, akik Dunaújvárosból érkeztek és már régóta foglalkoznak gyermekekkel. Az uszodának nincs úszásoktató alkalmazottja.
Hargitai–Kiss Virág
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Kolbászlakoma Rétimajorban
Középkori dús lakomák hangulatát idézték a földi jóval roskadásig rakott asztalok
a Mozdulj a Városért Egyesület által megrendezett VIII. Kolbásztöltõ Fesztiválon.
Egész malac, sonka, szalonna, kolbász, sült
máj, sajt, lángos, sütemények, no és bor,
pálinka kompozíciói gyönyörködtették a
szemet és az ízlelõbimbókat. Ugyan télvíz
idején szokásos disznót vágni, március elsõ
szombatján biztosítottak voltak a tradícióhoz megfelelõ körülmények: a hólepelbe s
jégcsapokba burkolózott Rétimajor nagysátrában zajlott az esemény. A 16 csapat és
a népes vendégsereg – akarva-akaratlanul
– szorosan összebújt, annyian voltunk, így
szinte szükségtelen volt fûteni. Fûtötte a
résztvevõket a hév, a jókedv és a jóféle nedûk is.

Ugyanígy a kolbásztöltõverseny bizottságának sem, pedig õk már rutinosak, hiszen
évek óta töltik be e társadalmi tisztségüket. Czeinerné Takács Tünde, Födelevics
Tibor, Hegedûs János, dr. Szabadkai Jó-

A szervezõk minden évben hirdetnek rajzversenyt a fesztiválhoz kapcsolódóan,
melyre idén 130 alkotás érkezett. Ezek közül három korosztály legjobbjait igyekezett kiválasztani a szakmai zsûri (Ambróziné Mikuli Margit, Huszár Károly és
Kovács Zoltán) és különdíjak is kiosztásra
kerültek.

A rajzpályázat eredményei
4–6 éves korosztály: I. helyezett a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Katica csoportja, II.
helyezett a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Kölyökvár csoportja, III. helyezett Berta
Hanna.
7–10 éves korosztály: I. helyezett Mikó Diána, II. helyezett Bugyik Dominik, III. helyezett a Mészöly Géza Általános Iskola 2.
a osztálya.
11–15 éves korosztály: I. helyezett Holczwarth Iris Linda – Zámbó Zsófia, II. helyezett Péterffy Adrienn Dzsenifer, III. helyezett Bereczk Szonja.
Különdíjban részesült a Mészöly Géza Általános Iskola 4. a osztálya, valamint Bíró
Kata, Orosvári Lili és Horog Dóra, akik
hárman a székesfehérvári Öntõk–Töltõk
csapat különdíját vehették át.

Nemcsak a díjazott képeket tekinthettük
meg; az összes rajzot kiállították, így megállapíthattuk, hogy nem volt könnyû munkája az ítészeknek.
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zsef, Szénássy Ferenc járták körbe az asztalokat, megszemlélve az elõkészületeket,
megkóstolva a befûszerezett, nyers darált
húst, aztán pedig a megsült kolbászváltozatokat. A versenyzõk nemcsak ízvilág, hanem tálalás tekintetében is törekedtek
lenyûgözni a zsûrit.
A versenyt megelõzõen a csapatok egyenként bemutatkoztak, ki prózába, ki versbe,
ki dalba foglalva a jellemzõit. Nagy sikert
aratott a sárosdi „nagypapák” elõadása,
akik egyenpólóban, gitárral léptek színre.
A csapatokat, majd az õket követõ nagyszerû fellépõket – Szekszárdi Mozgásmûvészeti Stúdió, Straub Dezsõ színmûvész,
Forgács Gábor humorista, Kovács Szilárd
és Szabó Noémi operetténekesek – Fent
Gyõzõ konferálta fel.
Miközben sültek a kolbászok, kimentünk a
szabadba a havas tájon legeltetni a szemünket. Egyszer csak halljuk ám, hogy
csengõ csilingelése közeledik. Forster Józsi siklott a sátor mellé lovas szánján alkalomhoz öltözve, subában, kísérõje pedig
szûrben, és szívesen elvitték egy körre, aki
fölkéredzkedett a szánra.

A kolbászkészítésben
a következõ csapatok
bizonyultak a legjobbnak:
I. helyezett (vándorkupa) –
Lajoskomárom
II. helyezett – Nyugdíjas
Rendõregyesület Sárbogárd
III. helyezett –
Mephistó Zenekar Sárosd
III. helyezett –
Tinód Gyöngyei Sárbogárd
Több elismerést is kiosztottak a dobogós
helyezések mellett. A legjobb asztal a sárhatvani klub kreációja lett. Veterán kolbásztöltõként Nagy Dezsõ részesült jutalomban, a legfiatalabb kolbásztöltõ pedig
Mazzag Olivér volt.
Ismét remek kikapcsolódást nyújtott a kolbásztöltõ, köszönet a szervezõknek!
Hargitai–Kiss Virág

Köszönetnyilvánítás
A sikeresen megrendezett VIII. Sárbogárdi Kolbásztöltõ Fesztivál elõkészítésében és lebonyolításában végzett munkájukért köszönetet mondunk az alábbi szervezeteknek és magánszemélyeknek:
Fejér Megyei Közgyûlés, Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Aranyponty Zrt., KITE Zrt., Pentagri Kft., Wanderer Pékség
Lajoskomárom, Sütõipari Kft. Dombóvár, Gázmodul – Weisz Kft., FÖMO-HÚS Kft., Borbarát Kör, Dr. Szabadkai Ügyvédi Iroda,
Bogárd és Vidéke Hírház, Sárréti Híd, Fodor és Molnár Kft., Motor–Mechanic Kft., Gipszfal ’94 Kft., Straub Dezsõ Jászai Mari-díjas színmûvész, Forgács Gábor humorista, Kovács Szilárd és Szabó Noémi operetténekesek, Lévai Ferenc, Fent Gyõzõ, Sitkei Judit,
Huszár Károly, Kovács Zoltán, Ambróziné Mikuli Margit, Szekszárdi Mozgásmûvészeti Stúdió, Szabó Eszter, Szabó Csenge,
Vezsenyi Lora, Kelemen Béla, Kelemen Béláné, Oláh Gizella, Tengler Mariann, Márkovics Lajos, Szilveszter János, Szilveszterné
Nyuli Ilona, Rigó József, Czeinerné Takács Tünde, Mile Sándor, Hegedüsné Bereczk Erzsébet, dr. Szabadkai Tamás, Horváth Ferenc, Födelevics Tibor, Hegedûs János, Szénássy Ferencné, Szénássy Ferenc, Nagy Sándorné, Nagy Beáta, Wéber Tamás, Nagy
István, Farkas László, Farkas Lászlóné, Kovács Béla, Fodor János.
Tisztelettel: a Mozdulj a Városért Egyesület elnöksége
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Pedagógia mindenkinek
Gyerekek, szülõk, szakemberek számára tárja fel teljes „fegyverarzenálját” a
Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye e hét folyamán. A pedagógiai szakszolgálatok hete országszerte március 2-a és 9-e között került, illetve kerül megrendezésre. Ebbe illeszkedik a széles közönséget
(gyermekeket, szülõket, pedagógusokat, intézményvezetõket, fenntartókat
és szakmai szervezetek képviselõit) megszólító, Sárbogárdon és a környékbeli
településeken zajló programsorozat nyitott foglalkozásokkal, terápiákkal,
tanácsadásokkal, gyermek- és szülõklubokkal.

Március 5-én délután – nyitó eseményként
– több kivételes szakmai elõadást hallhattak az érdeklõdõ szakemberek, pedagógusok a sárbogárdi szakszolgálat nagytermében.
Szabó–Láposi Helga okleveles pszichológus, a sárbogárdi szakszolgálat munkatársa a gyógypedagógiai terápiák pszichológiai vonatkozásairól beszélt.
Rohár Alexandra okleveles gyógypedagógus, logopédus, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógiai Tanszék tanársegédje a beszéd- és

nyelvfejlõdés zavarairól értekezett (melyekhez írás- és olvasászavarok, viselkedési
és társas problémák társulhatnak), valamint azok terápiás vonatkozásairól. Hangsúlyozta: fontos az idegrendszer mûködésének ismerete, mert pozitívan hathat
egyes területek fejlesztése a nyelvi fejlõdésre is. A terápia megválasztásánál számos szempontot kell mérlegelni, az adott
szituációnak és személyiségnek megfelelõen egyénre szabva. Ugyanilyen fontos a
szakemberek, logopédus, neuro-pszichológus szoros együttmûködése, hatékony

kommunikációja. A terápia akkor sikeres,
ha motiváló hatású, életkornak megfelelõ,
fejlõdésorientált, személyre szabott, öszszehasonlítható és mérhetõ.
Különleges terápiás lehetõséget vázolt fel
Lajos Míra, a Szegedi Tudományegyetem
hallgatója. Az úgynevezett „szociális cirkusz”, azaz cirkuszi eszközök, elemek, játékok, „zsonglõrmutatványok” gyógypedagógiában való hatékony alkalmazásáról
beszélt. Ez egyfajta játékon keresztüli fejlesztés, mely számos fizikális és mentális
probléma esetén kiválóan bevethetõ egyéni és csoportos foglalkozásokon egyaránt.
Míra – felébresztve a felnõttekben a gyermeki ént – játékkal vezette be és le elõadását, sõt, ki is lehetett próbálni több zsonglõreszközt, amibe egészen belefeledkeztek
a szakszolgálat munkatársai.
Illés Györgyi gyógypedagógus, logopédus
útravalóként bemutatta és átnyújtotta a jelenlévõknek a Babázó címet viselõ logopédiai kiadványt, mely praktikus gyûjteménye a csecsemõ- és kisgyermekkorban otthon alkalmazható fejlesztõgyakorlatoknak.
Hargitai–Kiss Virág
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ÚJRA
MEGJELENT
Szabó Imre:
SÍRJANAK A PAPOK
Mozaikok egy falusi lelkész
életébõl
címû könyvének negyedik, javított kiadása

AJÁNLÓK

Helytörténeti
füzetek
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület alakulásakor, 2009-ben fontos célkitûzésként jelölte meg a közös sárbogárdi örökségünk
feltárását, megismertetését és ezen keresztül megõrzését. E törekvés része induló sorozatuk, melyben tudományos jellegû történelmi tanulmányokat, személyes élettörténeteket, életrajzokat, viszszaemlékezéseket éppúgy meg kívánnak
jelentetni, mint régi fényképeket, képeslapokat 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

„Talán az olvasót is jobban érdekli, milyen fogadtatásban volt része egy olyan
írásnak, amely „köznyelven” és teljes
õszinteséggel kívánt betekintést adni a lelkipásztori élet küzdelmeibe és nyomorúságaiba. Méghozzá egy olyan korszakban,
amely a Krisztus egyháza számára különös megpróbáltatást jelentett.”
...„A könyv a papoknál sokkal jobban érdekelte azokat a hívõ egyháztagjainkat,
akiket középkori hagyományként, a reformátori teológia ellenére, még ma is laikusoknak nevezünk. Õk aztán nemcsak olvasták a könyvet, hanem kézrõl kézre adva és ajánlva terjesztették tovább.
...„Úgy tûnik, hogy egyházunk megújulásának és megmaradásának mandátuma
ma is az egyszerû hívek kezében (illetve
szívében) van, emberileg szólva. Mindenesetre könyvem visszhangjából megállapítható, hogy a reformátusságnak van egy
stabil rétege, amely komoly felelõsséget
hordoz egyháza iránt, ugyanakkor a népegyházi szintet meghaladó igényességgel
törekszik olyan kegyességre, amelyben az
Ige és a Szentlélek egységében követheti
Jézus Krisztust. Sok pap helyett õk sírtak
és sírnak az oltár és a tornác között. Hiszen õk is papok!”

MEGHÍVÓ
A Sárbogárd–Sárszentmiklós
Borbarát Kör tisztelettel meghívja
a borosgazdákat

2018. április 14-én
9 órakor rendezendõ
XX.
BORVERSENYÉRE,
mely Horváth István
(7003 Sárbogárd–Rétszilas,
Fehérvári u. 21 sz. alatti)
nádfedeles „BORHÁZÁBAN”
kerül megrendezésre.
A borok leadásának ideje: a borverseny
helyszínén 17.00 és 20.00 óra között.
Nevezés fajtánként: 2x7 l borral, fajta-,
évjárat-, termõhely-megjelöléssel.
Nevezési díj: bor fajtánként 1.000 Ft.
A borbírálatot követõen ebéd 1.500
Ft/fõ, amit a bor leadásakor kell fizetni.
Eredményhirdetés, oklevelek, kupák
átadása, kötetlen beszélgetés.
További érdeklõdési lehetõség:
Szilveszter János, a Borbarát Kör
elnöke – 06 (30) 237 5658
Gróf Ferenc, a Borbarát Kör
titkára – 06 (30) 301 6321

Adó 1 %
1918-tól napjainkig
Lakk Norbert: A sárbogárdi zsidóság
története
***

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

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

***

Csanády Sándor: A Sárbogárdi Községi
Gimnázium értesítõi 1920–1928

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
adószáma: 18003644-1-07

***

Kiss Józsefné: Életem – Apám emlékére

(Szabó Imre református lelkipásztor,
† 2011)

A kötet megvásárolható
a Sárbogárdi Református
Egyházközségben és a
Bogárd és Vidéke
Hírházban!
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A kötetek megvásárolhatók
a szerkesztõségben.

1%a
környezetünkben
élõ fogyatékos
gyermekekért
A Csipike Egyesület (volt autista gyermekekért egyesület) kéri a tisztelt adózó állampolgárokat, hogy adójuk 1 %-át
ajánlják fel a Sárbogárdon és Fejér megyében élõ sajátos nevelési igényû gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!
Az egyesület neve: Csipike Egyesület
Adószáma: 18491328-1-07
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ISKOLA

Kossuth-morzsák
Szemezgetés a kultúránkból
Évek óta megemlékezünk, programot
szervezünk a magyar kultúra napja alkalmából. Kölcsey Ferenc neve, portréja, illetve a Himnusz jelentõsége ismert tanulóink körében életkoruknak, osztályfokuknak megfelelõen. Az idei tanévtõl tematikus hetekben gondolkodunk rendezvényeinkrõl, ezért ez az alkalom is több napon át
játszott szerepet iskolai életünkben. Kultúránk teljes, átfogó bemutatására természetesen nem nyílhat lehetõség az idõ szûke miatt, de a néhány napig tartó programsorozat lehetõséget nyújt egy-egy terület
megízlelésére. Idén a népmûvészettel való
megismerkedés került fókuszba.
Január 22-én közös diavetítéssel jártuk
körbe, mi mindent alkotott az ügyes kéz;
milyen használati tárgyak, díszített eszközök születtek az idõk során; hogyan épültek a házak, miféle ételek kerültek az asztalra, milyen sokszínûek a tájegységek
népviseletei; milyen is a népzene, s miként
él tovább napjainkban.
A nyelv és a nyelvhasználat fontosságát kiemelendõ szólásokat, közmondásokat értelmeztünk, ezzel készítettük elõ a következõ napok feladatait: az osztályok egyegy közmondással, szólással készültek a
megadott szempontok szerint. A feladat a
következõ volt: játsszák el közösen ezeket
az Activity szabályai szerint; találjuk ki
együtt, melyik szólást, vagy közmondást jelenítik meg csapatként; hogyan mutogathatjuk el az egyébként széles körben ismert és használatos közmondásainkat. A
játék sikeres volt, minden feladatra helyes
megfejtés volt a válasz. A gyerekek szemléletesen jelenítették meg a közmondások
tanulságait, humorát az egyes osztályokban. Olyan széles a közmondások tárháza,
hogy többször is érdemes lenne ebbõl meríteni, hasonló feladatokat beiktatni a következõkben is!
Eközben magyar kultúra jegyében meghirdettük házi szépíróversenyünket, melynek

keretében sok nevezõ igényes munkája közül válogathatott a zsûri. Volt is fejtörés,
hiszen szebbnél szebb munkák kerültek értékelésre! A nehéz döntési helyzetet végül
az a megállapodás oldotta fel, hogy mindenki nyertes, hiszen a sok értékes munka
közül nem lehetett volna igazságosan elsõ
helyezettet választani. A legszebben írók
közül a következõ tanulókat jutalmaztuk
írószercsomaggal: Zádori Vendel 4. o.,
Szilágyi Ramóna 4. o., Kovács Brendon 3.
o., Zádori Amina 2. o., Vizi Attila 9. b,
Góman Melani 5. o., Horváth Klaudia 7.
o., Gudics Lilla 6. o. és a különdíjat érdemlõ Kiss Krisztina 3. o.
Gratulálunk!
Németh Lászlóné

Kapkodd a lábad
2018. február 7-én Székesfehérváron került megrendezésre a „Kapkodd a lábad”
sor-, váltó- és ügyességi megyei verseny,
melyen intézményünk 1-2-3. osztályos tanulóiból állítottunk fel egy 8 fõs csapatot.
Elõször vettünk részt ilyen jellegû megmé-

rettetésen. Tanulóink nagy izgalommal
készültek az alkalomra. A különösen nehéz ügyességi versenyen csapatunk megyei
3. helyezést ért el, bronzéremmel öregbítették iskolánk hírnevét. Büszkén viselték
nyakukban az érmet, gratulálunk az elért
eredményhez.
Rohonczyné Csillag Henrietta

Megszépültünk
Február elején tanulóink birtokba vehették az új sportpadló által megújult tornatermet. Tanuló és pedagógus egyaránt
büszkén dolgozik a tanév hátralevõ részében a tornaterem falai között.
A tornaterem mellett az informatikateremben is sikerült a Dunaújvárosi Tankerületi Központ segítsége által pedagógusés tanulóbarát környezetet teremteni. Így
már komfortos környezetben folyhat tovább az informatikaoktatás az intézmény
keretein belül.
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Farsang
Iskolánk felsõs tanulói február utolsó napján próbálták meg a telet elûzni vidám játékokkal, tánccal,
maskarákkal. Mindenki reméli, hogy sikerrel! Tavaszvárásunk alkalmából az osztályok a jeles napra
sütöttek átfordulós fánkot és különbözõ finom süteményeket. Ezeket a finomságokat a seprûs tánc,
székfoglaló és sok más játék után jóízûen elfogyasztották. Osztályonként feladat volt maszk vagy farsanggal kapcsolatos alkotás készítése. Születtek
szebbnél szebb farsangi álarcok, télijesztõ boszorkák és bohócok. Ezek a mai napig az iskola folyosóit díszítik és próbálják ébresztgetni és munkára motiválni tavasztündért. Az alsó évfolyam farsangja a
sok-sok betegség miatt már átcsúszott márciusra,
de ennek ellenére remélhetõleg sikeresen búcsúztak õk is a téltõl. A legkisebbeknél mindenki farsangi ruhában mulatozott, játszott az osztályfõnökök irányította játékokban. Itt nagyon sok szülõ is
részt vett a mulatságon és õk is kivették a szerepüket abban, hogy immár a hónapnak megfelelõ évszak érkezzen meg.
Wolf Judit

A Mezõföld növény- és állatvilága rajzokban
A VIII. Sárbogárdi Kolbásztöltõ Fesztivál a fagyos idõjárás ellenére is vonzotta az érdeklõdõket. Rétimajorban szépen díszített asztalok mellett készültek a finomabbnál finomabb falatok.
Fodor János, a Mozdulj a Városért Egyesület elnöke minden évben rajzversenyt hirdet a környék iskoláinak és óvodáinak, ahol tehetséges gyermekeink megmérettethetik magukat. Idén a Mezõföld növény- és állatvilágának megjelenítése volt a rajzverseny célja. A
gyermekközeli, színes, érdekes feladat megmozgatta a képzelõerõt. Mindig sok alkotás érkezik; a három rajztanárból álló zsûri alapos
meggondolás után rangsorolja a beérkezett képeket.
A Mészöly Géza Általános Iskolából az alsós korosztály kategóriában I. helyezett lett Mikó Diána, II. helyezett Bugyik Dominik 4. b
osztályos tanuló, III. a 2. b osztály csoportmunkája.
Különdíjat kapott Orosvári Lili 1. b vidám rajza és 4. a osztály, akik nagyméretû, színes képükkel kiemelkedtek a többi alkotás közül .
A felsõs korosztályban Péterffy Adrienn Dzsenifer 6. a osztályos tanuló II. helyezést ért el. Gratulálunk nekik!
Ambróziné Mikuli Margit
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JÁVOR PÁL

A SÁRBOGÁRDI MÚZEUM EGYESÜLET
TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT EGY

HAGYOMÁNYÕRZÕ SÉTÁRA
március 15-e alkalmából.
Gyülekezés az ünnep napján
9.00 órakor a Hõsök terén,
majd autóval a Huszár-temetõbe megyünk,
ahol 9.30-kor lesz megemlékezés a kopjafáknál,
utána autóval visszamegyünk a Hõsök terére,
s innen indul a séta a következõ útvonalon:

Január 31-én volt a száztizenhatodik születésnapja. Azt hiszem, õ
volt a legjelentõsebb magyar filmszínész. Hetven filmben játszott,
többnyire fõszerepet. Hihetetlen! Amikor õ megjelent a filmvásznon, azonnal uralta a vásznat, átvette a hatalmat. Jó volt látni õt.
Mikor nem volt jelenete a filmben, vártuk, hogy jöjjön már. Ez a
mozi egyik csodája, hogy a nézõ képes gyönyörködni valamely
embertársában. Kinagyítják neki azt az arcot, kitölti az egész lepedõt, a nézõtéri székben ülve semmi más nem fontos neki, csak
ez az ábrázat, megérti a mûélvezõ, hogy az emberi arc milyen fontos dolog az életben. Az arc ugyanúgy leírhatatlan, mint általában
az emberi személyiség. Jávor arcát látva elhittük, hogy õ valóban
elbûvölõ, minden szempontból kiváló egyéniség, és teljes mértékben egyetértettünk a filmben szereplõ bájos, ifjú hölgyikével, aki a
bonyodalmak ellenére fülig beleszeret ebbe az alakba. És érdekes: nem volt kimondottan férfiszépség. Férfias volt. Erõt, becsületességet, lelki jóságot sugárzott a külseje. A történet egyetlen
másik férfi szereplõje sem rúghatott labdába mellette, ellenállhatatlan volt a vonzereje. Férfiideál volt, ez a legtalálóbb szó az õ jellemzésére.

Petõfi-emléktábla – Boross Mihály-emlékoszlop –
Huszár-kúria – Tompa Mihály-emléktábla – Úri utca –
Hõsök tere.

CSATLAKOZZON HOZZÁNK!

ELÕADÁS
Rodics Katalin, a Greenpeace Magyarország
programfelelõse tart elõadást

„Miért az ökogazdálkodás az egyetlen
járható út az emberiség számára?”
címmel

2018. március 23-án, pénteken,
18 órakor a sárbogárdi József Attila
Mûvelõdési Központban.
Az elõadást kötetlen beszélgetés követi.

Nem tudom, ki találta ki számára a Jávor-bajuszt. A korai filmjei
közül láttam egyet, amelyben még nem viselte ezt a két, nagyon
jellemzõ hajlított vonalat az ajka fölött. Elröppent a varázs! Az
emberi szépség tervezõmérnökei, akiknek a szerepe napjainkban
igen nagy, tudják, hogy a legcsekélyebb vonás, egy hajfürt, egy
szemöldök milyen meghatározó szerepet tölt be egy ember külsejében. Nos, Jávor-bajusz nélkül Jávor nem Jávor. De voltak akkoriban fiatalemberek, akik nagy munkával ugyanilyen szõrzetet
mesterkedtek az orruk alá. Micsoda csalódás! A nõk egyáltalán
nem kezdtek futni az illetõk után, sõt kinevették õket. Szóval a Jávor-bajusz Jávor nélkül smafu.
De van egy másik sajátság. Jávor Pált nem lehet elképzelni földtúró parasztként, portásként, ostorcsattogtató fuvarosként. Nevetési inger kerülget, ha elképzelem õt juhászként vagy akár csikósként. Õ a filmjeiben kizárólag lakkcsizmás földesúr, szolgabíró,
katonatiszt, vagy más efféle lehetett. Legfeljebb mérnök, elõkelõ
úr titkárja, kimondottan tehetséges fiatal értelmiségi alakját ölthette magára. A csizmája, cipõje mindig ragyogott, öltönye a szabászat remeke volt. Érdekes, hogy a kor másik sokat foglalkoztatott színésze, Páger Antal lehetett miniszter, vagy akár paraszt egy
filmben, õ mindenképpen hiteles volt.
Egy korszakra mélyen jellemzõ, hogy milyen az embereszménye.
Hogy tudott Jávor Pál cigányzene mellett mulatni! Csak úgy döngött a padló. Égnek emelt karjai verték a ritmust, felszegte a fejét,
énekelt. De nem ám finoman! Zabolátlanul. Ez a temperamentum mára a semmiségbe süllyedt. Kinek jutna ma az eszébe így kirúgni a ház oldalát? Tán elvinné õt a rendõr csendháborítás miatt.
Szóval ezzel a mulatós, nagyszívû emberrel együtt az a kor is a
semmibe süllyedt. Tûnõdöm, milyen a mai embereszmény. Nem
találom. Korunk filmesei sem találják meg. Hogy is találnák meg
egy eszménytelen korban?
L. A.
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A legfontosabbra nincs idõnk
Volt olyan idõ, amikor együtt imádkoztak.
De az már régen volt. A II. világháború
alatt a férfiaknak újra a frontra kellett
mennie, és az asszony egyedül maradt a
gyerekekkel. Utolsó este mindketten letérdeltek és imádkoztak. Mindazt Isten elé
vitték, ami rájuk nehezedett és betöltötte a
szívüket. Utána a közeli búcsú tudata és a
bizonytalan jövõ ellenére is megnyugodtak
és megvigasztalódtak.
Akkor is együtt imádkoztak, amikor a férfi
visszajött a fogságból. De minél jobban
visszazökkent az élet a megszokott kerékvágásba, annál ritkábban gondoltak rá,
míg végül teljesen elmaradt. Anyagilag
egyre jobban ment a családnak, a gyerekek
elérték a kitûzött célokat. Nem voltak
gondjaik.
Életük mégis üres lett. Üres, mint egy mély
kút, amelyik kimerül, mert kiapadt a föld
alatti forrás. Nem egyik napról a másikra,
hanem lassan egyre alacsonyabb lesz a vízszint, míg egy nap a kút üres, és nem ad
több vizet.
Az ürességet utazásokkal, új bútorokkal,
televízióval próbálták kitölteni. A „kút”
egy idõre félig megtelt, de mindig hamar
kimerült, mert a víz nem a mélybõl tört fel.
Csak azt adta vissza, amit korábban beleöntöttek, és minél hosszabb ideig állt benne, annál állottabb és piszkosabb lett. Odáig jutottak, hogy a házastársaknak már alig
volt egymás számára mondanivalója. Ha
az asszony este azt kérte, hogy „Mesélj már
valamit!”, a férfi fáradtan legyintett:
„Semmi értelme”, vagy „Napközben olyan
sokat kellett beszélnem, hogy örülök, ha
egy kis nyugalmam lehet.” Az asszony inkább hallgatott. És ha egyszer-egyszer a
férfi mégiscsak megkérdezte: „Mi újság?”
– ritkán alakult ki hosszabb beszélgetés közöttük.
– Holnap vendégünk lesz – szólt az asszony
egy este.
– Igen? És kicsoda?
– Ábeltné, a szomszédasszony, holnap reggel az anyjához utazik, egy nap alatt nem
tudja megjárni az utat. A férfi éjszakai mûszakban dolgozik, ezért felajánlottam,
hogy a kicsi itt alhat nálunk egy éjszaka.
– Jól tetted – helyeselt a férfi.
Amikor másnap este a kicsit lefektették, a
házaspár szokás szerint hallgatagon ült
egymás mellett. A férfi újságot olvasott, az
asszony pedig a tévéújságot nézte. A szomszéd szoba felé kicsit nyitva hagyták az ajtót. A csendben felhangzott a gyerek hangja: „Én Istenem, jó Atyám, tudom, vigyázol
reám. Kérlek, áldj meg engemet, hadd legyek
jó gyermeked…”
A férfi maga elõtt tartotta az újságot, de
nem olvasott. A gyereket hallgatta. Az

asszony félretette a mûsort, és még egyszer
odament a kicsi ágyához.
– Milyen jó, hogy nem felejtettél el imádkozni! – dicsérte a gyereket.
A férfi nem szólt semmit, amikor az
asszony visszajött. Felesége is hallgatott
egy ideig. Ez azonban más hallgatás volt,
mint az elõbbi.
– Tudod, mire kell gondolnom? – kérdezte
bátortalanul.
– Nem – válaszolta a férfi. – Honnan tudnám?
– Az utolsó estére, amikor vissza kellett
menned a frontra.
– Hja, arra? – szólt a férfi, de úgy hangzott,
mintha sóhajtana.
– Akkor még mi is imádkoztunk – folytatta
az asszony halkan. – Mint most ez a gyermek, és régen a mi gyermekeink is. Még ha
egészen más szavakkal is, alapjában véve
mégis ugyanaz volt. Akkor még volt hitünk.
A férfi erre már nem szólt semmit. Szeme
elõtt megjelent az az este. Csodálkozott,
hogy akkoriban még milyen hívõ volt. Igen,
biztosan nagyon hittek.

A búcsú keserû fájdalma, vagy a közeli haláltól való félelem késztette õket rá? Nem
tudta, de arra még emlékezett, hogy utána
milyen nyugalom töltötte el. Az imádkozás
napjaiban ezt az ürességet sem ismerte,
ami mostanában kínozza.
– Hogy megfeledkeztünk az imádkozásról!
– szólt újra az asszony. – Most pedig nehéz
újrakezdeni.
– Igen – hagyta helyben a férje. Ha az ember el akarja kezdeni, gyermekké kell válnia. Akkor csak annyit kell mondania,
hogy „Én Istenem, jó Atyám, tudom, vigyázol reám, kérlek, áldj meg engemet,
hadd legyek jó gyermeked” – és tudjuk,
hogy semmi baj sem ér.
– Tulajdonképpen ezt mi is megtehetnénk
– felelete az asszony. – Senki sem tilthatja
meg nekünk. Ugye, mennyivel könnyebben tudtuk elviselni azokat a nehéz napokat imádkozva, mint a mostani szép napokat imádság nélkül?
A férfi nem felelt semmit, de felesége látta
rajta, hogy igazat ad neki.
Margot Langner

Forrás: Vetés és aratás, 1991., 3. szám

SZOMORÚ EMLÉKEZÉS
Idõ, állj meg egy pillanatra,
ti rohanó percek, várjatok!
Szívünk tele fájdalommal,
emlékeim, hagyjatok!
1967. március 9-én boldogság töltött el bennünket,
mert megszületett lányunk, Erika.
Már akkor álmodtunk vele,
egy öregkort, csodásat és szépet.
De a kegyetlen Sors mindent tönkretett és összetépett,
mert elvette tõlünk örökre 2017. október 9-én.
Erikám, már nem sétálsz be az ajtónkon mosolyogva, boldogan soha többet,
mint mielõtt elmentél tõlünk a messzi útra a gyógyulás reményében.
Öröm volt számunkra, hogy éltél,
bennünket szerettél és aggódtál értünk!
Számunkra Te nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
„Könnyeket hullathatsz, mert elment, vagy mosolyoghatsz, mert élt.
Becsukhatod szemed, s kívánhatod, hogy visszajöjjön.
Vagy kinyithatod szemed, s láthatod, mi mindent hagyott hátra.
Emlékezhetsz rá, s csak arra, hogy elment,
vagy ápolhatod emlékét, hogy tovább élhessen.”
Anyu, Apu
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CSALÁDI KÖR

NAGYMAMA RECEPTJEI
juk, majd belekeverjük a paradicsompürét
és a citromlevet, majd oreganoval ízesítjük. 10 percig fõzzük, majd 250 ml vizet a
tejszínnel és a keményítõvel összekeverünk, a raguba vegyítjük. Melegítsük tovább, és kb. 3 percig forraljuk még. Végül
adjuk hozzá a félbevágott koktélparadicsomokat. Ha szükséges, sózzunk még
utána. Nokedlivel, fõtt tésztával, rizzsel tálalhatjuk.

Cukkinis raguleves
Hozzávalók: 300 g csirkemellfilé, 150 g
sárgarépa, 80 g petrezselyemgyökér, 100 g
zsenge cukkini, 150 g csiperkegomba, 100
g zöldborsó, 100 g burgonya, 100 g vöröshagyma, 100 g paradicsom, 1 ek olívaolaj,
20 g vaj, 150 ml joghurt, 1 ek tönkölybúzaliszt, 2 csipet kurkuma, 1 csokor friss
tárkony, 1 csokor petrezselyemzöld, 1 szál
lestyán, só, bors, fél citrom leve.

Megpucoljuk és feldaraboljuk a zöldségeket. Megmossuk és ujjnyi csíkokra vágjuk a
csirkemellet. Egy fazékba beletesszük az
olajat, majd a vajat, erre rárakjuk a csirkemellet, fehéredésig sütjük, majd hozzáadjuk a felaprított zöldségeket: a petrezselymet, gombát, az apró kockákra vágott
cukkinit. Meghintjük kurkumával, majd
felengedjük 1,5 liter forró vízzel (vagy
csirkealaplével). Sózzuk, borsozzuk. Belerakjuk a felvágott burgonyát, egy hagymát
egészben (ha megfõtt, ki lehet dobni).
Hozzáadjuk a leveshez a paradicsomot,
lestyánt, petrezselyemzöldet, apróra vágott tárkonyt. Kis lángon fõzzük – vigyázzunk, ne fõzzük sokáig –, a végén hozzáadjuk a zöldborsót. Frissen facsart citromlével ízesítjük. Elkészítjük a habarást: a joghurtot csomómentesre keverjük a liszttel,
majd hígítjuk két merõkanálnyi forró levessel, és folytonos kavarás mellett beleöntjük a levesünkbe.

Töltött aranygaluska
A hagymát apróra vágjuk, az olajon megdinszteljük, megszórjuk paprikával, hozzáadjuk a felkockázott krumplit, majd annyi
vízzel öntjük fel, hogy ellepje a krumplit.
Sózzuk, borsozzuk, és fedõ alatt fõzzük.
Amikor már majdnem kész, hozzáadjuk a
karikára vágott kolbászt, megszórjuk petrezselyemmel. Kanállal 4 fészket készítünk, és mindegyikbe beleütünk 1 tojást.
Lefedjük, és addig hagyjuk, amíg a tojásfehérje reszketõs lesz. Tálaláskor még megszórjuk petrezselyemmel. Tejföllel és friss
házi kenyérrel tálaljuk.

Toszkán csirkeragu
Hozzávalók: 30 dkg csirkemellfilé, 15 dkg
csiperkegomba szeletelve, 6 koktélparadicsom, 1 dl tejszín, só, 1 vöröshagyma, 1 kk
oregano, kevés õrölt bors, 1 tk zúzott fokhagyma, paradicsompüré, 4 ek olaj, 1 ek
étkezési keményítõ, 1 kk citromlé, 1 tk fûszerpaprika.

Krumplifészekben
fõtt tojás
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 1 nagy fej vöröshagyma, 20 dkg füstölt kolbász, só,
bors, fûszerpaprika, petrezselyem ízlés
szerint, 2 ek napraforgóolaj, 2 dl víz, 4 db
tojás.

Hozzávalók a tésztához: 2,5 dkg friss
élesztõ, 4 dkg cukor, 1 dl tej, 50 dkg finomliszt, 1 kk só, 1 db tojás, 1 citrom héja, 10
dkg olvasztott vaj, 20 dkg sárgabaracklekvár (a töltéshez), 7 dkg olvasztott vaj (a galuska kenéséhez); a szóráshoz: 10 dkg
darált dió, 5 dkg cukor; a vaníliamártáshoz: 2 dl fõzõtejszín, 6 dl tej, 60 g vaníliás
pudingpor, 4 dkg cukor.

A hagymát apróra vágjuk és olajon megpirítjuk a feldarabolt mellfilével. Hozzáadjuk a fokhagymát, majd paprikával fûszerezzük. Sózzuk, borsozzuk, majd a gombát
is hozzáadjuk. 5 percig kevergetve párol-

Az élesztõt a langyos, cukros tejben felfuttatjuk. A lisztet, cukrot, sót, reszelt citromhéjat összekeverjük, a közepébe beleöntjük a megkelt élesztõt, a tojást, és a többi
langyos tejjel jól kidolgozzuk. A végén az
olvasztott vajjal szép hólyagosra dagasztjuk. Duplájára kelesztjük. Lisztezett deszkára borítjuk, fél cm vastagra nyújtjuk, sûrû baracklekvárral megkenjük, majd félbehajtjuk, és 3 cm-es pogácsaszaggatóval kiszúrjuk. Vajjal kikent tepsibe sorakoztatjuk, olvasztott vajjal lekenjük, cukrozott
dióval megszórjuk. Még 20 percet kelesztjük letakarva. 200 fokra melegített sütõben megsütjük kb. 25 perc alatt. Fóliával
befedjük, hogy meg ne égjen a dió. A vaníliamártáshoz valókat összekeverjük és felfõzzük. Az aranygaluskát még melegen,
porcukorral meghintve, vaníliamártással
fogyasszuk.

ADÓNK 1 %-a

Tisztelt Olvasók!

A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák tevékenységét. A
2016. rendelkezõ évre vonatkozóan 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.

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

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

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
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KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk Önöket a Sárbogárdi Kormányablak meghosszabbított nyitva tartásáról:
2018. április 6-án (pénteken) 7.00 órától 19.00 óráig,
2018. április 7-én (szombaton) 7.00 órától 19.00 óráig,
2018. április 8-án (vasárnap) 7.00 órától 19.00 óráig.
A meghosszabbított nyitvatartási idõben kizárólag a személyazonosításra alkalmas
okmányok megújítására, kiváltására, cseréjére és pótlására irányuló ügyintézésre
van lehetõség.
2018. április 6-án (pénteken) 7.30 órától 12.30 óráig valamennyi ügy intézhetõ.
További információért forduljanak ügyintézõinkhez, akik készséggel állnak az Önök
rendelkezésére.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:

2018. március 28-án, szerdán a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 2. számú irodájában, ügyfélfogadási idõben.
Sárbogárdi önkormányzat

Dr. Sükösd Tamás polgármester

VÁLTOZÁSOK A MUNKARENDBEN
Nemzeti ünnepünkhöz, március 15-éhez közeledve munkanap-áthelyezések lesznek
a munkáltatóknál, így a Fejér Megyei Kormányhivatalban is.
Március 10-én (szombaton) pénteki munkarend szerint dolgoznak és várják az ügyfeleket a kormánytisztviselõk a megyei kormányhivatal szervezeti egységeiben, beleértve a járási hivatalok kormányablakait és okmányirodáit is.
Március 15-e, csütörtök – mint ismeretes – nemzeti ünnep, munkaszüneti nap, március 16-a, péntek pedig pihenõnap lesz Magyarországon.
Fejér Megyei Kormányhivatal

TÉRÍTÉSI DÍJAK
BESZEDÉSE
2018. március hónapban az alábbi idõpontokban kerül sor a térítési díjak beszedésére:
Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola:

www.metnet.hu

2018. március 9-én
(pénteken)
9 órakor ülést tart.

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl szóló 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ
4. Folyószámla-hitelkeret igénylése
2018. évre.
Elõadó: polgármester
5. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl
szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ
6. Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása.
Elõadó: polgármester
7. Beszámoló a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvízbegyûjtési,
-elszállítási és -ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységrõl.
Elõadó: polgármester
8. Döntés a víziközmûvek üzemeltetéséért fizetett 2017. évi bérleti díj elszámolásáról.
Elõadó: polgármester
9. Döntés a 2018. évi víziközmû-bérleti
díj terhére megvalósuló felújításokról.
Elõadó: polgármester
10. A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett programjának elfogadása.
Elõadó: az OKSB elnöke
11. Éves közbeszerzési terv elfogadása.
Elõadó: jegyzõ
12. A Sárbogárd 0544/42,/46,/47 és/ 48
hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Elõadó: polgármester
13. Pályázat kiírása alapítványok részére
táborozások, kirándulások támogatására.
Elõadó: jegyzõ
14. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda felvételi
körzethatárainak megállapítása.
Elõadó: jegyzõ
15. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése
Elõadó: jegyzõ
16. Bejelentések.

Simon János hivatalvezetõ

A következõ napokban, a hétvégén igazi tavaszi idõjárásban lesz részünk. Az
erõteljes melegedés ellenére általában
sok lesz felettünk a felhõ, vasárnaptól
többfelé várható ismétlõdõ esõ, záporesõ, kis eséllyel zivatar is elõfordulhat.
A déli, délnyugati szél a hétvégétõl
többfelé megélénkül, nyugaton, délnyugaton meg is erõsödhet.
Pénteken és szombaton reggel néhol
lesznek még pára-, illetve ködfoltok, valamint helyenként gyenge fagyra is számítani kell. Napról napra erõsödik a felmelegedés, a déli megyékben már pénteken is 15 fok közelében alakul a hõmérséklet, vasárnap azokon a tájakon a
20 fokot is megközelíti a legmagasabb
hõmérséklet. Eközben északon, északkeleten végig 10 fok körül, vagy az alatt
marad a hõmérséklet. A hét elsõ napjaiban pár fokkal visszaesik ugyan a hõmérséklet, de marad a tavaszi idõjárás.
A mostani számítások szerint kedden
érheti el hazánkat egy hidegfront.

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

Tisztelt Ügyfeleink!

Heti idõjárás
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2018. március 14. (szerda) 7.45–16.30
2018. március 22.
(csütörtök)
7.45–11.30
Sárszentmiklósi Általános Iskola:
2018. március 13. (kedd) 7.45–16.30
2018. március 21. (szerda) 7.45–11.30
Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium:
2018. március 12. (hétfõ) 7.45–16.00
2018. március 20. (kedd) 7.45–11.00
Szent István Általános Iskola:
2018. március 9. (péntek) 7.45–9.00
2018. március 23. (péntek) 8.30–9.00
Kossuth Zsuzsanna
Általános Iskola:
2018. március 9. (péntek) 9.15–10.15
2018. március 23. (péntek) 7.45–8.15
Pótbefizetés:
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EGY FÉLIDÕNYI JÓ JÁTÉK IS
ELÉG VOLT A SIKERHEZ
Velence SE–VAX KE Sárbogárd 27-34 (9-19)
Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 12. forduló
Vezette: Besszer V.–Puszta P. Nézõszám: 35 fõ.
Velence: László – Gyebnár 5, Almási 4, Kosztrihán 2, Gyõrffy G.
3, Szabó 9, Szauder 3.
Cserék: Gyõrffy Á. – Kalmár, Prigl 1, Szilágyi, Róth, Kazsoki.
Edzõ: Varga Balázs.
Sárbogárd: Németh – Goldberger 3, Bodoki 8, Pluhár 2, Rehák 6,
Horváth 9, Aranyos A.
Cserék: Sohár – Várady–Szabó 2, Aranyos Á. 1, Szabó J. Zs. 1, Kaló
2.
Edzõ: Takács Lajos.
Az elmúlt hétvégén a vadonatúj, impozáns pázmándi sportcsarnokban vendégeskedtünk. Az ellenfél a bajnokság újonca, a Velence csapata volt. A hazaiak az elsõ pontokért léptek pályára,
míg mi szerettük volna feledtetni az elõzõ fordulóban elszenvedett vereségünket a Martonvásár ellen.
Lendületesen kezdtük a találkozót, gyors indítások révén Horváth István vezetésével pillanatok alatt megléptünk 3 góllal (1-4).
Védekezésben könnyen olvastuk a körülményesen játszó hazaiak
támadásait. Folyamatosan sikerült a gyors támadásinknak köszönhetõen növelni az elõnyünket. A játékrész végéhez érve már
10 góllal vezettünk és a magabiztos elõny tudatában mehettünk
pihenni az öltözõbe.
A fordulás után játékunk könnyelmûvé vált. Elmaradtak a gyors
támadásvezetések, míg a hazaiak egyre többször találtak rést a védelmünkön. Egyenrangú ellenfelünkké váltak, de a 45. percig
még sikerült tartanunk a 10 gólos vezetésünket. Az utolsó 15
percben hétméterest és több helyzetet is elpuskáztunk. Védekezésben pedig elmaradtak a megállító faultok, ellenfelünk pedig
szimpatikusan küzdve 3 góllal megnyerte a második félidõt. Gyõzelmünk azonban egy percig sem forgott veszélyben, végül 7 gólos
különbséggel megszereztük a tavaszi szezon elsõ pontjait.
Az elsõ félidõben ismét megvolt a kellõ lendület és akaraterõ. Jöttek is szépen a gólok a gyors lerohanásokból és az indításokból. A

második félidõben aztán ismét hasonló volt a helyzet, mint egy
héttel ezelõtt. Lassan és körülményesen támadtunk, védekezésben pedig nem voltunk agresszívak. Ez most belefért, de az elõttünk álló hétvégi, Rácalmás elleni derbin valószínûleg már nem
fog.
Szombaton 18 órakor a Rácalmás SE csapata ellen lépünk pályára itthon. Igazi rangadóra van kilátás, amely a rájátszásba vitt
pontok szempontjából komoly jelentõséggel bír. Eddig a riválisokkal szemben nem sok babér termett számunkra ebben a szezonban, a hétvégén szeretnénk megszerezni az elsõ nagy skalpunkat. Várunk minden érdeklõdõt és szurkolót a Mészöly csarnokába!
Március 10. (szombat) 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE
Tabella
1. Martonvásári KSE
2. Ercsi SE
3. Rácalmás SE
4. VAX KE Sárbogárd
5. Bicskei TC
6. Móri KSC II.
7. Velencei SE

11
11
10
10
10
10
10

8
7
8
4
4
1
0

1
3
0
2
0
2
0

2
1
2
4
6
7
10

330
305
287
263
223
261
229

266 64
251 54
244 43
241 22
252 -29
317 -56
327 -98

17
17
16
10
8
4
0

A 12. forduló további eredményei
Rácalmás–Mór II. 32-25 (16-9), Martonvásár–Ercsi 24-27
(13-13).
Rehák Tamás

Tisztelt kézilabdabarátok! Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
lehetõségük van arra, hogy adójuk 1 %-ával támogassák a VAX
KE Sárbogárdot.
Elõre is köszönjük azoknak, akik ezt megteszik.
Tisztelettel: VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd
Adószám: 18502710-2-07

Lajoskomáromi kupa
Február 25-én került megrendezésre Lajoskomáromban az általános iskola tornatermében egy régiós U11-es focitorna, ahova a
Sárbogárd SE korosztályos csapata is meghívást kapott.

A 9 csapatos torna II. helyezettje lett csapatunk úgy, hogy a csoportmérkõzéseken veretlenül 1 kapott góllal sikerült bekerülni az
elõdöntõbe, ahol a gyõzelmünkkel döntõt játszhatunk.
Itt összekerültünk azzal a sárosdi csapattal, akit a csoportmérkõzéseken 2:1-re sikerült legyõzni. De itt jött a magyar igazság, a
„döntõben kell nyerni”. Sajnos ez nem sikerült, és meg kellett elégedni a második hellyel.
A résztvevõ csapatok: SÁRBOGÁRD, Sárosd, Enying, Elõszállás, Lajoskomárom „A” és „B”, Polgárdi, Lepsény.
Sárbogárd–Dég
4:0
Lajos „A”–Sárbogárd
0:3
Sárbogárd–Polgárdi
3:0
Sárbogárd–Sárosd
2:1
Elõdöntõ Sárbogárd–Lajos „B”
3:1
Döntõ Sárbogárd–Sárosd
0:3
Sárbogárd SE U11: Hollósi Géza, Zvezdovics Bence, Simon Lóránt, Sötét Milán, Pacai Levente, Papp Dániel, Németh Nagy Gábor, Csõgör Dániel.
Gratulálok, szép volt fiúk!
Sallai Attila felkészítõ edzõ
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Rajt elõtti gondolatok 3.
Március 18-án a Sárbogárd U16-os csapata is megkezdi a pontvadászatot.
Az õszi szereplés sikere a kiegyensúlyozott teljesítmény eredménye. A csapat a lejátszott 13 mérkõzést vereség nélkül, 11 gyõzelemmel
és 2 döntetlennel játszotta le és õszi elsõként zárta a szezont.
A 73 rúgott gól a támadókat, míg a 10 kapott gól a védelem nagyszerû teljesítményét dicséri. A házi góllövõlistát Gábris Robi vezeti 28
találattal. Erdélyi Adorján 14 góljával a második, Suhajda Martin pedig 5 góllal a harmadik.
Az Elõszállás (17-0), a Szabadbattyán (13-1) és a Polgárdi (11-4) csapata elleni nagy gólarányú gyõzelmek mellett csak a Mezõfalva
(0-0) és a Lepsény (0-0) kapott „ajándékba” pontokat.
Bezerédi Ádám, a csapat edzõje kiemelte: a siker egyik meghatározó tényezõje, a kiegyensúlyozott teljesítmény mellett a védelem stabilitása is hozzájárult az eredményhez. A csapat taktikai fegyelme és fizikális felkészültsége meghozta az eredményt.
A tavaszi rajt elõtti felkészülés az idõjárási viszontagságok ellenére folyamatos, és a kezdésig összeáll a csapat. Cél az elsõ hely megtartása és a bajnoki arany megszerzése. Változás az együttesnél Szemler Zalán (Alap) leigazolása.
Szántó Gáspár

Ez az év is jól kezdõdik!
Demeter nyolcasa a Videoton BK
kapujában
VIDEOTON BARÁTI KÖR U19–
SÁRBOGÁRD U19 0-10 (0-3)
Videoton Baráti Kör U19: Gál László Sándor – Berta Dániel, Tuli
Kristóf, Szabó Ádám, Tóth Péter János, Molnár Benjamin József,
Barna Milán, Barna Máté, Kurai Péter, Polacsek Dominik Tamás, György Dániel.
Csere: Füreder Tamás Tibor.
Sárbogárd U19: Brúzsa Sándor Patrik – Horváth Zsombor, Erdélyi Adorján, Márkovics Dániel, Sükösd Gergõ, Gyökér Kristóf,
Molnár Márk, Deák Zala, Husvéth Tamás, Barabás Tamás, Simon Csaba, Demeter Dávid, Kiss Roland Bence, Vagyóczki Patrik.
Cserék: Deák Zala, Erdélyi Adorján, Barabás Tamás.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A rossz idõjárási viszonyok ellenére kitûnõen elõkészített pályán
került lejátszásra a Sóstói Stadion mûfüves pályáján a mérkõzés.
A 10. percben kezdõdött a Demeter Dávid-gólshow, 0-1. A 28.
percig kellett várni az újabb Demeter D.-gólra, 0-2. A szórványos
hazai támadások nem okoztak veszélyt a vendégek kapujára. A
Sárbogárd a félidõ befejezése elõtt a 43. percben, az újabb Demeter D.-góllal 3-0-ás elõnnyel vonult a szünetre.
A második játékrész megkezdése után továbbra is a vendégek támadásai jelentettek gólveszélyt a VBK kapujára. Az 55., az 58. és
a 60. percben lõtt Demeter D.-gólokkal már fél tucatnál járt a
vendégcsapat. A 66. percben Kiss R. B. is betalált, és az eredmény
0-7. A kezdés után megszerzett labdával indított támadás ismét
Demeter D.-góllal fejezõdött be, 0-8. Rövid gólszünet után a 82.
percben Brúzsa S. P. volt eredményes, 0-9. A mérkõzés 87. percében Demeter D. nyolcasa a VBK kapujában, a mérkõzés végeredménye 0-10.
A Sárbogárd minden csapatrészében nyújtott jó játékával és Demeter D. kitûnõ helyzetkihasználásával felülmúlta ellenfelét és
megérdemelt gyõzelmet aratott.

A Bogárdi Tévé mûsorrendje KEZDÉS:
1, 8, 13, 19 ÓRAKOR.
Részletek a futószövegben.

A Sárbogárd sikere a Fõnix Parkban
SÁRBOGÁRD–ERCSI KINIZSI 3-1 (0-0)
Sárbogárd: Nyári Bence – Hegedûs György, Gráczer Bence,
Nagy Ármin, Gulyás–Kovács Géza, Bezerédi Ádám, Gál Dániel,
Laták Bertold, Gráczer Gergõ, Tóth Zsolt, Bánfalvi Balázs.
Cserék: Kindl Zalán, Nagy Krisztián, Luczek Roland, Gráczer
Bálint, Németh Kristóf.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
Ercsi Kinizsi: Schön Dániel – Bognár Bence, Jerzsabek Botond,
Mónus Márk, Gróf András, Rapai Roland, Kondreska Roland,
Ivacs Gábor, Lak Imre, Kovács Péter, Kõvári László.
Cserék: Hodula Krisztián, Juhász Viktor Ferenc, Zsigmond László
Attila.
Vezetõ edzõ: Gróf András.
A Fejér Megyei Kupában lejátszott mérkõzéssel hangolódtak a
csapatok a tavaszi idény kezdetére. A Fõnix Park adott otthont a
Sárbogárd hazai mérkõzésének. Az elsõ félidõben az Ercsi játszott fölényben és Nyári B. védései mentették meg a csapatot a
góloktól. A második játékrészre feltámadtak a sárbogárdiak és az
53. percben Gráczer Bence 18 m-rõl, szabadrúgásból a léc alá lõtt,
1-0. Az 58. percben ismét Gráczer Bence volt eredményes. A védõk mögé kerülve a hosszú sarokba helyezett, 2-0. A széleken vezetett támadásokkal sikerült zavart okozni a vendégek védelmében. A 63. percben elvégzett szögletrúgást nem sikerült felszabadítani az Ercsi védelmének, és a kavarodásból Gál D. a kapuba
lõtt, 3-0. A vendégek Ivacs G. 78. percben szerzett találatával szépítettek, 3-1.
Az elsõ 45 perc gyenge játéka után a második félidõben nyújtott
teljesítmény eredménye a gyõzelem.

A hétvége sportmûsora
2018. március 10. (szombat)
11.30 óra: Sárbogárd U19–LMSK Cobra Sport U19 (megyei I. o.,
U19, Sárbogárd)
15.00 óra: Sárbogárd–Enying (megyei I. o., Székesfehérvár, Fõnix
park)
15.00 óra: Szabadegyháza–Sárbogárd II. (megyei II. o., Szabadegyháza)
15.00 óra: Szabadbattyán Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk (Szabadbattyán)
Szántó Gáspár
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BOGÁRD és VIDÉKE városi
teremlabdarúgó-bajnokság
XVIII. forduló

Befejezõdött a városi
teremlabdarúgó-bajnokság
az utolsó fordulóval.
Az ünnepélyes eredményhirdetés
március 10-én, szombaton, a
mûvelõdési házban 19.30 órakor lesz.

Sárkeresztúr Kike–
Twister Galaxy 0:3 (0:0)
Sárkeresztúr Kike: Visi – Böröndi, Hajdinger, Hegedüs, Jancski.
Csere: Kristóf, Müller, Szauervein.
Twister Galaxy: Bognár I. – Szántó, Kaló,
Kun, Budai.
Csere: Balogh, Barabás, Killer I.
1. perc: Hegedüs majdnem a saját kapujába lõtt. 3. perc: Böröndi szabadrúgása alig
ment a kapu mellé. 4. perc: Budai lövése
kerülte el a kaput. 5. perc: Budai-cselek,
Visi az utolsó pillanatban szerelte. 7. perc:
Böröndi lövését Bognár szögletre ütötte.
8. perc: Böröndi lövése a kapufán csattant.
10. perc: Jancski gólhelyzetben, Bognárról
vágódott szögletre a labda. 11. perc: Killer
nem tudta utánozni Bödét, mert magasan
a kapu fölé lõtt. Nem is igazol le a Fradi!
13. perc: Böröndi lövése nem okozott gondot Bognár kapusnak. 15. perc: szabadrúgáshoz jutott a Kike. Böröndi lövése a sorfalban akadt el. 16. perc: nagyon akart gólt
rúgni Böröndi, de magasan a kapu mellé
lõtt gólhelyzetben. 18. perc: Budai elõbb
kapu mellé, majd fölé lõtt. 21. perc: Hajdinger szerelte Budait, lövése azonban elkerülte a kaput. Egy elvesztett labdából
Budai szerezte meg a vezetést, 0:1. 22.
perc: Müller került gólhelyzetbe, Bognár
bravúrral védett szögletre. Egymás után
háromszor is próbálkozhattak, eredmény
nélkül. 23. perc: Kun lövését Visi a mezõnybe ütötte, 25. perc: Jancski alig emelt
kapu fölé. 26. perc: Bognár Zs. – nem egy
megyei I. osztályú futballista játékára emlékeztetõen – magasan a kapu fölé lõtt. 28.
perc: Kun lövése kerülte el a kaput. 29.
perc: Kaló sem járt különben. Kristóf lövése a kapufáról Visi ölébe hullott. 32. perc:
Hajdinger átadásáról Böröndi maradt le.
34. perc: Szántó labdáját Barabás fejjel
csúsztatta a kapuba, 0:2. 35. perc: a hatos
vonaláról Kike-szabadrúgás! Kristóf legurítását Jancski Kunba rúgta, akirõl levágódott a labda. Kontratámadás végén Budai
az adódó helyzetet nem tudta kihasználni.
37. perc: Kun lövése akadt meg a kapuban,
0:3. 40. perc: Hajdinger lövése alig ment
kapu mellé.
A Kike vitatta az elsõ találatot, kezezést
láttak. Nagy tétje volt a mérkõzésnek, mert

Kike-gyõzelem esetén a harmadik helyet
elvenni már nem lehetett volna!
Góllövõk: Budai, Barabás, Kun.

Sárszentágota Öfi–FDL Kft.
2:7 (1:2)
Sárszentágota Öfi: Fekete Sz. – Kiss, Kuczi, Apolczer, Fazekas.
Csere: Bognár, Fekete N., Márton.
FDL Kft.: Farkas – Pap, László, Lakatos
Á., Bor.
Csere: Abdallah, Ellenbruck, Lakatos Gy.,
Rehák.
10 mp után Lakatos Á. találatával 0:1. 2.
perc: Lakatos Á. alig lõtt a kapu mellé. 4.
perc: Kuczi próbálta meg bevenni az FDL
kapuját, lövése a kapu mellé szállt. 6. perc:
Fazekas sem találta el a kaput. 7. perc: Pap
hagyott ki nagy helyzetet. Szép csendben
csordogált a mérkõzés. 11. perc: László
erõs lövését Fekete csak kiütni tudta. 12.
perc: FDL-szöglet után nem tudtak felszabadítani a védõk, Lakatos Gy. elé került a
labda és két méterrõl megszerezte a második gólt, 0:2. 14. perc: Fazekas lövése kerülte el a kaput. 16. perc: Ellenbruck lövése meg a védõkön akadt el. 17. perc: Márton lövését Farkas szögletre ütötte. 18.
perc: Kuczi átadását Fazekas kapu mellé
lõtte. 19. perc: Apolczer lövése a kapuban
táncolt, 1:2. 21. perc: kényelmesen – öregurasan – kezdtek a csapatok. 23. perc: Kiss
találatával egyenlített a Sárszentágota, 2:2.
Rákapcsolt az FDL! 24. perc: Lakatos Á.
lõtt a kapu fölé. 25. perc: László lövésében
erõ volt, de a lövés elkerülte a kaput. Mellé
és fölé szálltak a lövések. 28. perc: Bor bal
lába sült el, 2:3. Kezdés után megismételte
a mutatványt, 2:4. 29. perc: Lakatos Á. lövése akadt meg a kapuban, 2:5. Két perc
alatt három gól! 30. perc: László törte el a
labdát. 31. perc: Pap találata már kegyelemdöfés volt, 2:6. 33. perc: Rehák egymás
után két helyzetet is kihagyott. Hiába az
apai intelem! 34. perc: Fazekas–Farkas
párharcából az utóbbi került ki gyõztesen.
35. perc: Rehák lövését védte Fekete. 37.
perc: Abdallah lazán emelt a bal felsõbe,
2:7. 38. perc: Ellenbruck hagyta ki a helyzetet, lövése a kapufáról jött ki. Kiss lövése
meg a kapufán csattant.
Bajnokhoz méltóan játszott az FDL!
Góllövõk: Apolczer, Kiss, illetve Lakatos
Á. 2, Lakatos Gy., Bor 2, Pap, Abdallah.

Légió 2000, Agro Natur–
Bogárd Junior 9:5 (3:3)
Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Tóth
A., Palotás, Nyúl, Virág.
Csere: Derecskei, Gábris, Kelemen, Magyar,
Németh, Tóth G.

Bogárd Junior: Varga – Alland, Boros,
Lénárt, Farkas II.
Csere: Bor, Szakács.
1. perc: Lénárt lövése a kapufán csattant.
2. perc: Nyúl átadásáról Virág maradt le. 3.
perc: Virág lövése kapu fölé szállt. 5. perc:
Palotás próbálkozott lövéssel. 6. perc:
Lénárt váratlan lövése Horváth lába mellett a kapuban kötött ki, 0:1. 7. perc: Kelemen lövése Vargáról szögletre vágódott. 8.
perc: Lénárt lövése alig ment kapu mellé.
9. perc: Kelemen lövése Varga lábai között
a kapuban kötött ki, 1:1. Kezdés után Tóth
G. szerzett gólt, 2:1. 10. perc: Bor lövése a
kapuban, 2:2. 11. perc: Virág szerezte meg
a vezetést, 2:3. 12. perc: Alland alig lõtt a
kapu fölé. 13. perc: Virág! Mit hagytál ki?
15. perc: Tóth G. lõtt kapu fölé. 18. perc:
Junior-szöglet. Lénárt beadásából Alland
lõtt nagy gólt, 3:3. 19. perc: Magyar lövését
Varga kiütötte szögletre. A belõtt labdát
Kelemen a kapu mellé helyezte. 21. perc:
kapufával kezdett a Junior Bor révén. 23.
perc: Tóth A. a kapu mellé durrantott. 24.
perc: Alland lövése a kapu elõtt suhant el.
Felébredt a Légió. Sorozatban hagyták ki a
helyzeteket. Mindenfelé, de nem a kapuba
szálltak a lövések. 27. perc: elsült Palotás
bal lába, 4:3. 28. perc: Farkas II. cselei után
egyenlít, 4:4. 30. perc: Virág újból megszerzi a vezetést, 5:4. 31. perc: Virág lövése
kötött ki a hosszú alsóban, 6:4. 32. perc:
Bor perdítése kerülte el a kaput. Benne
volt a gólszerzés lehetõsége! Nyom a Légió! 38. perc: Gábris harcossága eredményezte az újabb gólt, Allandról pattant be a
labda, 7:4. 39. perc: Németh bombája a
kapu fölé szállt. 40. perc: Gólzápor a végére: Kelemen 8:4, Derecskei 9:4, Lénárt 9:5.
E gyõzelmével a Légió megszerezte a harmadik helyet.
Sárga lap: Magyar.
Góllövõk: Kelemen 2, Tóth G., Virág 3,
Palotás, Gábris, Derecskei, illetve Lénárt
2, Bor, Alland, Farkas II.

Dream Team–Extrém 1:7 (1:5)
Dream Team: Kimiti – Bognár J., Kiss, Vörös, Simon.
Csere: Bognár R., Kovács, Hajdu, Mondovics, Varga, Rozgonyi.
Extrém: Németh – Dévényi, Nedoba, Horváth T., Tórizs.
Csere: Horváth D., Szabó F.
1. perc: Vörös lövése vezette be a mérkõzést. 2. perc: Dévényi próbálkozott távoli
lövéssel meglepni Kimitit. 3. perc: Horváth
T. nagy gólt akart lõni, csúnyán a kapu
mellé lõtt. 5. perc: Horváth T. fejjel csúsztatott Kimiti felett a kapuba, 0:1. 5. perc:
Tórizs lövését védte Kimiti. 6. perc: Varga
szögletre szerelt. A megpattanó labdát
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Horváth T. a kapuba pofozta, 0:2. 7. perc:
Németh védte Vörös lövését. 8. perc: a legurított labdát Dévényi a kapu mellé lõtte.
9. perc: Vörös fordulásból leadott lövése
alig ment kapu mellé. 10. perc: Nedoba lövését Kimiti védte. 11. perc: szabadrúgásból Szabó F. lõtt nagy gólt, 0:3. 13. perc:
Dévényi átadásából újabb Szabó-gól, 0:4.
14. perc: Mondovics-cselek után a kapu
mellé lõtt. 16. perc: Szabó F. elõl mentett
Kimiti. 17. perc: Horváth T. góljával 0:5.
19. perc: Hajdu szépített, 1:5. Ezután felváltva forogtak veszélyben a kapuk. 25.
perc: Horváth T. találata jelezte a hatodikat, 1:6. 28. perc: eddig kellett várni az
újabb találatra, melyet Dévényi szerzett,
1:7. 37. perc: Bognár R. lövése Németh fején csattant. 38. perc: Tórizs a fekvõ kapus
mellett a felsõ lécet találta el.
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Ovis fair play

Az Extrém arra törekedett, hogy meglegyen az egy pont.
Góllövõk: Hajdu, illetve Horváth T. 4, Szabó F. 2, Dévényi.
Tabella
1. FDL Kft.

16 14

1

1 98:23 43

2. Extrém

16 10

2

4 90:44 32

3. Légió 2000,
Agro Natur

16 9

2

5 72:29 29

4. Twister Galaxy

16 9

1

6 63:52 28

5. Sárkeresztúr Kike

16 9

-

7 67:57 27

6. Sárszentágota Öfi

16 7

2

7 58:66 22

7. Dream Team

16 3

2 11 34:85 11

8. Bogárd Junior

16 2

2 12 57:121 8

9. Spuri

16 2

2 12 28:91

A környék örökmozgó kis labdarúgó-palántái töltötték meg pénteken délután a
Sárszentmiklósi Általános Iskola tornatermét. Az OTP Bank Bozsik-program Fair
Play Cup keretében az óvodás fiúk és lá-

nyok mérték össze a labdajátékban eddig
szerzett jártasságukat.
Sallai Attila köszöntötte a megjelenteket
és ismertette a gyerekekkel a szabályokat.
A mérkõzéseket rajta kívül Szabó Attila
felügyelte és több ifjú segítõ. A délutánnak
egy „tétje” volt: hogy mindenki érezze jól
magát.
A torna végén mindenki egy szelet csokit
és egy palack ásványvizet kapott, a legügyesebbek plusz egy tábla csokival térhettek haza.
HKV
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Góllövõlista:
1. Lénárt György, Bogárd Junior, 29 gól,
2. Horváth Tamás, Extrém, 28 gól.
Gróf Ferenc

Adó 1 %
Kérünk mindenkit, hogy az idei évben is
legyenek segítségünkre a személyi jövedelemadó 1 %-ának gyûjtésében!
Adószámunk: 18491074-1-07
Fáradozásukat nagyon köszönjük!
Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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Tisztelt Hölgyem!

Sárbogárd Város
Önkormányzatának
képviselõi nevében
tisztelettel és megbecsüléssel
köszöntöm
a nõnap alkalmából.
Dr. Sükösd Tamás
polgármester
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
REDÕNYÖS 06 30 966 8446
Kétszoba összkomfortos
CSALÁDI HÁZ, 1978-as, ELADÓ.
Hõszigeteléses vakolatú, gáz- és vegyes fûtéses.
Bajcsy-Zs. út 86. 06 30 552 4960
BÉREMELÉS ÁPRILISTÓL!
Nettó 190.000 Ft átlag havi bérrel keresünk
GÉPKEZELÕKET ÉS GÉPKISZOLGÁLÓKAT
SZÉKESFEHÉRVÁRRA!
Határozatlan idejû szerzõdés,
100 %-os utazási támogatás!
Jelentkezz az Adecconál!
06 22 510 230, szekesfehervar@adecco.com
FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Nézze meg,
nem fagyott-e el
a vízmérõje!
Ha vízbekötéssel rendelkezõ ingatlanján (nyaraló, présház,
mûhely, építési telek stb.) a téli idõszakban nem volt folyamatos
vízfogyasztás, kérjük, ellenõrizze, nem fagyott-e el vízmérõje,
vagy belsõ vízhálózata.
Bizonyos, hogy vannak olyan ingatlanok, ahol ömlik a víz, de
nincs a mérõelfagyásnak látható nyoma, mert a víz elszivárog a
talajba.
Ha az ellenõrzés során kiderül, hogy a vízmérõ, vagy a belsõ
hálózat elfagyott, azonnal zárja el a vízmérõ elõtti, közterület felõl lévõ csapot (ha ez lehetséges) és értesítse helyi fõgépészünknek, vagy a FEJÉRVÍZ ZRt. ügyfélszolgálatát
Sárbogárdon és környékén a

80/919-004-es

Szabadbattyánban és térségében a 80/200-344-es telefonszámon.
Az 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet értelmében az elfagyott
vízmérõ cseréjét és a mérõn keresztül elfolyt víz díját a felhasználónak kell megfizetnie. A mérõcserét a helyszínen, készpénzben, elõre kell kifizetni.
Ára lakossági vízmérõ esetén átmérõtõl függõen 22.670, illetve
23.330 Ft.
Kérjük, ha Ön érintett, sürgõsen végezze el az ellenõrzést, mert
a keletkezett kár akár több százezer forint is lehet!
FEJÉRVÍZ ZRt.
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