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Írás a 3. oldalon.

A TEREMLIGA GYÕZTESEI
TAVASZI SZÉL
Tavaszi szél vizet áraszt... Hol áradás van, ott áradás van, nemcsak a vizek medrében, nemcsak a párt választó madárlelkekben. Hanem a pártválasztó vízválasztókban is.
Locsog a kampányár, fölkavarva a port sárként fröccsen a szemünkbe, ömlik a fülünkbe mindenhonnan, bepiszkolja a tisztánlátást. Vagy inkább acsarkodók nyála az? … A szél a fejük tetejére fordítja az embereket.
A kegykeresõk pár hónapig leereszkedõen udvarolnak a plebejusoknak. A király meztelen, testbeszédük elénk tárja a põre valóságot. Az intelligencia és illendõség nem járnak kéz a kézben a
pozícióval. Két férfivel beszélgetek, odajön Politikus Úr, megszakítva a társalgást, kezet fog a férfiakkal, rám nem néz, velem
nem vált szót, mintha levegõ lennék. Hímsovinizmus van itt
migránsok nélkül is elég!
Miért nem beszél senki arról, hogy mi a terv arra az esetre, ha az
unió ránk erõlteti a kvótát, és mi a terv arra az esetre, ha az EU
befuccsol?
Nincs kedvem a hírekhez. Szívem szerint egy zöldbe rejtett házikóba vonulnék most, valami nyugodt víz mellé, berendezkednék
önellátásra, és fürödnék a szerelmes madarak énekében.
Hargitai–Kiss Virág

Utánpó
Utá
npótlá
tlás-focisiker
s-focisiker

Írás a 16. oldalon.
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Bogárd és Vidéke városi teremlabdarúgó-bajnokság

Ünnepélyes eredményhirdetés
A téli idõszakban remek sportolási lehetõséget nyújtó teremlabdarúgó-bajnokság
2017-2018-as szezonja véget ért. Ennek
méltó zárásaként ünnepélyes keretek között hirdettek eredményt március 10-én
este a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési
Központban.
Nyitányként, jó szokás szerint a jelenlévõk
Balogh István, a Huszics Vendel Kórus tenoristája vezetésével közösen elénekelték
a Himnuszt. Majd a fõszervezõk köszöntötték a csapatokat, vendégeket.

fordulóban is. A nevezési lapok nem mindegyik csapattól kerültek kitöltésre, leadásra. A sorsolás két ütemben, a csapatok kérését figyelembe véve készült el, majd elkezdõdött a bajnokság. A szabálytalanságok megítélése a játékvezetõ kezében volt.
A mérkõzések alapvetõen sportszerû körülmények között kerültek lebonyolításra.
A lejátszott 71 mérkõzésen 40 sárga és 9 piros lap született. Egy csapatot kellett büntetni ki nem állásért, egyet pedig félbeszakadt mérkõzésért, mivel 3+1 alá csökkent

mint megtudtuk – õ még a levest is azzal
eszi.
A csapat által jelölt díjat Bognár Richárd
kapta.
A bajnokság legsportszerûbb csapata az
Extrém lett. A díjat Tóth István játékvezetõ adta át.
A bajnokság legjobb kapusa címet Farkas
Attila (FDL Kft.) érdemelte ki.
A bajnokság legjobb játékosa: László Dávid (FDL Kft.).
Gólkirály: Lénárt György (Bogárd Junior)
29 góllal, mely több mint 50 %!
A dobogóra nem került csapatok – IX.
Spuri, VIII. Bogárd Junior, VII. Dream
Team, VI. Sárszentágota Öfi, V. Sárkeresztúr Kike, IV. Twister Galaxy – oklevelet kaptak.
Az elsõ három helyezett csapat tagjainak
nyakába Hargitai–Kiss Virág, a Bogárd és
Vidéke hetilap felelõs szerkesztõje akasztotta az érmeket, s átadta részükre a mellé
járó kupát, oklevelet.

III. helyezést ért el
a Légió 2000, Agro Natur
Bereczki Tamás beszédében örömének
adott hangot, hogy a bajnokságra 9 csapat
nevezett, eggyel több, mint az elõzõ szezonban. Reméli, hogy ez a létszámbeli fejlõdés fokozódik, és vasárnaponként kellemes kikapcsolódást tudnak biztosítani minél több sportolónak és nézõnek. Sárszentágota csapata sajnos a bálra nem tudott eljönni, de a távolból õket is üdvözli.
Gróf Ferenc nagy tisztelettel köszöntötte a
hölgyeket, és háláját fejezte ki, hogy türelmet tanúsítanak férjeikkel, barátaikkal
szemben, hogy a férfinép szabadidejében a
hobbijának hódolhasson.
– Elkészítettük a versenykiírást, nem azért,
hogy legyen! A csapatok megkapták, és
mégis kérdések merültek fel még az utolsó

a létszámuk, ezért nem a pályán elért eredménnyel, hanem 3:0 arányban a vétlen csapat javára igazoltuk a mérkõzést, úgyhogy
góllövõ nem vehetõ figyelembe. Ez a gólkirályi címre is hatással volt. A mérkõzéseken 567 gól esett, ami a 18 fordulót figyelembe véve 39,5 gól, csapatokra vetítve
3,95 gól átlagnak felelt meg. A legnagyobb
gólkülönbség 18:1 volt. Gyõzelem 65, döntetlen 14 esetben született.
Ezt követõen a bajnokság „legidõsebb”
játékosának, Derecskei Józsefnek nyújtott
át oklevelet és pezsgõt Németh Attila csapatkapitány. Józsi „bácsi” Németh János
„büfés” szponzori támogatását Bereczki
Tamástól vette át, Gróf Ferenctõl pedig
ráadásként egy szelet kenyeret, mert –

II. helyezett az Extrém
I. helyezett az FDL Kft.
Gratulálunk a díjazottaknak!
A hivatalos részt vacsora követte. Köszönet a Patkó csárda stábjának: Iker János
tulajdonosnak és a hölgykoszorúnak a bõséges, finom ételekért, a gyors felszolgálásért! A táncmulatsághoz Bereczki Tamás
és Dörögdi Péter „lemezlovasok” szolgáltatták a talpalávalót.
Mindenkinek köszönet a szervezésben, lebonyolításban nyújtott segítségért!
Gróf Ferenc és Hargitai–Kiss Virág
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NAPLÓ

A március 9-ei sárbogárdi képviselõ-testületi ülés – a dátumhoz igazodva – 9 fõvel,
Érsek Enikõ és Gerlai Zsolt nélkül zajlódott le.
Dr. Sükösd Tamás polgármester havi öszszefoglalójában a következõkrõl hallhattunk:
Február 12-én egy késõbbi együttmûködésrõl tárgyaltak a Jüllich Technology Innovációs Kft.-vel. Vízgazdálkodási kérdésekben Lajtos János tárt a polgármester
elé egy koncepciót, mely késõbb kerül a
testület elé. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás továbbra is a nyertes uniós pályázat
megvalósításán fáradozik: elindultak a
közbeszerzési eljárások. A MÁV Szimfonikus Zenekar és az önkormányzat között
egy több évre szóló támogatási szerzõdés
elõkészítése van folyamatban, melynek lényege az együttmûködés, például gyermekek számára ismeretterjesztõ koncertek és
a zenei világnapi hangverseny megrendezése. Február 15-én a Fejér Megyei Közgyûlés több, a megye fejlesztését érintõ
kérdésben is szavazott. Az elmúlt hónapban egy 22 éve itt élõ ember tett állampolgári esküt, mely mindig megható esemény.
Február 19-én a sportcsarnok ügyében volt
egyeztetés a VAX Kézilabda Egyesülettel,
az érintett szövetségekkel, valamint több
bevont érdekelttel, ugyanis elõzetes hozzájárulást kaptak, hogy a szükséges infrastruktúrát kiépítsék a már elnyert összegbõl;
az önkormányzat átvenné az ügyet a kézilabdásoktól. Ha már sportról volt szó, kitért a polgármester arra is, hogy az uszoda
tele van iskolásokkal egész nap, zökkenõmentes a próbaüzem. Február 26-án a háziorvosi körzetekre vonatkozó egyeztetésre került sor az orvosokkal, szakdolgozókkal. Örömteli, hogy két befektetõ is komoly érdeklõdést tanúsít Sárbogárd iránt:
egy állatfeldolgozó cég és egy öntvényekkel foglalkozó, régi, magyar tulajdonú,

bicskei cég szeretne ide jönni és helyet bérelni, munkahelyeket biztosítva. A távhõszolgáltatásra kiírt pályázat borítékbontása megtörtént, egy érvényes pályázó maradt két jelentkezõ közül a „ringben”. A
tárgyalásos szakasz is eredményes volt, de
még van pár lefutandó kör, mielõtt végleg
eldõl, ki szolgáltat tovább. A rendõrség évértékelõjén elhangzott, hogy a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság szakmai munkája kiemelkedõ a megyében.

Egyebek
Kirándulásokra, táborokra idén is írnak ki
pályázatot intézmények, civil szervezetek
számára. A jelentkezõk mindenképpen figyeljenek a határidõkre!
A Kossuth iskola már most is hosszú neve
még egy szóval bõvül: belekerül a „készségfejlesztõ”.
A Dészolg Kft. pályázat révén tervezett telephelyfejlesztéséhez belterületbe vonták
az érintett ingatlanokat.

Biztonsági tartalék
50 millió forintos folyószámla-hitelkeretet
igényel az önkormányzat biztonsági tartaléknak. A polgármester hozzátette: eddig
nem volt szükséges igénybe venni ezt a keretet, stabil a költségvetés. Mivel ez a hitel
kormányzati engedély nélkül kérhetõ és
úgymond enni nem kér, érdemes rendelkezésre tartani, mert soha nem lehet tudni,
mikor adódik olyan helyzet, hogy hozzá
kell nyúlni.

Dupla gyermekfelügyeleti díj
150 forintról 300 forintra emelik a bölcsõdei idõszakos gyermekfelügyelet óradíját.
Dr. Sükösd: – A felemelt díjjal is mélyen az
átlag alatt vagyunk. A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde a meglévõ kapacitása terhére végzi ezt a szolgáltatást, tisztán üzleti

alapon, mert erre nincs normatív támogatás. Éppen ezért nem is lehet szociális alapon kevesebb. A normál bölcsõdei ellátás
nem fizetõs.
Szilveszterné Nyuli Ilona két édesanya
problémáját tolmácsolta. Egyikük a 150
Ft-ot sem tudja kifizetni, a 70 év fölötti
dédnagyszülõkkel oldja meg a gyermekvigyázást (egyikük Székesfehérvárról jár
Sárbogárdra). Eddig megelégedett a város
150 Ft-tal, most meg március 1-jétõl visszamenõleges hatállyal a duplájára emelik? –
kérdezte a képviselõ.
Dr. Sükösd: – Nem lehet mindent szociális
alapra vinni. A bölcsõdei ellátás nem kötelezõ, mégis csináljuk. A 150 Ft ráfizetés, ez
gazdaságilag kimutatott tény. Sajnálom,
hogy nagyszülõt kell igénybe vennie a szülõnek, de régen is így volt. Február óta ki
van írva az emelés, minden szülõ idõben
értesült errõl. A plusz, fizetõs szolgáltatást
nem muszáj adni, de akkor teljesen kívül
maradnak az anyukák.
Szilveszterné: – Nem gondolom, hogy két
gyerektõl kevesebb lenne a bölcsõde költségvetése. Akkor majd jön segélyért a
hölgy.
Dr. Sükösd: – Három gyerekre kérhetõ
rendszeres gyermekvédelmi támogatás.
Az óvodásoknak ingyen van az étkezés.
Nem dolgunk, hogy eltartsunk családokat.

Éves útkarbantartások
Elfogadták az útfelújításokat, -karbantartásokat tartalmazó éves ütemtervet.
Dr. Sükösd: – Nyilván sokkal több probléma van, minden utcába mehetnénk javítani. Remélem, hogy a padkanyesésre alkalmas traktorral, amit tavaly szereztünk be,
több dolgon tudunk majd segíteni, és egyes
megvalósuló pályázatokba (mint például a
Zöld város elnevezésû vagy a vízrendezéses) ugyancsak be tudunk tenni útfelújítást. A KRESZ- és utcanévtáblák cseréjét
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folyamatosan végezzük – végeláthatatlan
feladatnak tûnik. A zebrák, parkolók festése is vissza-visszaköszön.
Nedoba Károly: – Csodát a rendelkezésre
álló összegbõl nem lehet tenni, csak a legszükségesebb dolgokat lehet elvégezni. A
padkanyesés a legfontosabb, a traktor
nagy segítség lesz. Ez a keret a mi idõnkben is kevés volt.
Dr. Sükösd: – Egy szakképzett ember ül a
traktoron.
Szilveszterné: – Mikor kezdi a nyesést a
gép?
Dr. Sükösd: – Ha jobb idõ lesz.
Szilveszterné: – A fölöslegessé vált földet
azonnal el is viszik?
Dr. Sükösd: – Nem hagyjuk ott, mert balesetveszélyes.

Víziközmû-bérlet
karbantartásra
Két napirendi pontban tárgyaltak a Fejérvíz Zrt. által az önkormányzatnak fizetett víziközmû-bérleti díjról, illetve az annak terhére tervezett éves karbantartásokról. A nagy glóbusz teljes körû „tatarozása” és az uszoda kialakítása jótékony hatással volt a vízellátási rendszerre. Nettó
15 millió Ft az éves díj, amit visszafordítanak a rendszerre. Az esetleges maradvány
egy alapba kerül, ami vis maior helyzetekre célszerû.
Szilveszterné: – Az eternitcsöveket is cserélik, vagy csak a vasat?
Dr. Sükösd: – Minden olyat, ami eldurran,
nem korszerû, elöregedett.

Sárbogárdi Napok
Május 26-27-én kerül megrendezésre a
Sárbogárdi Napok. Az elõzetes megállapodásokat már megkötötték. Szombaton a

fiatalabb korosztály körében népszerûbb
együttesek lépnek föl (például a Vad
Fruttik), vasárnap pedig inkább a 30 fölöttieknek zenél majd a Bikini és Fenyõ.
Négy, viszonylag elfoglalt zenekart lekötni
csak úgy lehetett, hogy az egyeztetések
már tavaly elkezdõdtek, Horváth Istvánnak, a József Attila Mûvelõdési Központ
vezetõjének köszönhetõen – mondta dr.
Sükösd.
Szilveszterné megismételte korábbi véleményét: soknak tartja a 10 millió forintot
két napra.
Dr. Sükösd: – Tavaly is 15 millió Ft-ba került a rendezvény, de szereztünk szponzort. A jövõ évi Sárbogárdi Napok költségvetése markánsan nagyobb lesz, mert
nyertünk rá pályázatot. A visszacsatolások
azt igazolják, hogy nem indultunk rossz
irányba.
Szilveszterné: – Ha 0 Ft-ba fog kerülni, akkor meg fogom szavazni.
Nedoba Károly: – A programnak ilyennek
kell lennie. Pénteken az amatõröket kellene megszólítani kiállítással, énekkarral,
ilyesmivel, mert erre is van érdeklõdõ, de
nem nagy tömeg.
Novák Kovács Zsolt: – Lesznek ilyen programok, de nem Horváth István szervezésében.

Bejelentések
Juhász János: – A Szent István út felújítása mikorra várható?
Kocsis Dóra, a mûszaki osztály vezetõje: –
Március 19-én kezdõdik.
Juhász: – Már minimum kétszer felvetettem, hogy Május 1 majorban a Mezõfalvai
Zrt. gépei miatt károsodik az út.
Dr. Sükösd: – Írtunk nekik korábban, nem
lett eredménye. Most ismét megtesszük.
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Nedoba: – A Petõfi utcából nyílik egy köz,
ahol két család lakik; egy 50 méteres szakaszra követ kellene vinni, és egy kicsit
megnyesni, ha lehet. A Bárdi parkolása
megoldódott?
Dr. Sükösd: – Igen, a padka kész, telken
belül áll kettõ gépkocsi, kettõ pedig ott,
ahol kijelöltük.
Nedoba: – Az íjászat ügyében lesz beszélgetés?
Dr. Sükösd: – Késõbb látom aktuálisnak.
A mûködés megoldott. Közben zajlik egy
egyeztetés is ingatlanvásárlásról, a Hõsök
terei parkolás kapcsán, azt fontosabbnak
érzem.
Szilveszterné: – Jó lenne, ha a miklósi
buszmegállónál is gyorsan történne valami. Mikor várható?
Kocsis Dóra: – Ha elindul a közmunkaprogram.
Szilveszterné: – Miklóson a kis Munkácsy
utca darált aszfalttal le lett szórva tavaly.
Ma már abból semmi nincs a kátyúkban.
Dr. Sükösd: – 2015 végén tettük rendbe azt
az utcát, mart aszfaltból csináltunk rá burkolatot. Csak melegebb idõben tudjuk újra
kátyúzni, amikor száraz a felület és legalább 10 fok van.
Erõs Ferenc: – A Tisza utca és a Köztársaság út találkozásánál van két gödör, amiben félõ, hogy kitörik az autók kereke.
Ébl Zoltán: – A Hatvani utcában ugyanazokon a szakaszokon van kátyú, mint régen, érdemes lenne szerkezetileg megvizsgálni az utat. A Varga-temetõ körbekerítését jó lenne megoldani.
Dr. Sükösd: – Tervbe van véve régóta, de
mindig áldozatul esett más, sürgetõbb
munkáknak.
Hargitai–Kiss Virág

Elrettentésképpen

Az ember nem mindig okul mások kárán. De az utak mellett a képeken látható látvány nagyobb valószínûséggel rettenti el és inti óvatosságra. Úgyhogy javaslom, frekventált baleseti helyek közelében megelõzésképpen helyezzenek ki hasonló installációkat.
HKV
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ALKONYZÓNA
Elgondolkodtató, kissé misztikus képek
vonzzák magukra a könyvtárba látogatók
tekintetét – Gábris Károly munkái.
„Gyermekkorom óta rajzolok, alkotok.
Mindig úgy éreztem, hogy ez az a dolog,
amihez igazán értek, amiben jó vagyok.
Kerestem a módját, a formáját, hogyan
mutathatnám meg azt, amit csak én látok,
érzek. A grafit, szén és tinta bûvöletében
éltem. Talán világmegváltó gondolataim is
voltak. Ahogy beléptem a nagybetûs mindennapi darálóba, eldobtam az álmokat,
az ambíciókat. Az életem másik felét alkotás nélkül töltöttem, egyre tehetségtelenebbnek éreztem magam. Pár éve azonban lehetõségem nyílt egy középiskolai
rajzszakkörre eljárni és 20 esztendõ elteltével elsõ grafikáimat papírra vetni. Új lehetõséget kaptam, egyre növekvõ erõt, vágyat, hogy nem szabad megállnom. Ekkor
találkoztam azzal a mûvésszel, aki színealkotott, több kiállításon is megcsodálhattuk kreativitását, a Madarász
József Városi Könyvtár gyermekrészlegének falán is otthagyta a keze nyomát, és vissza-visszatérõ vendég.
Gábris Károly hétfõn nyíló kiállításán Edith ajánlotta az érdeklõdõk
figyelmébe az alkotót és munkáit,
egészen különleges szemszögbõl:
egy kép születésének, világra hozatalának fázisait felvillantva a mûvész vívódó lelkén keresztül. Felcsigázva vártuk, hogy beléphessünk az
Alkonyzónába és elmerülhessünk a
kiállított képek szemlélésében.
A tárlatot megtekinthetik Önök is a
könyvtár nyitvatartási idejében.
Hargitai–Kiss Virág

ket, új eszközöket, anyagokat mutatott.
Kinyitott egy ajtót, és azt mondta: merj
szabad lenni!”
Ez az ajtót nyitó személy pedig nem volt
más, mint Novák Edith képzõ- és iparmûvész, akit jól ismerhetnek már a sárbogárdiak, hiszen régebben városunkban élt és

Kedves Barátaink!
Kérjük, hogy idén is
támogassák könyvtárunkat,
a Madarász József Városi Könyvtárat
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával.
Adószámunk: 16696527-2-07
Köszönjük!

Bogárd és Vidéke 2018. március 14.

A MI VILÁGUNK / AJÁNLÓK

7

KOKÁRDA
Március 15-én Magyarország lakóinak
nagy része kitûzi a mellére ezt a háromszínû szalagocskát. Ez így volt a dualizmus
korában, 1867 után, de a Horthy-korszakban is, a második világháború elõtt. Rákosi
és Kádár korában kissé visszaszorult a kokárdaviselés, mert az államvezetés akkor
eltörölte ezt a nemzeti ünnepet, nem igazán érthetõ okokból. Ezzel szemben a leninista „forradalom” évfordulója, november
7-e akkora ünnep volt hazánkban abban az
idõben, hogy az összes iskola, összes közhivatal, üzem testületileg kivonult a díszünnepségre, szólt a rezesbanda, vigyázzállásba merevedett õrség vigyázta a szovjet emlékmûvet, katonai díszmenet csizmái
döngtek az aszfalton, harsogtak az ünnepi
beszédek. A Petõfiék emléknapja viszont
máig ható szégyenként egy kis szavalatot
sem kapott, hétköznappá szürkült.
Kisiskoláskoromban, amikor még Horthy
Miklós képe volt az iskola elõterében a falon, az anyukám március 15-én reggel ünnepi ruhába öltöztetett, kitûzte a mellemre a kokárdát, és én elballagtam a „szoborhoz”, amely egyszerû emlékoszlop volt,
meghallgattam a verseket és a beszédet. A
gyerek az ünnepet felnõttdolognak tartja,
nem igazán érti, mirõl van itt szó, de emlékszem, volt valami emelkedett érzés ben-

nem. Idõ kell ahhoz, hogy valami tudás, érzelem kialakuljon a gyermek lelkében.
Érdekes: gimnazistakoromból, ez már a
sztálinizmus korára esett, semmiféle emléket nem õrzök ezzel a nappal kapcsolatban. Talán nem is volt semmi. Az egyetemen, amely Kossuth Lajos nevét viselte akkor, tartottak valami hevenyészett ünnepséget a díszteremben, én, mint hallgató
nem kaptam õrizni való emléket ezzel kapcsolatban. Valószínûnek tartom, hogy a
debreceni egyetemisták idegenkedtek az
ünnepségektõl. Nem volt kötelezõ, emiatt
sem május elsején, sem április 4-én („a felszabadulásunk ünnepén”) sem november
7-én nem vettük a fáradságot, hogy kiöltözzünk és bevillamosozzunk a városba beszédet hallgatni.
Mikor Kádár diktatúrája puhulni kezdett
(gondolom, Moszkvából megjött a beleegyezés), március 15-én este fáklyás felvonulást szerveztek itt, Sárbogárdon. Lobogtak a fáklyák, füstöltek, nem volt rossz élmény. Viszont eljutottak a fülünkbe bizonyos sutyorgások budapesti gumibotozásokról a nemzeti ünnepen. Igen, akkor a
rendõrök megverték, aki március 15-én
ünnepelni merészelt. Ma nem lehet érteni.
A fiatalok valószínûleg a Kádár-rendszer
elleni tiltakozásuknak adtak hangot a Kossuth-nótával és a Nemzeti dallal, és kapták

a hátukra a „Kádár-kolbászt”, ahogy akkor
a gumibotot csúfolták. Vállat vontunk, kicsit sopánkodtunk. A diktatúrában az emberek kussolnak, épp azért hozták létre ezt
a berendezkedést a diktátorok, hogy ne
jusson a nép eszébe valami nyugtalankodás.
Most megint eljött a kokárda és az ünnepségek ideje. Vannak, akik akkora nemzetiszín jelvényt tûznek ki, mint egy tányér.
Bebizonyosodott, uraim, hogy a kokárda,
bármi súlyos eszmét képvisel is, könnyû,
mint egy lepke, egy szellõ is elfújja a történelemben. Fújnak ám mindenféle szellõk!
Vigyázni kell a szegény szalagocskára.
L. A.

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

CSATLAKOZZON HOZZÁNK!
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MIKLÓSI SULIHÍREK
Pénz7 – alsósok
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma az
idén második alkalommal hirdette meg a
Pénz7 köznevelési témahetet, melynek
célja a diákok pénzügyi és vállalkozói kultúrájának fejlesztése. Iskolánk ebben az
évben is csatlakozott a felhíváshoz, és március 5-e és 9-e között tanórákon és tanórán
kívüli programokkal is a pénzügyi ismeretek bõvítésére, a pénzügyi tudatosság kialakítására ösztönöztük a gyerekeket. Az

óval is szemléltetve a Takarékszövetkezet
tevékenységét. Ezen a héten láthattuk
Mayer-Erhardt Mariann tanítónõ numizmatikai kiállítását, melyen gyermekkora
óta gyûjtögetett régi pénzeit mutatta be. A
Forintos címleteken kívül megcsodálhatták a gyerekek a Magyar Pengõt, Magyar
Koronát, Osztrák-Magyar Koronát, a
Krajczárt, valamint néhány régi ezüstpénzt is. A heti projekt zárásaként pénteken az 1. b osztály kisdiákjai – Erõs Mária
és Izsóné Iványi Anita irányításával – ked-

gozatos diákoknak egy hat feladatból álló
feladatsort kellett megoldaniuk, amire
többnyire az osztályfõnöki órákon került
sor. A feladatok között szerepelt puzzle,
plakát készítése egy pénzzel kapcsolatos
közmondásról, rezsiköltség kiszámítása,
„mini” költségvetés készítése. Érdekes feladat volt, hogy meg kellett tervezni, vajon
mirõl lehet lemondani egy vágyott dolog
elérésének érdekében. Bár a feladatokban
bõven volt matematika, tapasztalatunk
szerint a diákok lelkesen, örömmel végezték a munkát, ügyesen, hatékonyan dolgoztak csoportmunkában. Jó fantáziájú,
ügyes kezû diákjaink jóvoltából kifejezõ,
nívós plakátok születtek, melyek az iskola
auláját díszítik. A programban részt vevõ
pedagógusok is jó ötletnek tartják, hogy
csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez,
hiszen mindegyikük számára az derült ki,
hogy ezzel a témával az iskolában is foglalkozni kell – a mindennapi pénzügyi tudatosságra, a pénzügyekben való biztos tájékozottságra az iskolában is nevelni kell a
diákokat.
Oszláncziné Baráczki Mária, Lajtos Erzsébet
matematika szakos pedagógusok

Cecei kirándulás

alsó évfolyamokon Kovácsné Rehák Judit
és Erõs Mária szervezte, fogta össze a
programokat, elláttak bennünket hasznos
ötletekkel, órákra ajánlásokat fogalmaztak meg, szabadidõs játékokat ajánlottak
minden korosztály számára. Ennek eredményeként plakátok készültek – Takarékosság minden téren címmel –, pénzérméket, bankjegyeket terveztek a gyerekek.
Matematikaórákon vásárlással kapcsolatos feladatokat oldottak meg; magyarórákon pénzzel kapcsolatos szólásokat, közmondásokat gyûjtöttek; énekórákon pénzhez, vásárláshoz kapcsolódó dalokkal ismerkedtek a tanulók. Csütörtök délutáni
programként vendégelõadókat hívtunk. A
helyi B3 Takarékszövetkezet két képviselõje, Izsó Gergõ és Martinovszkyné Tóth
Veronika tartott elõadást a 3-4. évfolyamnak azzal a céllal, hogy már fiatal kortól segítsék a pénzügyek iránt érdeklõdõ diákokat ismereteik bõvítésében és felhívják a figyelmüket a mindennapi pénzügyi tudatosságra. Az elõadás elején a gyerekeknek
különbözõ kérdésekre kellett válaszolniuk: Mit jelent számukra a takarékosság?
Hogyan valósítják ezt meg a mindennapi
életükben? Van-e perselyük, megtakarított pénzük? Minden választ megjutalmaztak lufival, tollal. Ezt követõen bemutatták a banki szolgáltatásokat, rövid vide-

ves kis vásári jelenettel lepték meg az alsós
közösséget. A kicsik lelkesen készültek a
dalos-táncos elõadásra, a kislányok pörgõs
szoknyát, a kisfiúk kalapot öltöttek magukra, és vidáman énekeltek, táncoltak,
pénzzel kapcsolatos énekeket, jeleneteket
adtak elõ. Méltó zárása volt ez a hétnek,
nagy örömet okoztak mindenkinek ezzel a
vidám mûsorral. Reménykedünk abban,
hogy ezek az alkalmak erõsítik tanulóinkban a takarékosságra való igényt, elõsegíti
pénzügyi tudatosságukat, segíti õket abban, hogy felnõttként jól tudjanak gazdálkodni anyagi eszközeikkel, sikeres, boldog
emberekké váljanak.
Kisné Paczona Ildikó
alsós munkaközösség-vezetõ

Pénz7 – felsõsök
Magyarország 2015-ben csatlakozott elõször az Európa-szerte közel 30 országban
egy idõben zajló kezdeményezéshez. A
program célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyek iránt érdeklõdõ diákokat
ismereteik bõvítésében, és felhívja a figyelmüket a mindennapi pénzügyi tudatosságra. Ennek keretében iskolánk tanulói is aktív részesei voltak a március 5-e és 9-e között megrendezett programnak. A felsõ ta-

Az idei tanévben a MATEHETSZ csoportos pályázat keretében a Mezõfölddel ismerkedünk egy tehetséggondozó szakkörön. Több iskolai, közös kutakodás, internetes keresgélés, beszélgetés elõzte meg a
cecei kirándulást. Célunk a cecei tájház és
a Csók István Emlékmúzeum megtekintése volt. A tájház tiszta szobájában elhelyezett aratási eszközök, míg a hálószobában
a hímzett falvédõ keltette a gyermekek körében a legnagyobb érdeklõdést. Az ott
dolgozó néni színes, érdekes történetekkel
kísérte az eszközök bemutatását. Szívesen
válaszolt a kérdéseinkre is. Képeslapokat
is vásároltunk. Búcsúzáskor az idõjárás is
kedvezõbbre fordult. Elállt a szemerkélõ
esõ és a nap is elõbújt. Gyalogosan indultunk tovább, s ki nem hagytuk volna Macsi
néni egyedi babagyûjteményét, mely teljesen elkápráztatta még a fiúkat is. A szívélyes vendéglátást is nagyon köszönjük! A
Csók István Emlékmúzeum volt a következõ állomásunk. Nagyon kellemes környezet fogadott bennünket itt is. Kíváncsian hallgattuk a festõ képeirõl szóló történeteket, csodáltuk a szép bútorokat. Nagy
izgalommal lestük a rejtett fiókok titkait.
Sorban állással, de türelemmel valamenynyien kipróbálhattuk az interaktív játékokat, ügyeskedtünk a képkirakásokban is.
Legközelebb Dégre indulunk, ahol medvehagymát szedünk és sétálunk majd a
Festetics-kastély szépen felújított parkjában.
3. b osztály szakkörösei
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Népdalverseny
megyei döntõ
A hat területi elõválogatóról a szakmai
zsûri összesen száz produkciót hívott meg
a Pesovár Ferenc Gyermek és Ifjúsági
Népdaléneklési és Népzenei Verseny Fejér megyei döntõjébe. Az eseménynek a
Lovasberényi Reményik Sándor Református Általános Iskola, AMI és Óvoda
adott otthont 2018. március 2-án. A verseny megnyitóján a házigazdák nevében
Hajdú Szabolcs Koppány református lelkipásztor köszöntötte a résztvevõket, az iskola pedagógusai és diákjai kedves ajándékokkal várták a vendégeket. Az idõjárás
nem volt túl kegyes, szakadó hóesés nehezítette a közlekedést aznap, így 96 mûsorszám, hangszeres és énekes szólista és csoport mutatkozott be a szakmai zsûri elõtt,
melynek tagjai voltak: Vakler Anna népdalénekes, a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem tanára, Szabó Ágnes népdalénekes, a Villõ Énekegyüttes tagja, Varró János népzenész, a Hermann László Zenemûvészeti Szakgimnázium tanára és Németh István népzenegyûjtõ. Eredményeink:
Csülleng (Sárszentmiklósi Általános Iskola): Arany
Pityer (Sárszentmiklósi Általános Iskola):
Kiemelt Arany
Babszem (Sárszentmiklósi Általános Iskola): Kiemelt Arany
Bakafityere (Sárszentmiklósi Általános Iskola): Kiemelt Arany
Majorán (Sárszentmiklósi Általános Iskola): Arany
Kendermorzsa (Sárszentmiklósi Általános Iskola): Arany

ISKOLA

Ebben az évben a zsûri tagjai új elismerést
alapítottak, a „Pesovár Ferenc Tanári Díjat”, mellyel a legeredményesebb felkészítõ tanárok munkája iránt szeretnék kifejezni elismerésüket. Idén ezt a díjat a dunaújvárosi felkészítõ mûhely tanárai megosztva nyerték el: Németh Irma és Szigethy Adrienn (Móricz Zsigmond Általános Iskola), valamint Pocsai Mária (Széchenyi István Gimnázium). Elismerésben
részesült továbbá az énekesek felkészítõi
közül Horváth Ferencné (Sárszentmiklósi
Általános Iskola), a hangszeresek tanárai
közül Antal István (Attila király Gimnázium és Sárvíz AMI, Aba) is.
Forrás: http://www.fejermmk.hu/site.cgi?a
=cikk-1&cid=pesovar18_donto

Nyulász Péter íróval
találkoztunk
Iskolánk 3. és 4. osztályos tanulói író–olvasó találkozón vehettek részt, melynek vendége Nyulász Péter volt. „A gyermek a játék által ismeri meg a világot” mottó jegyében hallgattuk a vendégünket. Nyulász Péter gyermekei születése óta szinte egyfoly-
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tában ír, mondókákat, versikéket, újabban
pedig regényt. Nemcsak szórakoztatni, tanítani is akar, miközben azt vallja: a gyermekverselés végsõ soron egy játék, amely
során nem leereszkedni, hanem felnõni
kell a kicsik nyelvezetéhez. Azt mesélte
nekünk, hogy a szerzõk többsége akkor
kezd gyermekverseket, mondókákat írni,
amikor szülõvé válik, és ez nála sem volt
másképp. Nyulász Pétert Lelle és Lõrinc
nevû gyermekei ihlették a versikék fabrikálására. Elsõ gyermeke, Lelle születéséig
a Magyar Rádiónál riporterként dolgozott. Miután megszületett a kislánya, kedvet kapott, hogy ne csak használja a szavakat, hanem játsszon és örömöt szerezzen
velük. Innentõl kezdve, ha csak teheti, gyerekverset, mondókát, mesét, kitalálós verseket ír. A nálunk töltött délutánon ismertette velünk a Helka-trilógia történetét,
mely három könyvön keresztül folytatódik. Érdekes eseményekkel, valós helyszínekkel, izgalmas rejtélyekkel keltette fel a
gyerekek figyelmét. Az elsõ kötet címe:
Helka, a Burok-völgy árnyai. Ennek folytatása: Ciprián, a Balaton hercege. A történet pedig Kamor, Helka menyegzõjével
zárul. Ezt követõen röviden bemutatta a
legújabb munkáját, a Berger Szimat Szolgálatot, melyben kilenc õshonos magyar
kutya a fõszereplõ. A gyerekek nagy figyelemmel hallgatták az író szavait. Az elõadás után dedikált könyvjelzõvel lettek
gazdagabbak a tanulók. Jól érezték magukat, és valamennyien reméljük, hogy lesz
még ilyen alkalom. Köszönjük Nyulász
Péternek, hogy eljött hozzánk, és további
sikereket kívánunk Neki!
Roszkopf Nóra tanító
Folytatás a következõ oldalon.
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Télûzõ mulatságaink –
alsósok
Hagyományainkhoz híven február 23-án
vidám farsangi mulatságot tartottunk az
alsó tagozatban. Már az elõtte lévõ hetekben készülõdtünk, termet díszítettünk,
verseket, dalokat tanultunk. Farsangi színbe öltöztettük az osztálytermeket, faliújságokat. Ügyes gyermekkezek festették az
álarcokat, bohócokat. Minden alsó tagozatos osztály zenés, táncos produkcióval
készült. Találkozhattunk mignonokkal,
trollokkal, pinokkiókkal, kalózokkal, színes ceruzákkal, a Pál utcai fiúkkal és még
sorolhatnám. A mûsorok változatosak és
nagyon szórakoztatóak voltak. A szülõk,
rokonok és pedagógusok mind együtt nevettek. Az elõadások után került sor a tombolasorsolásra. A délután folyamán lehetõségük volt a gyerekeknek zsákbamacskát vásárolni. A tombolasorsolás végeztével minden osztály a saját osztálytermében
folytatta a szórakozást. Itt megkezdõdhetett az evés-ivás, a táncos mulatság, a
különféle játékok. A sok finomságot az
anyukák készítették. Reméljük, hogy minden kisgyermek jól érezte magát, és jövõre
is szívesen bújnak majd jelmezbe.

2018. március 14. Bogárd és Vidéke

Szentiváni suliszemle
Felújítások
Korábban a Bogárd és Vidéke hetilapban többször is beszámoltunk róla (például az
Ugrits Tamás püspöki irodaigazgatóval készült interjúban, a 2017. március 30-ai számban), hogy a Székesfehérvári Egyházmegye által fenntartott iskolánk nagy fejlesztések
elõtt áll. Az iskola átvétele után a tervek elkészültek. Fenntartói és pályázati forrásokból
már a 2018. évben jelentõs beruházások valósulnak meg iskolánkban több mint 50 millió
Ft értékben.

Roszkopf Nóra tanító

Télûzõ mulatságaink –
felsõsök
Épp csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri lakomázás, ünneplés fáradalmait,
máris megérkezett a báli szezon. A hagyományok szerint a mulatságok végén a telet
is elûztük, és együtt köszöntöttük a közelgõ tavaszt, és tettük emlékezetessé a farsangot felsõ tagozaton is még februárban.
A párválasztás mellett a farsang lényege a
szabályok felrúgása és kigúnyolása. Az álarcok és a maszkok viselése is erre vezethetõ vissza: a névtelenség, az „arctalanság” biztosította mindenki számára a féktelen mulatozást. A mulatság elõtt néhány
héttel az osztálytitkárok különbözõ országok népei közül húzhattak, és a szerencsére volt bízva, hogy kinek mi jutott. Az, hogy
hogyan jelenítették meg ezeket a népcsoportokat az egyes osztályok, rájuk volt bízva. Elsõként köszöntöttük az 5. a osztályt,
akik Indiát képviselték, láthattuk Gandhit
is. Következett az 5. b, akik a sombrero hazájába kalauzoltak el bennünket, azaz Mexikóba. Ezután vonultak fel a törökök, vagyis a 6. a-sok, majd a japánok a 6. b bemutatásában, végül a 6. c egy magyar lakodalom tipikus elemeit hozta el nekünk. A 7. a
Oroszország sztyeppéire vitt el bennünket,
és végül, de nem utolsó sorban következett
a 7. b osztály, akik eszkimókként léptek
elénk. A bemutatkozások után a 8. osztályosok keringõje következett. A tánc után
az aulában folytatódott a mulatság négy
óráig. A jó zene mellett a 7. osztályosok
vártak mindenkit lekváros és zsíros kenyérrel, illetve sok szeretettel.
„MiSulink” újságíró szakkör

2017 szeptemberében már megújult a számítógéppark, 21 db vadonatúj számítógépkonfiguráció került beüzemelésre a színvonalas munka érdekében a tanulók számára.
Tavasztól fokozatosan sor kerül a további felújításokra: a nyílászárók cseréjére az iskola
kisebbik épületén, megtörténik a fõbejárati csatornarendszer felújítása, a mosdók és a
vizesblokkok korszerûsítése. Márciustól elindult a bejáró tanulókat tanári felügyelet
mellett szállító iskolabusz, valamint saját kisbusz vásárlása is folyamatban van, hogy tanulóink minél több versenyre, rendezvényre juthassanak el. A gyerekek a szünetekben és
délutánonként az udvaron kialakításra kerülõ játszótéren vezethetik le energiájukat. A
KEHOP 5.2.3-16 „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításának lehetõségével” címû pályázati konstrukciónak köszönhetõen megtörténik a
fõépület energetikai korszerûsítése: nyílászárók felújítása, a fûtési rendszer korszerûsítése, napelemes rendszer felszerelése fog megvalósulni. A munka során termosztatikus
fûtõtestszelepek lesznek beépítve, illetve padlástéri és homlokzati hõszigetelés, ezáltal
csökkeni fog a hõveszteség, valamint nagymértékû energia- és költségmegtakarítást
eredményez a jövõre nézve. Az energetikai felújításnak köszönhetõen a napelemek
mûködésbe lépése után az épület képes lesz saját maga számára hasznosítani a nap energiáját, ami hozzájárul a megújuló energiafelhasználáshoz.
Folytatás a következõ oldalon.
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Beiskolázási tájékoztató az érdeklõdõ szülõknek
Az iskolai beiratkozás közeledtével többen érdeklõdtek arról, hogy van-e lehetõség iskolánkba más településekrõl is felvételt nyerni. Az õ
számukra szeretnénk megosztani alábbi tájékoztatónkat.
A 2017. szeptember 1-jén megalakult Fatimai
Boldogasszony Általános Iskola a Székesfehérvári Egyházmegye fenntartásában Alsószentivánon nyújt oktatást a megye déli részének
egyetlen katolikus iskolájaként, festõi természeti környezetben, a Fatimai Szûzanya kegyhelyével szorosan együttmûködve. Nyitottak vagyunk
a környezõ települések felé is, szívesen látjuk
azokat, akik elfogadják a keresztény értékrendet
és egyházi nevelést–oktatást igényelnek gyermekeik számára.
Amit nyújtani tudunk:
– szeretetteljes, családias légkör;
– értékközpontúság: kiemelt feladatunknak tekintjük az alapvetõ értékek közvetítését: õszinteség, becsület, türelem, kitartás, tisztelet, fegyelem…;
– kis létszámú osztályokban egy-egy tanulóra nagyobb odafigyelés;
– egyéni fejlesztések;
– versenyekre való felkészítés;
– emelt óraszámú magyar- és matematikaoktatás az eredményes középiskolai felvételi érdekében;
– informatika beépítése az oktatás folyamatába,
fejlesztõprogramok használata, minden tanteremben elérhetõ internet szolgáltatás;
– igény esetén felkészítés az egyházi középiskolák követelményeire;
– széles program- és rendezvénykínálat;
– választható foglalkozások, szakkörök a szülõi
igények figyelembevételével (pl. táncoktatás,
aerobik, kosárlabda, sakk, varrás stb.);
– festõi környezetben túrák, kirándulások;
– hitoktatás, cserkészet (katolikus és református
felekezetnek egyaránt);
– megújuló infrastruktúra, eszközpark, bútorzat,
játszótér…
Mindezt térítési díj fizetése nélkül, ingyenesen
biztosítjuk diákjaink számára, bejáró tanulóink
utazását térítjük, 2018 tavaszától iskolabusszal
oldjuk meg.
Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, szívesen
látjuk a következõ napokon:
2018. március 20., 8.00–11.00: nyílt órák
a leendõ elsõsök és alsósok szüleinek;
2018. március 21., 8.00–11.00: nyílt órák
a felsõ tagozat iránt érdeklõknek;
2018. április 6., 14.00: iskolanyitogató
foglalkozás a leendõ elsõ osztályosoknak.
Ezen kívül más idõpont is egyeztethetõ az érdeklõdõk számára. Rendelkezésre állunk bõvebb tájékoztatással személyesen az iskolában, vagy elérhetõségeinken:
Fatimai Boldogasszony Általános Iskola
7012 Alsószentiván, Béke út 112.
Telefon: 06 (25) 504 710
E-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu
Honlap: http://asztivaniskola.lapunk.hu
Kiss Attila igazgató

12

KÖZLEMÉNYEK

Március 19-e
a határidõ
Idén már csaknem 5 millió embernek készít a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) külön kérés
nélkül személyijövedelemadó-bevallási tervezetet. Az „Ügyfélkapusok” már egy hete hozzáférnek a tervezetekhez, akinek nincs ügyfélkapuja, még csaknem egy hétig, március 19-éig
kérheti a tervezet postázását. Eddig csaknem
félmillióan éltek ezzel a lehetõséggel, a legtöbben sms-eztek.
Az szja-bevallási tervezet a tavaly megszerzett
jövedelmekrõl szóló kimutatás, melyet a munkáltatók, kifizetõk által megadott adatokból állít
össze a NAV. A hivatal kiszámítja a jövedelmet
terhelõ adót, számításba veszi az év közben levont adóelõleget és a figyelembe vett kedvezményeket. Az adóbevallási tervezetben szerepel mindezek egyenlege, ami lehet nulla, még fizetendõ adó, vagy az ügyfélnek visszajáró
összeg.
Akinek van ügyfélkapuja, a NAV által elkészített
adóbevallási tervezetet már most megnézheti,
és szükség esetén módosíthatja, vagy kiegészítheti a www.nav.gov.hu-ról és a www.magyarorszag.hu-ról elérhetõ weboldalon.
Ha valaki a tervezet elérhetõsége elõtt elkészítette és benyújtotta az szja-bevallását a
17SZJA nyomtatványon, akkor a NAV által készített bevallási tervezetet figyelmen kívül
hagyhatja.
Az ügyfélkapuval nem rendelkezõ ügyfelek március 19-éig többek között levélben, SMS-ben,
vagy a NAV honlapján kitölthetõ ûrlapon kérhetik, hogy a hivatal az adóbevallási tervezetet
nyomtatott formában küldje el. Eddig csaknem
félmillióan kérték a tervezet postázását, mintegy 50 ezerrel többen, mint tavaly ilyenkor.
Március 19-e után a tervezet már csak személyesen kérhetõ a NAV ügyfélszolgálatain, vagy
ügyfélkapunyitás után bármikor hozzáférhetõ
elektronikusan is.
További információ
a www.nav.gov.hu/szja/szja oldalon
olvasható, vagy általános tájékoztatás kérhetõ
a NAV Infóvonalán, a 1819-es telefonszámon.
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

KÉPESLAPOK
A RÉGI ÉS ÚJ SÁRBOGÁRDRÓL!
Kaphatók szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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FELHÍVÁS bírósági ülnökök
2018. évi soron kívüli jelölésére
A köztársasági elnök – az Országos Bírósági
Hivatal elnökének kezdeményezésére – soron
kívüli ülnökválasztást tûzött ki 2018. április 5.
és április 30. napja közötti idõtartamra. Az
OBH jogszabályváltozásra figyelemmel felmérte, hogy a fiatalkorúak elleni büntetõeljárás lefolytatásához elégséges-e a meglévõ ülnöki létszám.
A soron kívüli ülnökválasztás kezdeményezése szükséges, ezért a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló
39/2018. (I. 30.) OBHE-határozat 2. sz. melléklete a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) 76. §
(5) bekezdése o) pontja, valamint a Bjt. 216. §
(3) bekezdése alapján a 2018. évi soron kívüli
ülnökválasztás keretében a Székesfehérvári
Törvényszék Sárbogárdi Járásbírósághoz 4 fõ
a fiatalkorúak elleni büntetõeljárásban eljárni
jogosult ülnököt kell megválasztani. Ebbõl 2 fõ
pedagógus ülnök (Be. 680. § (5) bekezdés a)
pont, 2 fõ család-, gyermek- és ifjúságvédelmi
szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében
dolgozó személy (Be. 680. § (5) bekezdés c)
pont.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezik az
ülnökjelölés és választás szabályairól.
A Bjt. 212. § (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg,
aki nem áll a cselekvõképességet érintõ gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen elõéletû és nem áll
közügyektõl eltiltás hatálya alatt sem.
A Be. 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetõeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy fõiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó, vagy korábban dolgozó
személy vehet részt.

I. Az ülnökök jelölése
A Bjt. 213. § (2) A fiatalkorúak büntetõügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén mûködõ alapfokú
és középfokú nevelési–oktatási intézmények
tantestületei jelölik.
214. § (1) A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozat a jelölt nevét,
születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét,
valamint az aláírását tartalmazza.

(2) A jelölt a jelölés elfogadását követõen haladéktalanul, az ülnökké történõ megválasztására jogosult képviselõ-testület részére hatósági
erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen elõéletét. A fiatalkorúak büntetõügyeiben eljáró
bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történõ megválasztására jogosult képviselõ-testület részére igazolnia kell továbbá a
megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.
(3) Ha a jelölt a (2) bekezdésben meghatározott
igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké
megválasztani nem lehet.
(4) Az ülnök megválasztására jogosult képviselõ-testület a (2) bekezdésben meghatározott
személyes adatokat a jelölt ülnökké történõ
megválasztásáról meghozott döntésig kezeli.
(5) Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.
A fentiek alapján felhívom a bíróság illetékességi területén jelölésre jogosult szervezeteket,
a bíróság illetékességi területén mûködõ helyi
önkormányzatokat és az egyesületeket – kivéve a pártokat –, hogy a Sárbogárdi Járásbíróságra a Bjt. 212. § (1) bekezdésében és a Bjt.
213. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek
megfelelõ jelöltre vonatkozó jelölésüket – a jelen felhívás mellékletét képezõ fiatalkorúak
büntetõ ügyében eljáró bíróságra bírósági ülnökké jelölõ nyilatkozat kitöltésével – a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjához (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet
1. iroda) személyesen, vagy postai úton 2018.
március 29. napján 16 óráig eljuttatni szíveskedjenek. (Postai úton történõ benyújtás esetén e határidõ alatt a küldemény beérkezési
idõpontja értendõ.)
Felhívom a figyelmüket arra, hogy a jelöléshez
csatolni kell a jelen felhívás mellékletét képezõ
szabályszerûen kitöltött a jelölt ülnökké jelölését elfogadó nyilatkozatot.
Felhívom a figyelmüket továbbá arra is, hogy a
jelöltnek a jelölés elfogadását követõen haladéktalanul, de legkésõbb 2018. április 9. napján 16 óráig (postai úton történõ benyújtás esetén e határidõ alatt a küldemény beérkezési
idõpontja értendõ) a Sárbogárdi Polgármesteri
Hivatal szervezési csoportjához (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet 1. iroda) személyesen, vagy postai úton történõ benyújtással,
hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia
büntetlen elõéletét.
Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.
Az ülnökök választásáról Sárbogárd Város Önkormányzata várhatóan a 2018. április 13. napján megtartásra kerülõ képviselõ-testületi ülésén dönt.
A bírósági ülnökök jogait és kötelezettségeit, illetve a bírósági ülnökké jelölésre vonatkozó
nyilatkozatot, valamint a bírósági ülnökké jelölést elfogadó nyilatkozatot jelen felhívás mellékletei tartalmazzák.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00.

Dr. Farkas János háziorvos
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597. H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

Dr. Práger Péter háziorvos
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007 H: 10-13, K:
13-16, Sze: 10-12 (13 óráig csecsemõ- és gyermektanácsadás), Cs:
10-13, P: 9-12.

Dr. Jarabin János háziorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.
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Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy
azonnal feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím,
egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta
közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet. Hova forduljunk...?
Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik) hívja az E.ON-t:
06(80)200-636. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármesteri hivatalt:
06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Ha a lakásban áramkimaradás van, vagy ha nem ég a gáz:
E.ON lakossági ügyfélszolgálati telefonszámai: vezetékes telefonról - áram:
52 512 400, gáz: 52 512 401; mobiltelefonról - áram: 20/30/70/ 45 99 600,
gázhálózati: 20/30/70 45 99 711. A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon
7.30-20.00 óra között fogadja a hívásokat.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

Dr. Nemes Mária háziorvos

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös telefonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Dr. Oroszlány László háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13, P:
8-11.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 13.30-16.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy
elütött állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 00(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100. Katasztrófavédelemnél a kéményseprés megrendelése: 1818-as telefonszámon.

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül,
eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van: Közév Kft.:
06(25)508-990, 06(25) 460-128.

Ha közúton...

KÖZPONTI ÜGYELET H-P: 17-7 óráig, P: 12-7 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 7-7 óráig
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104
MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104
ABAI RENDELÕINTÉZET – ÜGYELET:
Aba, Felsõkörtvélyes, Káloz, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Sárosd, Soponya: Aba, Dózsa Gy. út 47/d.,
06 (22) 593 010.
Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (70) 370 3104.
Hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától
másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30–7.30-ig.

(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126, 06(25)520-150,
ügyelet: 06(30)552-4904. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos
útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ:
Székesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság:
06(22)311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.
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CSALÁDI KÖR

NAGYMAMA RECEPTJEI
Fóliában sült töltött
fasírttekercs
Hozzávalók a fasírthoz: 70 dkg darált sertéshús (lapocka), 1 db zsemle (vagy a
zsemle mennyiségének megfelelõ kenyér),
1 púpozott ek zsír. 1 közepes vöröshagyma, 1 db tojás, 2 púpozott tk fûszerpaprika, 1 nagy csipet kakukkfû, só és bors ízlés
szerint, 2 gerezd fokhagyma, 1 púpozott ek
mustár; a töltelékhez: 20 dkg füstölt sajt
(szeletelve), 4 db tojás, 15 dkg füstölt-fõtt
tarja (szeletelve), 2 tk napraforgóolaj.

A zsemlét, vagy kenyeret beáztatjuk langyos vízbe. A hagymát megpucoljuk, apró
kockákra vágjuk, a zsírban üvegesre pároljuk. A darált húsba beletesszük a kinyomkodott zsemlét, a hagymát, az összepréselt
fokhagymagerezdeket és a többi hozzávalót. Alaposan összegyúrjuk, kóstoljuk meg,
hogy ízlésünknek megfelelõ fûszerezettségû legyen. A sóval vigyázzunk, mert a tarja
is enyhén sós. 4 db tojást keményre fõzünk,
megpucoljuk és tojásszeletelõvel karikákra vágjuk. Egy kb. 60x40 cm-es alufóliát leterítünk és ecsettel vékonyan megkenjük
olajjal. Ráborítjuk a beízesített darált húst,
és a tenyerünkkel kb. 2-3 cm vastagságúra,
téglalap alakúra eltapicskoljuk. A hús szélétõl mindenhol kihagyva 4-5 cm-t ráterítjük a sajt felét, a füstölt tarját, a tojáskarikákat, majd befedjük a maradék sajttal. A
fólia segítségével feltekerjük. A fólia közepére igazítjuk a tekercset, csinosra formáljuk. Nagyon szorosan becsomagoljuk a fóliába. Úgy csomagoljuk be, hogy a ráhajtás

felül legyen, a két végét megcsavarjuk (jó
nagy szaloncukrot kapunk). A tepsibe úgy
tegyük bele, hogy a sütési idõ letelte után a
fóliából forgatás nélkül ki tudjuk bontani.
Elõmelegített sütõben min. 1 órát sütjük.
A sütési idõ letelte után kivesszük, óvatosan kibontogatjuk, egy kicsit emelünk a
sütési hõfokon, visszatesszük a sütõbe, és a
keletkezett pecsenyelével gyakran locsolgatva megsütjük. Hagyjuk egy kicsit kihûlni, végül ferdén szeletelve, tetszés szerinti
körettel tálaljuk.

Mediterrán
bulgursaláta
Hozzávalók a salátához: 1 bögre bulgur, 4
dl víz (forró), só ízlés szerint, 20 dkg uborka (1 db), 1 közepes piros kaliforniai paprika, 1 közepes lilahagyma, 240 g csicseriborsó (konzerv), 1 csokor kapor, 1 csokor
petrezselyem; az öntethez: 1 dl olívaolaj, 2
gerezd fokhagyma, só és bors ízlés szerint,
0,5 citrom leve.
A salátához a bulgurt egy tálba öntjük, leöntjük forró vízzel, és lefedve hagyjuk 15
percig, hogy megszívja magát. Közben az
uborkát félbevágjuk, kiskanállal kikaparjuk az uborka magjait és kis kockára vágjuk. A paprikát kicsumázzuk és kis kockára
vágjuk, a lilahagymát felkockázzuk, a petrezselymet és a kaprot finomra vágjuk. A
bulgurt egy nagyobb tálba tesszük, hozzáadjuk az összes felvágott zöldséget, a finomra metélt fûszereket, leöntjük az öntettel, és jól összekeverjük. 1-2 óráig hagy-

juk, hogy az ízek összeérjenek. Az öntethez az olívaolajat egy tálba öntjük, a fokhagymát lereszeljük, és hozzáadjuk. A
citromot belefacsarjuk, sózzuk, borsozzuk,
kikeverjük, és a salátára öntjük.

Sós karamellás,
fügés tartelettes
Hozzávalók a tésztához: 15 dkg finomliszt,
15 dkg aszalt füge, 1 csipet só, 0,5 tk szódabikarbóna, 1 ek méz, 1 ek vaj; a csokoládékrémhez: 12,5 dkg étcsokoládé (min. 65
%-os), 1,25 dl habtejszín; a karamellkrémhez: 5 dkg vaj, 0,75 dl habtejszín, 10 dkg
barna cukor, 0,5 tk só.

Tegyük egy aprítógépbe a fügét és a lisztet.
Aprítsuk finomra. Öntsük át egy tálba, adjuk hozzá a sót, szódabikarbónát, mézet,
vajat, és kézzel gyúrjuk össze. 33 dkg tésztát kapunk, osszuk 4 felé. Kézzel lapítgassuk bele a formákba. Tegyük hûtõbe 10
percre a formákat. Melegítsük elõ a sütõt
200 fokra és süssük kb. 8-10 percig. Rácson
hagyjuk kihûlni. A csokoládékrém elkészítése: épp csak forraljuk fel a habtejszínt,
adjuk hozzá a csokoládét és keverjük homogénre. Öntsük a kihûlt formákba, egyformán elosztva és tegyük hûtõbe, amíg elkészítjük a karamellát. Sós karamella: tegyük a lábasba a vajat, habtejszínt, cukrot
és sót. Forraljuk fel és gyöngyözve fõzzük
2-3 percig. Hagyjuk hûlni, majd öntsük a
csokoládékrém tetejére.
Díszíthetjük kakaóporral, fügével.

Heti idõjárás
A következõ idõszak elején térségünk idõjárását a Nyugat- és Közép-Európa felett kialakult, markáns, alacsony nyomású zóna és annak
ciklonjai alakítják. Emiatt változékony, idõnként csapadékos idõjárás
várható a héten, fokozatosan gyengülõ nappali felmelegedéssel.
Szerdától a Jeges-tenger térségében, majd a Skandináv-félsziget felett is
emelkedik a légnyomás, és a kialakuló, dél felé terjeszkedõ anticiklon
két részre fûzi szét az említett ciklonzónát. Közép-Európa térségét a zóna keleti felén, a Fehér-tenger térségében létrejött ciklon hátoldalán, a
skandináv anticiklonnal közös áramlásban mozgó igen hideg, sarki légtömeg közelíti meg a jövõ hét vége felé. Ez a számítások szerint szombattól szól majd bele idõjárásunk alakulásába. A jelenlegi modellfutások
szerint esély van arra is, hogy vasárnap és hétfõn – még bizonytalan
területi eloszlásban – havazás alakuljon ki, erõs szél kíséretében!
www.metnet.hu
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HAZAI GYÕZELMEK
Kitûnõ félidõzárások
Sárbogárd–Enying 3-0 (1-0)
Sárbogárd: Farkas – Gráczer Bence, Nagy, Hegedûs, Gulyás–Kovács, Tóth, Bezerédi, Gál, Gráczer Gergõ, Laták, Bánfalvi.
Cserék: Kindl, Gráczer Bálint, Luczek.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
Enying: Molnár – Kovács, Kalló, Szili, Gergye, Lángos, D’urso
Marvin, Harangozó, Paluska, Rados, Báles.
Cserék: Gergics, Szõke, Papp.
Az Enying elleni hazai rajt a Fõnix-pályán került lejátszásra. A
mérkõzés kezdetén a hazaiak birtokolták többet a labdát. A vendégek szórványos ellentámadásait a sárbogárdi védelem magabiztosan hárította. Az elsõ említésre méltó esemény – Bezerédi Á.
25 m-rõl lõtt szabadrúgása – elkerülte a kaput, majd a 38. percben
Gráczer Bence közeli lövését bravúrral védte Molnár B. T., a vendégek hálóõre. A 45. percben Bezerédi Á.-t szabálytalanul szerelte a védõ az alapvonaltól 16 m-re. A szabadrúgást Gulyás–Kovács
G. a kapu elé ívelte és a labda a gólvonal elõtt lepattanva a hosszú
sarokban kötött ki, 1-0.
A második játékrész óriási kihagyott Bezerédi Á.-helyzettel kezdõdött. A Gál D.-tõl kapott labdával kilépett a védõk között és a
hosszan átvett labdát a kapus felszedte. Tovább tartott a hazai
mezõnyfölény kihagyott helyzetekkel. Az Enying Paluska K. révén veszélyeztetett, de 12 m-rõl leadott lövését Farkas Z. lábbal
hárította. A 70. percben Gulyás–Kovács G. baloldalról átívelt labdájára Nagy Á. jól mozdult és a tétovázó védõk között 5 m-rõl a
léc alá fejelt, 2-0.
A hazaiak a magabiztos vezetés tudatában uralták a mérkõzést és
a 90. percben a bal oldalról érkezõ beadást Bezerédi Á. 12 m-rõl a
kapu jobb felsõ sarkába lõtte, 3-0.
A Sárbogárd az „idegenbeli” hazai mérkõzésén szervezett játékkal magabiztos gyõzelmet aratott a kapu elõtt kevés veszélyt
okozó Enying ellen.
Jók: Gulyás–Kovács G., Bezerédi Á., illetve Molnár B. T.

Ebédre LMSK Cobra Sport
Sárbogárd U19–LMSK Cobra Sport U19 3-0 (1-0)
Sárbogárd: Brúzsa – Németh, Horváth Zs., Márkovics, Sükösd,
Kiss, Molnár Márk, Horváth I., Demeter, Vagyóczki, Barabás.
Cserék: Deák, Gábris, Husvéth, Gyökér, Erdélyi.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
LMSK Cobra Sport: Kovács – Kovács, Zsiga, Horváth A., Bagó,
Szipõcs, Tóth, Horváth P. Á., Nyikos, László, Koronczai.
Cserék: Muzs, Koltai.
A délidõben lejátszott rangadón óvatosan kezdett mindkét csapat. A hazaiakat fûtötte a Lepsényben elszenvedett egyetlen õszi
vereségért a visszavágás. Az elsõ félórában a mezõnyjáték dominált hazai fölénnyel. Molnár M. közeli lövését védte a vendégek
kapusa, majd Sükösd G. jobb oldali beadását szögletre mentette a

védelem. A 35. percben megszületett a vezetõ gól. Sükösd G. a középen megkapott labdával kilépett a védõ mellett és a kifutó kapus mellett 10 m-rõl a hálóba lõtt, 1-0. A félidõ végéig még Vagyóczki P. közelrõl fölé emelt, a labdája és Demeter D. szabadrúgása okozott veszélyt Kovács Z. I. kapujára.
A második játékrészben állandósult a hazai fölény. A 66. percig sikerült a hazai támadásokat hárítani a lepsényi védelemnek. Ebben a percben kétgólosra növelte elõnyét a Sárbogárd: Kiss R. B.
beadását Demeter D. közelrõl a kapus mellett a hálóba gurította,
2-0. A 68. percben a Nyikos M. 14 m-rõl a jobb alsó sarokba tartó
lövését Brúzsa S. P. nagyszerû vetõdéssel szögletre ütötte. A 74.
perc Molnár M. átadását Sükösd G. középre adta és az érkezõ
Demeter D. estében, 12 m-rõl a kapuba továbbította a labdát, 3-0.
A mérkõzés végéig a háromgólos elõnyt nem tudták a vendégek
csökkenteni. A hazaiak ezzel a gyõzelemmel, már pontelõnnyel, a
tabella élére kerültek.
Jók: Sükösd G., Horváth I., Demeter D. illetve Nyikos M., Kovács
Z. I.

Csak röviden
Szabadegyháza–Sárbogárd II. 4-1 (1-0)
Szabadegyháza: Miklós – Rapai, Csupor, Killer, Imre J., László,
Billig, Németh, Farkas, Tiber, Imre G. Cserék: Nochta, Mányoki,
Berényi, Dienes, Vizi, Kellner.
Vezetõ edzõ: Baranyai Balázs.
Sárbogárd II.: Brúzsa – Fülöp, Juhász, Nagy, Lajtos, Szabó, Szakács, Vámosi D., Bartók, Vámosi G., Simon.
Cserék: Horváth, Palásti, Pajor.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Az elsõ félidõben még sikerült tartani a hazaiak rohamait, és a 31.
percben Rapai G. góljával szerzett vezetéssel tértek szünetre a
csapatok, 1-0.
A második félidõ 66. percében Fülöp T. kiállítása miatt megfogyatkozott a Sárbogárd II. A kiállítás után, a 67. percben Szabó Z.
góljával egyenlítettek a vendégek, 1-1. A 74. percben Mányoki Z.
megszerezte a vezetés a Szabadegyháza csapatának, 2-1. A mérkõzés hajrájában a hazaiaknak sikerült tovább növelni az elõnyt.
A 84. percben Dienes M. találatával 3-1. A 89. percben Mányoki
Z. állította be a végeredményt, 4-1.

A hétvége sportmûsora
2018. március 17. (szombat)
10 óra: Mór U19–Sárbogárd U19 (megyei I. o., U19, Mór)
15 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Soponya Öregfiúk (Sárbogárd)
2018. március 18. (vasárnap)
10 óra: Elõszállás U16–Sárbogárd U16 (Elõszállás)
15 óra: Lajoskomárom–Sárbogárd (megyei I. o., Lajoskomárom)
15 óra: Vajta–Sárbogárd II. (megyei II. o., Vajta)
Szántó Gáspár

Utánpótlás-focisiker Törökbálinton
Már évek óta visszatérõ vendégként veszünk rész Törökbálinton
az utánpótláskorúaknak rendezett téli nevezéses tornákon. 2018.
március 3-án U13-as csapatunk tornagyõzelmének örülhettünk.
A siker rangját emeli a résztvevõ csapatok neve, mint például Visegrád, RAFC, Komáromi VSE, Debrecen, Csepel.
A résztvevõ játékosok: Derner Péter, Hollósi Bence, Szalai
Ádám, Palotás Péter, Boda Armand, Csõgör Dávid, Sáfrány
Alen.
Felkészítõ edzõ: Lajtos András.

Eredmények:
Sárbogárd–Komáromi VSE 1:1, RAFC– Sárbogárd 0:1, Visegrád–Sárbogárd 0:3.

Elõdöntõ: RAFC2–Sárbogárd 0:1
Döntõ: Csepel–Sárbogárd 1:2
Gratulálok, szép volt fiúk!
Sallai Attila, Sárbogárd SE
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MEGHÍVÓ
A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát Kör
tisztelettel meghívja a borosgazdákat

2018. április 14-én
9 órakor rendezendõ

SÍC – hírek, eredmények
Terem OB elõtti utolsó kvalifikációs versenyünkön voltunk vasárnap Kecskeméten 11 fõ
íjászunk részvételével.

XX. BORVERSENYÉRE,
mely Horváth István (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-, termõhelymegjelöléssel. 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 %
A „TEMPLOMUNK” Alapítvány mindenkinek
köszönetet mond, aki a 2016. évi személyi jövedelemadójának 1 %-át felajánlotta az alapítvány
számára.
Az alapítvány célja a megalakulás óta a sárbogárdi római katolikus templom és plébánia épületének tatarozása és a szükséges részek felújítása, állagmegóvása.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák a fenti célok megvalósítását adójuk 1 %-ának felajánlásával.

Név: TEMPLOMUNK Alapítvány
Adószám: 18490499-1-07
Isten fizesse meg!
Tisztelettel: a kuratórium

Tisztelt Olvasók!
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!

Eredményeink:
– gyermek fiúk: Csik Levente 2. hely
– serdülõ fiúk: 1. helyezést ért el Batári Szilárd, 2. helyezést Jászter Botond
– kadétok: a lányoknál Csik Nikoletta a 3., a fiúknál Szénási Benedek a 3., Jászter Zsombor a 6. helyet szerezte meg.
– felnõtt férfiak: Katona Alex 6., Széplaki Zoltán 10., Téglás László 15., Németh Zoltán
16. helyen végzett.
– szenior férfiak: Gilicze László a 2. helyen végzett.
Versenyzõink két fõ kivételével – Cs. N. és N. Z. nem érték el a szintet – jogosultak indulni a 2018-évi terem országos bajnokságon.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat.
Felszerelést biztosítunk, saját íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk.
Kérjük, hogy az idei évben is a személyi jövedelem adójuk 1 %-ával legyenek egyesületünk segítségére, legyenek támogatóink.
Adószámunk: 18491074-1-07
Támogatásukat nagyon köszönjük!
Elérhetõk vagyunk és jelentkezzenek egyesületünkbe az lgilicze@tolna.net levelezési
címen.
Sárréti Íjász Club Sárbogárd

Adószámunk: 19025513-1-07
A sportszeretõket továbbra is várja egyesületünk. Fáradozásukat nagyon köszönjük.
Érdeklõdni lehet: Németh Attilánál (tel.: +36 20
927 0985), vagy a www.sarbogardikarate.hu
honlapon.
Köszönettel: Németh Attila elnök

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

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
adószáma: 18003644-1-07

ADÓNK 1 %-a
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.

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

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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Ismét az utolsó 10 percben ment el a hajó
VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE 25-31 (13-14)
Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 13. forduló
Vezette: Kurkó Gy.–Nerhaft B. Nézõszám: 70 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 5, ifj. Bodoki 8, Pluhár 2,
Rehák 4, Horváth 3, Kaló 3.
Cserék: Várady–Szabó, Aranyos A., Szabó J. Zs.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Rácalmás: Princes – Rosta 2, Horváth 4, Tóth T. 10, Somogyi 5,
Olaj 2, Benke.
Cserék: Hegedüs – Nagy 4, Faragó, Miss 3, Schmidt 1, Tóth M.
Edzõ: Princes Attila.
Hétméteresek: 3/3, illetve 3/3. Kiállítások: 8, illetve 14 perc.
Az elmúlt hétvégén újabb rangadón léptünk pályára, ezúttal a régi rivális Rácalmás volt az ellenfél. Az elsõ félidõben a hátráltató
körülmények (Várady–Szabó Márton kizárása a 8. percben) ellenére is jól játszottunk. Támadásban sikerült eljutni helyzetekig.
Védekezésben annak ellenére, hogy nem maradt 3-as védõnk a
csapatban, egész jól álltunk a sarat. A kapuban Németh Tomi is
hozzá tudott tenni jó pár alkalommal.

INDUL A KÉZILABDÁS
UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS

A fordulás után nagy lendülettel kezdtek a vendégek, a visszatérõ
Horváth Dániel és a beálló Tóth Tamás bizonyultak tarthatatlannak számunkra. A vendégek meg is léptek 4 góllal. Innen még volt
visszaút 15-29-rõl, kihasználva a 4 perces emberelõnyt Bodoki
büntetõivel és átlövésgóljával gyorsan visszakapaszkodtunk egálra. A 49. percben még 20-20 állt az eredményjelzõn. Innentõl
kezdve viszont már csak asszisztáltunk a mérkõzésen. Jött a fáradtságfaktor és újra a vendégek percei. Hibáinkat kihasználva
könnyedén játszották át a megtépázott védelmünket. Mínusz 4nél megpróbáltuk még a teljes pályás emberfogást, de nem sikerült hibára késztetni a magabiztosan játszó rácalmásiakat.
Ismét egy hasonló forgatókönyv, mint Martonvásár ellen. Azonban azt mindenképpen meg kell említeni, hogy számtalan
mennyiségû ziccer maradt ki a részünkrõl a meccsen. Ha azokkal
jobban élni tudunk, lehet, hogy más a vége. Voltak jó periódusaink, amikor több jó dolgot is sikerült megvalósítanunk. Azonban
az erõnk, energiánk ismét idõ elõtt elfogyott.
A következõ hétvégén, az alapszakasz utolsó fordulójában, a tabella hátsó felében található Móri KSC II. csapata érkezik hozzánk. A találkozó, reméljük, jól fogja szolgálni a felkészülésünket
a rájátszás felsõ házi küzdelmeire.
Március 17. (szombat) 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Móri KSC II.
Tabella:

A kép illusztráció
A VAX KE Sárbogárd 7 és 8 éves kor közötti (2010. január 1-je és 2012. május 31-e között született) sportolni vágyó fiúgyermekek számára indít szivacskézilabda-edzéseket még ebben a tanévben.
Az edzések várható helye: Sárbogárd, Mészöly Géza Ált. Isk. tornaterem
Céljaink:
– a gyermekek testmozgásra való tudatos nevelése;
– a sport megszerettetése;
– a kézilabda alapjainak megismertetése és tanítása;
– a gyermekek versenyeztetése eredménykényszer nélkül;
– hosszabb távú cél a sárbogárdi kézilabda-utánpótlás felépítése.
További információk:
REHÁK SÁNDOR elnök (06 30 851 8409, rehaksanyi1@gmail.com)
REHÁK TAMÁS utánpótlásért felelõs edzõ
(06 30 484 1289, rehaktomi93@gmail.com)
VAX KE Sárbogárd

1. Martonvásári KSE
2. Rácalmás SE
3. Ercsi SE
4. VAX KE Sárbogárd
5. Bicskei TC
6. Móri KSC II.
7. Velencei SE

12
11
11
11
11
11
11

9
9
7
4
4
1
1

1
0
3
2
0
2
0

2
2
1
5
7
8
10

358
318
305
288
244
287
257

287 71
269 49
251 54
272 16
280 -36
345 -58
353 -96

19
18
17
10
8
4
2

A 13. forduló további eredményei:
Mór II.–Velence 26-28 (10-16), Bicske–Martonvásár 21-28 (9-13)
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!
Adószám: 18502710-2-07
Tisztelettel: VAX Kézilabda Egyesület, 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.

Rehák Tamás

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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HIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
KÉTSZOBA ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ,
1978-as, ELADÓ.
HÕSZIGETELÉSES VAKOLATÚ,
GÁZ- ÉS VEGYES FÛTÉSES.
Bajcsy-Zs. út 86. 06 30 552 4960
REDÕNYÖS 06 30 966 8446
ÖSSZKOMFORTOS CSALÁDI HÁZ
teljes berendezéssel, bútorozva
ELADÓ PUSZTAEGRESEN.
06 25 233 404

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN,
CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián, valamint az LRT- COM hálózatán a C7-es
csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
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