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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

JERUZSÁLEM 33-BAN
Ez a város tele van látnokkal, prófétával,
fanatikussal. Nincs a világnak még egy
ilyen városa, ahol annyi a jós, a megszál-
lott, mint Jeruzsálem. Mitõl van ez? Talán
a talaj sugárzása okozza. Mit láttam vasár-
nap az utcán? Az Olajfák hegye felõl veze-
tõ úton egy ember baktatott be a városba,
mégpedig szamárháton. Körülötte vagy
kétszáz ujjongó ember vonult, pálmaága-
kat, sõt a felsõ ruháikat terítették a csacsi
elé. Mondta ott valaki, aki ismerte az ille-
tõt, hogy ez egy Jézus nevû tanító, aki va-
kokat tett látóvá, betegeket gyógyított, sõt
feltámasztott egy halott leányt. Micsoda?
Halottat feltámasztott? Nem voltam ott,
nem láttam, de az ember kétkedéssel fo-
gadja az ilyesmit. A szomszéd utcából egy
halkereskedõ kikerekedett szemmel nézte
a férfit, s azt állította, hogy õ látta, amikor
egy púpos asszony hátát kiegyenesítette az
illetõ.

Leszkovszki Albin írása a 7. oldalon.
Fotó: Fatimai Boldogasszony

Általános Iskola, Alsószentiván

MEGÚJULT ALAPI HIVATALMEGÚJULT ALAPI HIVATAL

Írás a 2-3. oldalon.
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MEGÚJULT ALAPI HIVATAL
Öröm legeltetni a szemet a teljesen megújult alapi polgármesteri hivatal épületén és rendezett környe-
zetén. Otthonossága a nõi hozzáadott érték, a kivitelezés férfiak keze munkáját õrzi. A harmonikus összha-
tás marasztalja az embert, fõleg a március 28-ai avatóünnepségre elõbújt napsugarak melegében.

A várva várt alkalmat megtisztelték jelenlétükkel a helyi és járási
intézmények, szervezetek munkatársai, vezetõi, a környék pol-
gármesterei, az egyházak képviselõi, Varga Gábor országgyûlési
képviselõ, dr. Tanárki Gábor, a Fejér Megyei Kormányhivatal
igazgatója és Budavári Árpád rendõrkapitány.

Méhes Lajosné, Alap polgármestere ekképp méltatta az ese-
ményt: – Képviselõtársaimmal és a hivatal dolgozóival azon mun-
kálkodunk, hogy Alap otthonossá váljék az itt lakók számára, ér-
demes legyen itt élni, családot alapítani, gyermekeket nevelni,
terveket szõni, mert aki itt él, látja a település jövõjét, fejlõdését.
Alap legnagyobb értéke a folyamatos megújulás, a pozitív válto-
zások, tisztelettel õrizve a múlt hagyományait. Az elõdöktõl ka-
pott szellemi örökség ad erõt ahhoz, hogy élhetõ községet hagy-
junk utódainkra. A hivatal épülete az 1950-es években épült, egy
része szolgálati lakásként, másik része tanácsházként üzemelt,
mindig a közösséget szolgálta. Benne van a múlt, a jelen és a jö-
vendõ. Az épület romló állapota indokolttá tette a teljes felújítást.
2016-ban 29.152.715 Ft-ot nyertünk pályázaton a Belügyminisz-
tériumtól, amihez 1.534.353 Ft saját forrást adtunk. Ebbõl való-
sult meg a felújítás elsõ üteme. 2017-ben ugyancsak belügyminisz-
tériumi pályázaton nyertünk 20.094.554 Ft-ot a második ütemre,
melyhez 1.057.608 Ft önerõt biztosítottunk. A kivitelezési mun-
kálatokat a Cukép Kft. végezte. Van több idén megvalósuló beru-
házásunk is, melyekre rendelkezésre áll elnyert forrás; ezek a tel-
jesség igénye nélkül a következõk: a szociális alapszolgáltatások
infrastruktúrájának fejlesztése, külterületi út szilárd burkolattal

való ellátása, bölcsõdei csoport kialakítása, óvodai tornaszoba
energetikai korszerûsítése, mûfüves pálya és helyi piac kialakítá-
sa. Köszönet Varga Gábornak, hogy több éve folyamatosan figye-
lemmel kíséri a település életét és segíti, támogatja pályázati lehe-
tõségeken keresztül a Alap fejlõdését, aktívan segíti az önkor-
mányzat munkáját hasznos tanácsaival, gyakorlati tapasztalatai-
val.



Bogárd és Vidéke 2018. március 29. KÖZÉLET 3

A hivatal dolgozói hozzáértéssel, lelkiis-
meretesen végzik feladataikat, immár
modern, korszerû körülmények között.
Olyan épülettel gyarapodott a község, ahol
a körzeti megbízott, a járási ügysegéd és a
falugazdász is helyet kap. Olyan minõségi
változás ez, melyre régen vártunk. Köszö-
net mindenkinek, aki segítette a megvaló-
sulást!
Varga Gábor beszédében elmondta: – Fo-
lyamatosan járom az országot, Dél-Fejért.
Tegnap Káloz esetében 200 millió, Sár-
szentágota esetében 110 millió Ft-nyi be-
ruházást tudtunk bejelenteni. Manapság
röpködnek a 10-20-100 milliók. Ennek az
az oka, hogy Magyarország erõsödik, fejlõ-
dik. Ellenfeleink ezt ugyan elvitatják. Elvi-
tatják, hogy a közbiztonság erõsödik, mi-
közben például a kiváló munkát végzõ ala-
pi polgárõrség pár éve nyert autókat, visz-
szaállítottuk a rendõrõrsöket, és pár hó-
nap múlva letehetjük az új Sárbogárdi
Rendõrkapitányság és mentõállomás
alapkövét. Az egészségügyben orvosi ren-
delõket, rendelõintézeteket, szociális in-
tézményeket újítunk fel és építünk. Pol-
gármester asszony felsorolta, hogy ebben
az évben miket valósítanak meg. Ehhez
persze olyan vezetõ kell egy település élé-
re, aki mer, szeret, tud dolgozni – és persze

olyan munkatársak és lakók. Abban, hogy
a Sárbogárdi járásban a polgármesterek
együttmûködése ilyen nagyszerû, nagy sze-
repe van Méhes Lajosné hozzáállásának a
térségi dolgokhoz. Az alapiak tapasztal-
hatják, milyen az, amikor egy jól megvá-
lasztott vezetõ nap mint nap tesz a közös-
ségért. Mi minden olyan ésszerû tervet tá-

mogattunk és támogatunk, ami a helyi kö-
zösség igényeinek megfelel, a helyiek fej-
lõdését, életminõségének javulását idézi
elõ. Köszönöm az alapiaknak, Julikának,
hogy tevõlegesen és inspirálóan dolgoz-
nak! Egy képviselõnek jobb dolgozni, ha
folyamatosan keresik és kérik a lobbizását,
támogatását, tanácsát pályázatokban, reá-
lis tervek, célok megvalósításában. Alapon
egy év alatt 7-8 pályázatot nyújtanak be.
Nem mindegyik nyer, de ez a tevékenység
akkor is példaértékû. És elmondhatom,
hogy ilyen partner a többi térségi önkor-
mányzat is. A jó kezdeményezéseket to-
vábbra is lelkesen támogatom. Remélem,
a következõ idõszakban is találkozunk.
A beszédeket követõen Méhes Lajosné,
Varga Gábor és dr. Tanárki Gábor ünne-
pélyesen átvágták a nemzeti szalagot,
majd a vendégek körbejárhatták a megszé-
pült épület minden zegét-zugát, illetve
megkóstolhatták a gazdag svédasztal kíná-
latát.

Hargitai–Kiss Virág

ELÕLÉPTETÉS
2018. március 14-én Papp Károly r. altá-
bornagy, országos rendõr-fõkapitány a
Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egyesü-
let elnöksége javaslatára – a Rendõr és
Határõr Nyugdíjas Egyesületek Orszá-
gos Szövetsége egyetértésével – a sárbo-
gárdi egyesület alelnökeként végzett ki-
emelkedõ tevékenysége elismeréséül
elõléptette SIÁK ZSUZSANNA ny. á.
r. õrnagy asszonyt ny. á. r. alezredessé.

Az elõléptetéshez szívbõl gratulálunk!
Megérdemelted!

A Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr Egye-
sület elnöksége és tagsága nevében:

Streng Ferenc ny. á. r. alezr.
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BERÉNYI IMRE
Fejér megye
5. választókerület
A Munkáspárt képviselõjelöltje

Ha Ön a munkájából él, ha tudja, milyen nehéz ma a fizetésbõl kijönni, mi-
lyen nehéz gyereket nevelni, idõsekrõl gondoskodni, akkor én vagyok az Ön
képviselõjelöltje.
200 ezer forint adómentes minimálbért!
Elsõ munkahelyet a fiataloknak!
Egyszeri 45 %-os vagyonadót a milliárdosoknak!
Jövedelemarányos családi pótlékot!
Alanyi jogon lakást mindenkinek,
senkit ne lehessen kilakoltatni!
65 év felett ingyenes gyógyszerellátást!
100 ezer forint adómentes
minimálnyugdíjat!
Magyar mezõgazdaságot,
itthon megtermelni mindent, amit lehet!
200 ezer új munkahelyet vidéken!
Ne telepítsenek migránsokat
az országba!
Nem akarunk háborút Európában!

BENNE BÍZHAT!

Április 8-án szavazzon
a Munkáspárt jelöltjére
és listájára! /X/

Testi sértés iskolaidõben
Három alsós, második osztályos fiú meg-
verte két osztálytársát: egy fiút és egy kis-
lányt a Sárbogárdi Mészöly Géza Általá-
nos Iskolában. Az incidens hírérõl két hete
értesült szerkesztõségünk több forrásból.
A történtek fölbolygatták a várost, és so-
kan kíváncsiak az ügy fejleményeire. Ép-
pen ezért a március 15-ével kezdõdõ, négy-
napos hétvégét követõen elektronikus le-
vélben megkerestem az intézményvezetõt,
a tankerület igazgatóját és a rendõrséget is
a történtek kapcsán.
Az intézményvezetõtõl nem érkezett vá-
lasz.
A Dunaújvárosi Tankerületi Központ
igazgatója, Szilágyiné Németh Sarolta
Zsuzsanna az alábbi tájékoztatást adta:
„Az ügyet az intézmény vezetõje kivizsgál-
ta, amelynek során megállapítást nyert,
hogy az eset idején a gyerekek felügyeletét
ellátó pedagógus nem kellõ körültekintés-
sel járt el, nem tett meg minden tõle elvár-
hatót a helyzet megakadályozására, illetve
orvoslására. Az intézményvezetõ kérésére
a tankerületi központ igazgatója az érin-
tett pedagógust írásbeli figyelmeztetésben
részesítette. A Dunaújvárosi Tankerületi
Központ határozottan elutasít mindenféle
erõszakot, különösen a gyermekek sérel-
mére elkövetett erõszakos cselekménye-
ket.

A bántalmazott gyermek édesapja felje-
lentést tett, az ügyben rendõrségi vizsgálat
van folyamatban.”
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság az eset-
tel összefüggésben könnyû testi sértés vét-
ség elkövetésének gyanúja miatt indított
büntetõeljárást. Az eljárás jelenlegi szaka-
szában bõvebb tájékoztatást nem adtak.
Valószínûsíthetõen gyámügyi eljárás is in-
dul az ügy kapcsán.

Lábjegyzet
Még mielõtt eljutott volna hozzám a szó-
ban forgó eset, meghívást kaptam az iskola
két eseményére, nem kis meglepetésemre,
mivel ritkán invitálnak a programjaikra.
Az incidens híre megmagyarázta a hívást.
Ezek után már azon sem akadtam fönn,
hogy az egyik sértett gyermek szülõje fed-
dést kapott az iskola részérõl azért, mert a
facebook-bejegyzésével (az eset nyilvános-
ságra hozatalával) szégyent hozott az isko-
lára. Az egyik „verõlegény” hozzátartozó-
ja is hõbörgött a szerkesztõségben az emlí-
tett bejegyzés miatt – ahelyett, hogy elbe-
szélgetett volna elkanászodott ifjú család-
tagjával.

Sajnos nem elõször tapasztaltam a Mé-
szöly részérõl: fontosabb az, hogy az isko-
láról jó képet mutassanak, mint az, hogy
nyíltan felvállalják a létezõ problémákat,
és azok megoldásán fáradozzanak. Ez a
kommunikációs stratégia meglátásom sze-
rint egyáltalán nem teszi vonzóbbá az isko-
lát. Sokkal szimpatikusabb az, ha látszik a
folyamata, eredménye a gondok megoldá-
sának, a jobbító törekvéseknek. A nyilvá-
nosság nem csak a szép és jó megmutatásá-
ra való; hasznos segítséget nyújthat bajban
is.
Van mit tenni a Mészölyben a jó hírnév ér-
dekében, de ennek nem az elkendõzés az
útja. Tisztában vagyok azzal, hogy az iskola
a fenti, segítõ szándékú, kritikus soraimért
feltételezhetõen ismét nem kívánatos sze-
mélyként fog majd kezelni, mint ahogy volt
már rá korábban nem egyszer példa. De az
iskolában, mint állami, adókból fenntar-
tott intézményben történt testi sértés
(mondhatni csoportos garázdaság) már
nem tekinthetõ az iskola belsõ ügyének,
nem lehet elhallgatni. Az oda járó gyerme-
keknek és szüleiknek alapvetõ joguk és
igényük a biztonságos oktatási–nevelési
környezet, sérelem esetén hatékony jogor-
voslat.

Hargitai–Kiss Virág
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Reflektor
Sárhordók

Már megint és még mindig vannak olyan
gazdálkodók, akik sáros kerékkel hajtanak
a földjeikrõl az aszfaltra és kilométereken
át összemaszatolják, balesetveszélyessé te-
szik a közutakat. Kérjük ezeket az illetõ-
ket, hogy takarítsanak föl maguk után,
ahogy illik! A szemfüles közlekedõk pedig
bátran jelentsék a rendõrségnek annak a
jármûnek a rendszámát, amelyik bepisz-
kítja az utat. A borsos bírság csak észhez
téríti a rendbontókat.

Szemetes utcák

Épp ma láttam az interneten két fotót: az
egyik egy kupac szemetet ábrázolt „itt em-
berek laknak” felirattal, a másik egy cso-
dás erdõt „itt meg állatok…” képaláírás-
sal. Ez jól jellemzi emberjárta területeink
állapotát. Szinte nincs egy centiméter,
ahol ne lenne valami szemét, és mi ebben
vagyunk kénytelenek élni?! Elvárjuk az
önkormányzat által, közvetetten általunk
fizetett szolgáltatótól meg a közmunká-
soktól a folyamatos takarítást. DE rajtunk
múlik, meddig tart a rend és tisztaság!
Annyiszor írtunk már a lapban arról, hogy
legyünk már igényesebbek a környeze-
tünkre! Otthon is maguk alá piszkítanak, a
padlóra dobálják a zsemlét, csokipapírt,
zsebkendõt, cigicsikket, zacskót, miegy-
mást??? Rengeteg kuka van a központban
kihelyezve, ott a hulladék helye! De zseb-
ben, táskában az otthoni gyûjtõedényig is
elvihetõ a szemét! Akinek nincs ennyi
esze, azzal szívesen szedetném kötelezõen
pár napig mások szemetét, hogy egy életre
megtanulja a leckét.

Kuka kutyaguminak

Bízva abban, hogy elõbb-utóbb a kulturá-
latlan emberek egyre kevesebben lesznek,

sõt, remélhetõleg ki is halnak a homo sapi-
ensek sorából, az önkormányzat sárbogár-
di viszonylatban innovatív módon, kísérle-
ti jelleggel kutyagumigyûjtõ-edényt helye-
zett ki a Mikes közi emeletes házak közelé-
be (az Aradi emlékparkkal szembe). Ha
beválik, azaz az ebtulajdonosok rendelte-
tésének megfelelõen használják, akkor
más frekventált helyekre (például az Ifjú-
sági parkba, honvédségi lakótelepre) is ke-
rül ilyen gyûjtõedény.

A gyerekesek, nem kutyások és ebürü-
léktõl fenyegetett lakosság nevében köszö-
net az önkormányzatnak az ötlet megvaló-
sításáért! Reméljük, lesz eredménye!

Sor a labornál

Tudjuk, hogy a labor vállalkozásban mû-
ködik a sárbogárdi rendelõintézetben, de
mégiscsak a közegészségügyi ellátás része,
ezért itt tolmácsoljuk a páciensek pana-
szát, miszerint reggelente hosszú sor áll a
labor ablaka elõtt. Van, hogy egy óra, mire
valaki az ablak elé kerül. Senki nem mer le-
ülni, mert akkor kezdheti elölrõl a sorban
állást. Idõs emberek is kénytelenek hosszú
ideig így ácsorogni. Múltkor rosszul is lett
emiatt valaki. Érdemes lenne ezért sorszá-
mos rendszert bevezetni. Köszönjük az
illetékeseknek, ha továbbítják a labort
üzemeltetõ vállalkozásnak a jelzést.

Épül a Szent István út
délen

Az önkormányzati üléseken elhangzott
ígéret szerint a héten megkezdõdött a
Szent István út déli, régóta nagyon rossz ál-
lapotban lévõ szakaszának felújítása, sok
arra közlekedõ örömére. Azért is fontos
lépés ez, mert a 63-as út belterületi részé-
nek soron következõ felújítása miatt itt le-
het majd kerülni.

Hargitai–Kiss Virág

Megdõlt
kopjafa

A sárszentmiklósi emlékparkban az iskola
és óvoda között állnak délcegen a kopja-
fák.

Elõttük hatalmas kõtáblán rengeteg név,
kiket elragadott a történelem vihara. Azt
hittük, emlékük örökkön él, de ez mára
megfakult. Õk mégis õrködnek a maiak fe-
lett, némán, szótlanul. Életüket adták a
hazáért, a családért, egy szebb, élhetõbb
világért. Valaha gyermekként õk is szalad-
tak ott, ahol a maiak, felnõve szõttek álmo-
kat. Aztán minden másként lett, életük vi-
rágában letépték õket gaz kezek. A gaz ke-
zek ma is megvannak, a hõsök emlékét té-
pik, kopjájukat is félik. Egy nemzet ha-
nyatlásához egyenes út a közöny és a fele-
dés. Pedig hõsökre ma is szükség van, és
mindenkor szükség lesz. Mit várunk mesz-
szirõl jött emberektõl, ha mi magunkat
sem ismerjük és õseinket nem tiszteljük?
A kidöntött kopjafa üzen: hé, ember, ki ma
itt élsz és jársz, ne feledd, mit tettek õseid,
mert néma sikolyuk hozzád kiált! Emlé-
kezz és cselekedj, hogy legyen hazád!
Mikor e sorokat írom, a megdõlt kopjafát
már gondos kezek visszaigazították. Tehát
a remény is él, hogy van jövõnk!

Kádár Zoltán
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Elismerés az évtizedes szolgálatért
A katasztrófavédelem hivatásos állomá-
nyában hosszú idõn át eltöltött szolgálata
és eredményes munkája elismeréséül Ma-
gyarország belügyminisztere Tûzoltósági
Szolgálati Jelet adományozott a közel-
múltban a Sárbogárdi Hivatásos Tûzol-
tó-parancsnokság öt tûzoltójának. Az elis-
meréseket Kõvágó Dezsõ tûzoltó alezre-
des, parancsnok adta át a laktanyában.

20 éves szolgálata és eredményes munkája
elismeréseként Csonka Csaba Róbert tûz-
oltó fõtörzsõrmester és Madarasi Lajos
tûzoltó fõtörzsõrmester, beosztott tûzol-
tók, Takács Zoltán tûzoltó fõtörzsõrmes-
ter gépjármûvezetõ, valamint 10 éves szol-
gálata és eredményes munkája elismerése-
ként Hegedüs Attila tûzoltó fõtörzsõrmes-

ter és Kiss Lajos tûzoltó fõtörzsõrmester,
beosztott tûzoltók vehették át a Tûzoltósá-
gi Szolgálati Jelet.

Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Országszerte elindulnak a teljes körû útfelújítási munkák
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában két országos útfelújítási program ré-
szeként idén mintegy 1200 kilométernyi út teljes körû felújítása indulhat el. A felújítási
munkák elsõ körében eddig mintegy 140 szakaszra vonatkozóan adott át az elmúlt na-
pokban munkaterületet a társaság a kivitelezõknek, a projektek év végéig ütemezetten,
folyamatosan haladnak majd.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017. de-
cember 13-án publikálta az idei évre terve-
zett útfelújítási munkáit. A Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Program, illet-
ve a hazai forrásból megvalósuló mintegy
500 projektelemet tartalmazó beruházási
csomag elsõ körében március második fe-
lében a társaság összesen mintegy 140 sza-
kaszon adott munkaterületet a kivitele-
zõknek. A két programnak köszönhetõen
idén csaknem 1200 kilométernyi út felújí-
tása kezdõdhet el, ami közel kétszeresen
meghaladja a 2016-2017-ben elvégzett 667
kilométernyi útfelújítást. Tekintettel a
programok volumenére, a munkálatok
több körben, ütemezetten valósulhatnak
majd meg. Az elsõ ütemben szereplõ pro-
jektek listája itt érhetõ el: http://internet.
kozut.hu/SiteCollectionDocuments/munk
aterulet_atadasok_2018_marcius.xlsx. A
két országos programban szereplõ útfel-
újítások teljes listáját pedig itt találják meg

az érdeklõdõk: http://internet.kozut.hu/
Lapok/2018-utfelujitasi-programok.aspx.
Sárbogárd térségében, Fejér megyében meg-
újul a 63107-es jelû sárszentágotai bekötõút
és a 6307-es jelû út kálozi átkelési szakasza –
ezekrõl a héten, kedden tartottak sajtótájé-
koztatót a két településen. A listában megta-
lálhatók a 63-as út egyes szakaszai, a Duna-
újváros–Sárbogárd közötti út szakaszai, va-
lamint a Nagylóki bekötõ is.
A társaság a teljes körû útfelújítások mel-
lett a lokális javítási, vagyis kátyúzási, illet-
ve nagy felületû burkolatjavítási munkáit
is folyamatosan végzi. A szakemberek a té-
li hónapokban is végeztek hidegaszfalttal
kátyúzást, de a tartósabb, melegaszfaltos
munkák március második felétõl, április
elejétõl indulhatnak el. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. 2018-ban összesen 200 ezer
tonna aszfalt felhasználását tervezi ezen
munkálatainak elvégzése során. A kátyú-

zási munkákat az utak hierarchikus rendje
szerint ütemezik, vagyis elsõ körben a
gyorsforgalmi utakon, majd a fõutakon,
végül a mellék- és bekötõutakon avatkoz-
nak be.
A felújítások és javítási munkák idején ál-
talában félpályás korlátozásra, így a forgal-
masabb szakaszokon torlódásokra is szá-
míthatnak a közlekedõk. Ezért az autósok-
nak országszerte érdemes még utazás elõtt
tájékozódniuk tervezett útvonaluk aktuá-
lis forgalmi helyzetrõl a társaság Útinform
szolgálatánál (+36 1 336 2400), illetve a
www.utinform.hu weboldalon, ahol az ér-
vényben lévõ korlátozásokról és munkate-
rületekrõl is folyamatosan frissülõ infor-
mációkat kaphatnak.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a
közlekedõket az úton dolgozók és a többi
jármûvezetõ biztonsága érdekében, hogy a
munkaterületen érvényes ideiglenes se-
bességhatárokat mindenképpen tartsák
be! A korlátozások és a javítási munkák
idejére a közlekedõk türelmét és megérté-
sét kéri a társaság.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
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Folytatás az 1. oldalról.
Mesélték, hogy a furcsa idegen ment egyenesen a templomhoz, és
ott csúnya botrányt csapott. Kötélbõl font ostorral nekiment a
templomudvaron üzletelõ árusoknak, felborogatta a pénzváltók
asztalait, és azt ordította, hogy egy templomban imádkozni kell,
nem pénzt hajhászni. Voltak, akiknek tetszett ez, mert tényleg fel-
háborító volt, hogy sokan már egyenesen bazárnak tekintették a
templomot. Salamon nem azért építtette, hogy egyesek ott gazda-
godjanak és pénzeket cserélgessenek saját haszonra. Viszont az
árusok és bankárok bizonyára éktelenül dühösek voltak. Ki bízta
meg ezt a jöttmentet, hogy itt balhézzon és hatalmaskodjon,
kérdezték. Na, kíváncsi vagyok, mi lesz ebbõl.
Újabb hírek: fõpapok és más egyházi méltóságok nekimentek az
idegennek, keményen faggatták például arról, hogy kitõl kapta a
hatalmat, hogy itt intézkedjen. Olyan ügyesen visszakérdezett,
hogy befogták a szájukat. Félek, hogy amikor Kajafás, a fõpap fog
lépni, akkor ez a Jézus hiába ügyes, nem lesz sok esélye. Ebben az
országban már annyi fõpapot megöltek, hogy Kajafás nagyon ész-
nél lesz.
Ma csütörtök. Már rebesgetik, hogy Jézus ellen megszületett a
határozat a fõpap házában. Nem várhattak. Jézusnak egyre több a

híve, még a végén meginog a fõpapi trón. Érezhetõ a városban va-
lami politikai feszültség. Jézus és barátai nagyon gyanútlanok,
ahelyett, hogy elmenekülnének, s valahol a hegyek között mente-
nék magukat, húsvéti baráti vacsorát tartanak a Gecsemáné kert-
ben. Semmi esélyük. Az itt állomásozó római légió is a felforgatók
ellen foglalt állást. A halkereskedõ, aki a halakat szállította a va-
csorához, azt állítja, hogy Jézus nagyon komor és elszánt. Van egy
olyan érzése, hogy ez a tanító szánt szándékkal megy neki a vesze-
delemnek, mintha az volna a célja, hogy meghaljon.
Péntek este. Végignéztem Jézus kivégzését a Golgotán. Nem szó-
lok semmit. Az ember nem szereti megütni a bokáját. Ahogy azt a
véresre vert, mozdulni is alig képes embert felszögezték arra a ge-
rendára, az senkinek nem vált dicsõségére. A vacsorához hozzá
sem nyúltam, félek, hogy aludni sem leszek képes. Akit a hatalom
veszélyesnek lát, azt eltapossa, ez a helyzet, és ez szörnyû.
Vasárnap délelõtt. Az egész városban beszélik, hogy Jézus feltá-
madt a halálból. Az utcákon fegyveres osztagok cirkálnak, nehogy
valami zendülés kirobbanjon. A feltámadott ember hol itt, hol ott
bukkan fel. Ha ez igaz, az egész Földön el fog terjedni a híre. Ilyen
még nem volt a világon.

L. A.

JERUZSÁLEM 33-BAN

Békesség néktek!
Az idõ nem megváltó. A világ nagypéntektõl húsvétig mit sem változott. Kajafás olyan hi-
tetlen, Pilátus éppoly önzõ, a szolgahad olyan durva, a tanítványok éppoly rémültek és fe-
ledékenyek voltak, mint azelõtt. Bezárkóztak a félelem miatt. Úgy érezték: csak a zárt aj-
tó védi õket. Ekkor közibük lép Jézus, kedvesen szól hozzájuk: „Békesség néktek!”
Nagyon meglepõdtek, pedig ez természetes: a feltámadott Krisztus mindig ott van, ahol
tanítványai egybegyûlnek. Jeruzsálem lármás utcái nem vonzották. A hitetlen, élvezetek
után futó világnak nem jelenti ki magát. Csak ott, ahol utána vágyakozás, rája várakozás
van, hangzik kedves hangja: Béke veletek!
A béke hiányzott a tanítványok szívébõl. Béke: a feltámadott Krisztus drága ajándéka.
Békétlenség a mai kor betegsége. Erre hozott Urunk Jézus orvosságot. Õ a mi békessé-
günk. Átszögezett kezeiben hozta drága ajándékát, hogy elfogadja minden tanítványa.
Néztek Jézusra és arcuk földerült. Örvendeztek, hogy látták az Urat. Te minek szoktál
örülni? Igazi öröm csak Jézusban van. Öröm, hogy keresztjének vére békességet szerzett
– Kol 1,20 –; öröm, hogy békessége megõrzi szíveinket és gondolatainkat…
Elhagyott, szomorú vagy? Tán félelem vett rajtad erõt, vagy talán a kishitûség, aggodal-
maskodás kiszorította szívedbõl a bátorságot, a hitet, úgyhogy már-már imádkozni is alig
tudsz? Tekints föl az Úr Jézusra és ne feledkezz el szaváról:
„…az én békességemet adom néktek: nem úgy adom, mint a világ. Ne nyugtalankodjék a ti
szívetek, se ne féljen!”Jn 14,27.

V. S.
Forrás: Vetés és Aratás evangéliumi folyóirat, 8. évfolyam 2. szám

NAGYHETI,
HÚSVÉTI

ALKALMAK
a Sárbogárdi
Református

Egyházközségben
Szerda 18.00 óra, gyülekezeti terem: úr-
vacsorai elõkészítõ
Csütörtök 14.00 óra, református idõs-
otthon: úrvacsorás istentisztelet
Csütörtök 18.00 óra, gyülekezeti terem:
páskavacsora
Nagypéntek 10.00 óra, templom: úrva-
csorás istentisztelet a konfirmandusok
szolgálatával
Nagypéntek 14.00 óra, Ady Endre úti
szociális otthon: úrvacsorás istentiszte-
let
Nagypéntek 15.00 óra, Tompa Mihály
utcai szociális otthon: úrvacsorás isten-
tisztelet
Húsvét vasárnap 10.00 óra, templom:
úrvacsorás istentisztelet
14.00 óra, Felsõkörtvélyes, imaház: úr-
vacsorás istentisztelet
15.00 óra, Töbörzsök, iskola: úrvacso-
rás istentisztelet
Húsvét hétfõ 10.00 óra, templom: úrva-
csorás istentisztelet, felnõttkonfirmá-
ció és keresztelõ
14.00 óra, Huszár-temetõ: istentisztelet
15.00 óra, Varga-temetõ: istentisztelet
16.00 óra, töbörzsöki temetõ: istentisz-
telet

Kovács Csongor

NAGYHETI ÉS HÚSVÉT ÜNNEPI ALKALMAINK
a Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközségben,

amelyekre szeretettel hívunk mindenkit!

Március 29., nagycsütörtök, 18 órakor (Sárbogárd, Baross u. 2.)
Március 30., nagypéntek, 18 órakor (Sárbogárd, Baross u. 2.)
Passió – olvasással egybekötve
Március 31., nagyszombat, 18 órakor (Sárbogárd, Baross u. 2.)
Április 1., húsvét, ünnepi úrvacsorás istentiszteletek:
9.30 órakor (Sárbogárd, Baross u. 2.)
10.30 órakor (Sárszentmiklós, Köztársaság út 200.)
Április 2., húsvét 2. napja: 9 órakor közös istentisztelet (Sárbogárd, Baross u. 2.)

Váraljainé Melis Orsolya lelkész 06 (20) 824 6763
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Cecei sulibörze
Családi délutánok

Húsvéti ráhangolódó családi délutánokat szerveztek iskolánkban
az EFOP 3.2.9-16-00009 Óvodai és iskolai szociális segítõ tevé-
kenység fejlesztése a Sárbogárdi járásban pályázat és Pajorné
Szász Ibolya szülõ támogatásával. 2018. március 21-én, szerdán az
5. évfolyamosok és szüleik kézmûves-foglalkozás keretében asz-

tali és fali díszeket készítettek a húsvét jegyében, míg másnap,
csütörtökön az elsõ évfolyamosok tették ugyanezt. A családi dél-
utánok nagy sikerrel zajlottak az elõkészítõ munkának és a diá-
kok, szülõk hozzáállásának köszönhetõen, sok beszélgetéssel, ün-
nepi hangulatra hangolódással. Az elkészült alkotásokat a diákok
haza is vihették, ezzel is támogatva a közös alkotás és közös ün-
neplés élményét. Olyan találkozást is jelentett a program, ami a
szülõk–gyerekek–pedagógusok közös, tanórán kívüli találkozásá-
ra is lehetõséget teremtett. Köszönet érte!

Szabóné Várady Katalin igh.

Diákjaink versenyeztek

Az elmúlt idõszakban több versenyen is részt vettek a cecei iskola
diákjai, hogy bizonyítsák sokrétû tudásukat. Február folyamán
több kézilabda-diákolimpiai megmérettetésen, két korosztály-
ban, Földi Józsefné edzõ irányításával. Mindkét korcsoportban
II. helyezést értek el. Február 16-án a Zrínyi Matematikaverse-
nyen, ahol a legeredményesebb tanulóink: 3. osztály Pajor Petra,
4. osztály Görgey Ármin, 5. osztály Baumann Dóra, 7. osztály Pa-
jor Lili. A Bozsik Intézményi Labdarúgótornák keretében több
korosztályban versenyeznek fiú- és lánycsapataink Südi László és
Klazer Balázs edzõk irányításával. Mezõfalván az alsóbb osztá-
lyok képviselõi vettek részt Betûzgetõ versenyen Szücsné Takács
Ilona vezetésével. Ismét ellátogattak diákjaink Mezõfalvára, ahol
a Szép Magyar Beszéd versenyen vettek részt. A Varga Janka,
Szakál Rebeka, Pordány Nikoletta, Lehota Eszter alkotta csoport

tagjai közül Lehota Eszter 3. helyezést ért el. Felkészítõ pedagó-
gusaik Ferencziné Fülöp Cecília és Ferenczi Roland voltak. Még
ezen a héten, Szekszárdon rendezték meg a Curie megyei kémia-
versenyt, ahol Pajor Lili és Lehota Eszter képviselték az intéz-
ményt. Felkészítõ tanáruk Csajtainé Szabó Ágnes volt. Március
2-án, pénteken 15 fõvel képviseltettük magunkat a Sárbogárdi
Petõfi Sándor Gimnázium angol nyelvi versenyén. A felkészítõ ta-
nár Ráczné Pincési Julianna tanárnõ volt. Március 3-án, szomba-
ton került megrendezésre a megyei Simonyi verseny Székesfehér-
váron, ahol Pajor Lili képviselte az iskolánkat szép sikerrel. Fel-
készítõ tanára Ferencziné Fülöp Cecília volt. Március 13-án, ked-
den Sárszentmiklóson rendezték meg a Szemere Helyesírási Ver-
senyt, ahol Demeter Jázmin és Görgey Ármin képviselték a cecei
4. évfolyamosokat. Ármin 2. helyezést ért el és képviselte a térsé-
get a Székesfehérvári Megyei Döntõben, a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskolában. A felkészítõ tanárok Sohárné Bali Mária és
Nagyné Gyánó Gabriella voltak. Március 19-én víz világnapi ve-
télkedésen vettek részt Csajtainé Szabó Ágnes diákjai a székesfe-
hérvári Vízivárosi Általános Iskolában. A csoport tagjai Lehota
Eszter, Pordány Nikoletta és Szabó Patrik voltak. Március 23-án a
Bendegúz Kis Nyelvész megyei döntõn szerepelt Pajor Petra,
Baumann Dóra és Lehota Eszter. Köszönjük minden diákunk-
nak, akik ezeken a megmérettetéseken méltón képviselték magu-
kat és iskolánkat, öregbítették hírnevünket! Egyben köszönjük
minden kollégának a felkészítésben való aktív részvételét!

Iskolanyitogató program

Az óvoda–iskola átmenet folytatásaként – hiszen a gyermekek
egy része már ellátogatott az óvó nénikkel az iskolába – 2018. áp-
rilis 5-én, csütörtökön 15 órától várják iskolánkba a leendõ elsõ
osztályos gyermekeket, szülõket és érdeklõdõket. Az óvodások
egy foglalkozáson vesznek részt, ahol egy feladatlapot töltenek ki,
egy kicsit eljátszva az iskolai tanórákat, majd egy kis kézmûves-
kedéssel foglalatoskodnak a tanító nénik koordinálásával. A fog-
lalkozás zárásaként a gyerekek az interaktív táblával is megismer-
kednek.
A fiatalok foglalkozása közben a szülõk és érdeklõdõk egy tájé-
koztatón vehetnek részt, amit Király László igazgató fog tartani.
Az interaktív beszélgetés közben kitérnek az iskola bemutatásá-
ra, jellemzõire, és az elsõ évfolyamosokat érintõ lehetõségekre,
de a vendégek feltehetik a kérdéseiket is.
Akik úgy döntenek, hogy a Cecei Általános Iskolát tisztelik meg
azzal, hogy a gyermeküket ebbe az iskolába íratják be elsõ osztály-
ba, azokat 2018. április 12-én, csütörtökön és 13-án, pénteken 8
órától 19 óráig várják az iskola titkárságán a tájékoztatóban
szereplõ dokumentumokkal.

15. Illyés Gyula Mesemondóverseny

Immár 15. alkalommal került sor iskolánkban a hagyományos
Illyés Gyula Mesemondóversenyre, amelyre a környékbeli isko-
lák tanulói kaptak meghívást. Tíz iskolából összesen 68 diák fo-
gadta el meghívásunkat és készült fel egy magyar népmese megta-
nulásával a megmérettetésre. Az ünnepélyes megnyitó után meg-
koszorúztuk az iskola parkjában álló Illyés Gyula-szobrot, majd
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Tavaszváró
mûsoros délután

Cecén
Az immár hagyományos mûsoros délutánunkra március 23-án
került sor a Cecei Mûvelõdési Házban. Az óvodás gyermekek
mindig nagy örömmel készülnek erre a délutánra, hiszen õk is
színpadra állhatnak, mint az igazi színészek. Nem volt ez másként
most sem. Lelkesen gyakoroltak, készültek, izgatottan nézték a
kiegészítõk, a kellékek készítését is. A mûsort megelõzõ héten, a
próbák alkalmával gyakori vendégei voltak a mûvelõdési háznak.

De az igazi katarzis pénteken délután, az elõadás során követke-
zett. Kíváncsian várták a fellépés elõtt, hogy tetszeni fognak-e az
anyukájuknak, apukájuknak, nagymamájuknak. Elsõként a Kati-
ca csoport lépett színpadra, akik „A kesztyû” címû mesét drama-
tizálták.

A nagycsoportosok egy-egy szereplõt jelenítettek meg, míg a leg-
kisebbek mondókákkal, dalokkal színesítették a mesét. Õket kö-
vette a Csiga csoport, akik a kedvenc meséjüket játszották el,
melynek címe: „A vajaspánkó”. A mese után pedig az „Álmodd
meg a csodát” dalra közös tánccal szórakoztatták a nézõket. A fel-
lépõk sorát a Süni csoportosok zárták, akik a „Macska–egér ba-
rátság” címû zenés jelenetüket adták elõ. Ez a történet jól
végzõdött, hiszen a macskák végül kibékültek az egerekkel. Na-
gyon kellemes, mosolyokban gazdag délutánt töltöttünk együtt.

Cecei Óvoda

kezdetét vette a verseny. Hét korcsoportban mérték össze
tudásukat a diákok, és az alábbi eredmények születtek:
1. évfolyam

I. Dömõk Róbert, Cecei Általános Iskola
II. Bruzsa Bence, Alapi Általános Iskola
III. Vámosi Mária Izabella, Mészöly Géza Általános Iskola
III. Doma Nikoletta, Cecei Általános Iskola
III. Dávid Mátyás, Mészöly Géza Általános Iskola
2. évfolyam

I. Mayer Damján Péter, Sárszentmiklósi Általános Iskola
II. Fáncsik Benjámin, Mészöly Géza Általános Iskola
III. Farkas Sarolta, Pálfai Általános Iskola
3. évfolyam

I. Horváth Jázmin, Mészöly Géza Általános Iskola
II. Zádori Tamara, Sárszentmiklósi Általános Iskola
III. Dömõk Zsófia, Cecei Általános Iskola
4. évfolyam

I. Vorsléger Márton, Mészöly Géza Általános Iskola
II. Takács Janka, Cecei Általános Iskola
III. Nyári Piros Alma, Sárbogárdi MGÁI Szent István Tagiskolája
III. Balogh Zétény, Alapi Általános Iskola
5. évfolyam

I. Horváth Balázs, Mészöly Géza Általános Iskola
II. Pajor Máté, Cecei Általános Iskola
II. Szakács Márk, Alapi Általános Iskola
III. Németh Zsófia, Petõfi Sándor Gimnázium
6. évfolyam

I. Huszár Róbert, Petõfi Sándor Gimnázium
II. Bögyös Barbara, Sárszentmiklósi Általános Iskola
II. Szakál Rebeka, Cecei Általános Iskola
III. Tatai Sándor, Sárszentmiklósi Általános Iskola
7-8. évfolyam

I. Pszota Csenge, Mészöly Géza Általános Iskola
II. Pajor Lili, Cecei Általános Iskola
III. Dániel Zsolt Dániel, Petõfi Sándor Gimnázium
Köszönjük minden kedves diáknak, szülõnek és pedagógusnak,
hogy munkájukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! Külön
köszönjük a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyv-
tár és a Cecei Iskoláért Közalapítvány támogatását, akik biztosí-
tották a versenyzõk díjait, illetve vendéglátását!

Cecei iskola
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Szentiváni suliszemle
Családok keresztútja a Fatimai Szûzanya templomában

Keresztút: népi áhítatgyakorlat – általá-
ban a szenvedéstörténet 14 állomását (stá-
cióját) zarándokolják végig a hívek Jézus
szenvedésérõl elmélkedve. A ferences
szerzetesek terjesztették el.
Családok keresztútja: Jézus keresztútja a
családokra kivetítve, a család tagjainak
szóló üzenetekkel:
I. Pilátus halálra ítéli Jézust – A család a
legszigorúbb ítélkezõhely. De melyikünk
Pilátus és melyikünk Jézus?
II. Jézus vállára veszi a keresztet – Minden
családnak van saját keresztje. Minden csa-
ládtagnak is van saját keresztje. Merjük-e
felvenni és egymásért hordozni?
III. Jézus elõször esik el a kereszt súlya
alatt – Az élet terhe engem is földre sújt. A
család is néha nyomasztó teher.
IV. Jézus szent anyjával találkozik – Az
anyák fájdalmának állomása ez. Az anyák
titkának állomása ez. Az anyák sorsának
megszentelése ez az állomás.
V. Cirenei Simon segít vinni Jézusnak a ke-
resztet – Ez a családapák állomása. Ez az
állomás az apák áldozatának megszentelé-
se. Itt megérthetjük az édesapák kereszt-
hordozását is.
VI. Veronika kendõt nyújt Jézusnak – A
kendõt nyújtó szeretet állomása ez. A lele-
ményes szereteté. Nem kell sok dolog,
nem kellenek drága eszközök, hogy szí-
vünk szeretetét egymásnak kifejezzük, je-
lezzük.
VII. Jézus másodszor esik el a kereszt ter-
he alatt – A viszonzatlan szeretet titkának
állomása ez. A viszonzást nem váró szere-
tet titka ez.

VIII. Jézus szól a síró asszonyoknak – A
könnyek hatalmának állomása ez. A sírás
titkának megfejtése hangzik el itt. És ez
nem csak az asszonyok privilégiuma. „Sír-
jatok magatok és gyermekeitek miatt!”
IX. Jézus harmadszor esik el a kereszttel –
A legsúlyosabb elesés állomása ez. A má-
sokat is magával rántó zuhanás veszélye.
És a legmélyebb pontról való felkelés titka
is.

X. Jézust megfosztják ruháitól – Nemcsak
a ruhátlanság megalázottsága, nemcsak az
önmagunkból való kivetkõzés, de az ön-
magát elosztó szeretet állomása is ez.

XI. Jézust keresztre szegezik – A „nincs
visszaút” állomása ez. Az összetöretés tit-

kát szegezik ki, hogy mindenki lássa, ez a
család és minden közösségi élet alkotmá-
nyának legfõbb paragrafusa. Keresztre
szegezettnek lenni egyenlõ: elkötelezett-
nek lenni. Véglegesen, egymáshoz szege-
zetten férj és feleség, mint Jézus és a ke-
reszt.
XII. Jézus meghal a kereszten – A halál tit-
kának feltárulkozása ez az állomás. A sze-
retet erõs, mint a halál, sõt annál is erõ-
sebb. A szeretteink elvesztésének fájdal-
mára ez az orvosság.
XIII. Jézus testét leveszik a keresztrõl és
anyja ölébe fektetik – A gyermekét elvesz-
tõ anya állomása ez. A természet rendjét
felforgató titok. A kereszttõl való megsza-
badulás mégsem a végsõ megoldás.
XIV. Jézust sziklasírba temetik – A sírok
titkának állomása ez. A földbe hulló mag
bátorságának titka ez. Legyen a családban
ilyenkor valaki, akinek eszébe jut a földbe
hulló mag sorsa, amely csak akkor hoz új
termést, ha látszólag elpusztul, belehal,
odaadja addigi életét.
Alsószentivánon a családok keresztútját a
böjti idõszakhoz igazítva a templomban a
virágvasárnap elõtti pénteken tartottuk
meg. Természetesen a Fatimai Boldog-
asszony Általános Iskola is közremûkö-
dött a rendezvényen Kanyóné Somogyi
Tünde hittanár vezetésével, ahol a kereszt-
út szereplõit iskolánk tanulói (fõleg a ki-
sebbek) jelenítették meg jelmezesen az ál-
lomások során, s a nagyobbak közül néhá-
nyan felolvasták az összegyûlteknek az
egyes állomásokhoz kötõdõ, lélekerõsítõ
gondolatokat.

Kiss Attila



Bogárd és Vidéke 2018. március 29. ISKOLA 11

Miklósi sulihírek
MÁRCIUS 15-E MEGÜNNEPLÉSE

Nagy izgalommal készültünk február eleje óta az évfolyamunk
elõadására, melyre 14-én délben került sor iskolánk tornatermé-
ben. Nagyon tetszett nekünk, ahogy Nagy Ferencné Milike néni,
magyartanárunk megtervezte velünk a mûsort, és segítségével
elevenítettük fel a szabadságharc eseményeit: Petõfiék bátor cse-
lekedeteit, a 12 pontot és a Nemzeti dalt. Az elõadásra izgalmas
folyamat volt a készülõdés, órákon megbeszéltük a szükséges kel-
lékeket. Készítettünk nemzeti színû zászlókat és pomponokat.
Bródy János, illetve a Kormorán együttes zenéje tette színesebbé
a mûsort. Mindenki megtanulta a szövegét, mégis nagy volt az iz-
galom, de a sok gyakorlásnak köszönhetõen a siker nem marad-
hatott el. Büszkék voltunk arra, hogy a 7. évfolyam megállta a he-
lyét. Nekünk, elõadóknak is tetszett a produkció, a koreográfia,
de leginkább az, hogy mindenki részt vett benne, és együtt volt a
két osztály.

Beszterczey Ákos, Zámbó Adrián 7. a és 7. b

„SZITAKÖTÕ” PROJEKTNAP
A Szitakötõ projektnapot az 5. a osztályban tartottuk meg 2018.
március 22-én. A program a Szitakötõ folyóirat feldolgozásához
kapcsolódott. Egy olyan projektet terveztünk, amely változatos
feladatokkal leköti a gyermekek figyelmét. Szerencsére ez sike-
rült is. A mostani divatnak megfelelõ Lapbookot készítettünk az
aktuális lapszámhoz kapcsolódó feladatokkal.

Volt benne keresztrejtvény, mondatpárosító, önálló kreatív tevé-
kenység, Trimino. Csupa olyan feladat, amely a szövegértési ké-
pességüket fejlesztette. Sort kerítettünk a Varázsital címû szöveg
kapcsán arra is, hogy valami olyan varázsitalt készítsenek, ame-
lyek orvosolják a problémáikat. Igen kreatívak voltak, némelyi-
kük még versbe is foglalta a bájital összetevõit. A gyerekek cso-
portmunkában dolgoztak, megfigyelhetõ volt az egymásra hango-
lódás, az egyes csapatok segítettek egymásnak. Örültek az elké-
szült produkcióknak, kérték, hogy majd legyenek az osztályba is
kitéve a munkáik. A sok színes kép és olvasmány következtében
szinte nem is vették észre, hogy milyen odaadóan dolgoznak. Él-
vezettel forgatták az újságot, és örültek, hogy végre volt egy kötet-
lenebb, vidámabb napjuk.

Szemzõné Márkli Melinda tanár

VÍZ, VÍZ, VÍZ

1993. óta március 22-e a víz világnapja. A világnap célja, hogy fel-
hívja mindenki figyelmét az édesvízkészletek veszélyeztetettségé-
re. Arra ösztönözze a Föld lakosságát, hogy óvjuk, védjük környe-
zetünket, ezen belül bolygónk vízkészletét, mivel a vízhiány egyre
nagyobb problémát jelenthet az emberiség számára. A 2018-as víz
világnap nemzetközi jelmondata: „Védd természetesen!” A
program az árvizek, aszályok, vízszennyezés környezetkárosító
hatásaival is foglalkozik. Iskolánk már több éve tettek formájában
is azonosul a világnap szemléletformáló tevékenységeivel. Min-
den évben, március 22-én még nyomatékosabban foglalkozunk
tanórákon és tanórán kívüli szabadidõben a víz témakörével.
Ezen a napon kék pólóban jönnek a gyerekek iskolába, vizet hoz-
nak inni. Tanórákon szintén a vízé a fõszerep. A hét folyamán
környezetórákon még inkább elõtérbe kerül a víz körforgása, vi-
zeink védelme. Énekórákon az élõvilágnak otthont adó vízrõl
énekeltünk, testnevelésórákon „vizes” játékokat játszottunk.
Technika- és rajzórákon – az ökotudatosság jegyében is – újra –
hasznosítható anyagokból halakat, polipokat, rákokat, vízinövé-
nyeket állítottak össze a kisdiákok. Az alkotásokból mutatós pla-
kátok készültek, melyeket a faliújságokon tekinthettek meg az ér-
deklõdõk. Szabadidõben rajzfilmekkel, természetfilmekkel hív-
tuk fel az alsós kisdiákok figyelmét a vizek tisztaságának megóvá-
sára, a takarékoskodásra az ivóvízzel. Ezen a napon a 4. osztályos
diákok „Vízbárban” vendégelték meg a kicsiket limonádéval, és
gyümölcsökkel ízesített vízzel. Jó lenne, ha a felnövekvõ generá-
ció megállítaná környezetünk és vizeink szennyezését, környezet-
tudatosabban élne, élhetõ Földet hagyna maga után a következõ
nemzedékek számára. Reméljük, hogy ezek a napok hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a gyerekekben a környezetvédelemre való igény
kialakuljon, erõsödjön.

Kisné Paczona Ildikó alsós munkaközösség-vezetõ

TÁROGATÓ

Március 28-án, szerdán 14 órai kezdettel tartjuk iskolánkat meg-
mutató rendezvényünket a leendõ elsõsöknek és szüleiknek. A
program az oktatási–nevelési kínálatunkból is nyújt ízelítõt, mely-
nek részei a 7 szokásra nevelés, a matematikai készségeket fej-
lesztõ Lapot kérünk játék, táblajátékok, hang–fény terápia, Va-
rázsbetû program, kézmûvesség. Zárásként a nagymozgások fej-
lesztésének lehetõségét és gyakorlatát próbálhatják ki a gyerme-
kek és figyelhetik meg a szüleik a tornateremben. Az iskolai be-
iratkozás 2018. április 12-13-án lesz (csütörtök, péntek). Részle-
tes információkat honlapunkon találnak: http://amk.bogard.hu

Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány

Tisztelettel köszönjük meg az iskolánkat támogató adományo-
kat! A jótékonysági bál és az adó 1 % bevételét a tavalyihoz ha-
sonlóan az idei évben is interaktív táblák vásárlására fordítottuk.
Így elmondhatjuk, hogy minden tantermünk felszerelt ezzel a
korszerû oktatástechnikai eszközzel. Kérjük, hogy lehetõség sze-
rint a jövõben is támogassák alapítványunkat, s ezen keresztül a
sárszentmiklósi gyermekek korszerû oktatását–nevelését. Isko-
lánk honlapján megtalálható az adószámunk: 18484205-1-07.

Horváth Ferencné igazgató

Adó 1 %

Amennyiben egyetért egyesületünk kultúrapártoló és -ápoló tevékenysé-
gével, s szeretné, hogy Sárbogárd emlékeit méltó helyen õrizzük és mutas-
suk be, támogasson bennünket adója 1 százalékával!

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület adószáma:
18003644-1-07

Kedves Barátaink!
Kérjük, hogy idén is támogassák könyvtárunkat,

a Madarász József Városi Könyvtárat
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával.

Adószámunk: 16696527-2-07

Köszönjük!
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TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal Sárbogárd városban a
KSH elnöke által 2018-ra engedélyezett önkén-
tes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adat-
felvételt hajt végre.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi
Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai
és megnevezései:
– 1539 Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ felvé-
telei
– 1942 A lakosság utazási szokásai
– 2003 Háztartások információs és kommuni-
kációs technológiai eszközhasználata
– 1755 Népszámlálás próbafelvétel
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hi-
vatal megbízásából a Statek Kft. fényképes iga-
zolvánnyal ellátott kérdezõi végzik. A válasz-
adásra kijelölt háztartások címét véletlenszerû-
en választották ki, a válaszadás önkéntes. Az
egyedi adatokat bizalmasan kezelik, azok má-
sok számára nem hozzáférhetõk.
A lakosság részére munkanapokon hétfõtõl
csütörtökig 8.00 és 16.00 óra között, pénteken
8.00 és 14.00 óra között a +36 80 200 766-os
telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu
e-mail-címen adnak tájékoztatást.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Felhívás Sárbogárd város Sárbogárdi Zengõ Óvoda – valamint telephely
és tagóvoda – nevelési intézményben beiratkozásra

Értesítjük az érintett szülõket, hogy a
2018/2019-es évre a város nevelési intézményé-
ben a beíratásokra az alábbi idõpontokban kerül
sor:

2018. április 23-24-25.
A pontos idõpontokról az intézmények adnak tájé-
koztatást.

Óvodai beíratás

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. tör-
vény rendelkezése szerint:
8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a
tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény. Az
óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik

életévét a felvételétõl számított fél éven belül be-
tölti, feltéve, hogy minden, a településen, fõvárosi
kerületben, vagy ha a felvételi körzet több telepü-
lésen található, az érintett településeken lakó-
hellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel ren-
delkezõ hároméves és annál idõsebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ.

(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a ne-
velési év kezdõ napjától legalább napi négy órá-
ban óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzõ – az
egyházi és magán fenntartású intézmények ese-
tében a fenntartó – a szülõ kérelmére és az óvoda-
vezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyer-
mek jogos érdekét szem elõtt tartva, annak az év-
nek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyer-

mek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a
kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha
a gyermek családi körülményei, képességeinek
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az Nkt. 37. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
az óvoda döntése ellen a szülõ a közléstõl, ennek
hiányában a tudomására jutásától számított tizen-
öt napon belül jogorvoslati eljárást megindító ké-
relmet nyújthat be az óvodavezetõnél. Az Nkt. 37.
§ (3) bekezdés b) pontja szerint a fenntartó jár el
és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel
kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással be-
nyújtott kérelem tekintetében.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2018. március 9-ei ülésén elfogadta:
– a 6/2018. (III. 22.) önkormányzati rendeletet a
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2017. évi
költségvetésérõl szóló 5/2017. (II. 23.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról;
– a 7/2018. (III. 22.) önkormányzati rendeletet a
gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet mó-
dosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási
idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szer-
vezési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sár-
bogárd Város Önkormányzatának képvise-
lõ-testülete a Sárbogárdi Zengõ Óvoda nyári
részleges zárva tartását a 36/2018. (II. 9.) hatá-
rozatában foglaltak alapján az alábbiak szerint
állapította meg:

Óvoda címe, zárva tartás idõpontja
Székhely (Sárbogárd, Mikes köz 3.): 2018. au-
gusztus 1-jétõl augusztus 31-éig
Tagóvoda (Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1.):
2018. július 2-ától július 31-éig
Töbörzsöki Telephely (Sárbogárd, Szent István
út 49.): 2018. július 2-ától augusztus 31-éig
Pusztaegresi Telephely (Pusztaegres, Hatvani
út 50.): 2018. augusztus 1-jétõl augusztus
31-éig
Az intézmény a gyermekek napközbeni ellátá-
sát folyamatosan biztosítja a 2011. CXC. Nkt.
elõírása szerint a kijelölt óvodában.

Óvoda címe, ügyeleti nyitva tartás
Székhely (Sárbogárd, Mikes köz 3.): 2018. júli-
us 2-ától július 31-éig
Tagóvoda (Sárszentmiklós, Gesztenye sor 1.):
2018. augusztus 1-jétõl augusztus 31-éig
Pusztaegresi Telephely: (Pusztaegres, Hatvani
út 50.) 2018. július 2-ától július 31-éig fél napos
(7.30 órától 13.30 óráig) a nyitva tartás,
amennyiben igény lesz rá.
(Azon pusztaegresi szülõk gyermekei részére,
akik munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem tud-
ják délután hova helyezni gyermeküket, az
ügyeletet biztosító óvodában egész napos ellá-
tást nyújtunk Sárbogárdon.)

Dr. Venicz Anita jegyzõ

MÓDOSÍTÁS ÉS
ÖNELLENÕRZÉS A

NETES KITÖLTÕVEL

Legkényelmesebben a netes kitöltõvel módo-
sítható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ál-
tal elkészített szja-bevallási tervezet, sõt a tava-
lyi bevallás önellenõrzése is ezen a felületen a
leggyorsabb.

Az áfa fizetésére kötelezettek és az õstermelõk
bevallási tervezetüket a legegyszerûbben az e-
SZJA felületen egészíthetik ki és módosíthat-
ják, ezek nélkül a lépések nélkül az õ tervezetük
nem válik automatikusan bevallássá május
22-én. A többi adózónak nincs teendõje, ha a
tervezet számaival egyetért.

Ha a tervezetben visszaigényelhetõ adó szere-
pel, a kiutaláshoz mindenképpen meg kell adni
bankszámlaszámot, vagy postacímet, attól füg-
gõen, hogy az egyén miként szeretné megkapni
az összeget.

Az ügyfélkapusok az új „LEKÉR” funkcióval az
e-SZJA portálon letölthetik a tavaly benyújtott
16SZJA, valamint az idén benyújtott 17SZJA
bevallást, megkönnyítve ezzel a személyijöve-
delemadó-bevallás javítását és esetleges önel-
lenõrzését.

Érdemes minél elõbb ügyfélkaput nyitni, mert
így azonnal elérhetõvé válik az szja-bevallási
tervezet, és a módosítás néhány gombnyomás-
sal kényelmesen, otthonról is elintézhetõ.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

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 ja-
vára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve: Csipike Egyesület

Adószáma: 18491328-1-07
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Zöldhagymás csirkeleves
tésztával

Hozzávalók a leveshez: 1 db csirkemellfilé,
8 dl csirkealaplé, 1 közepes fej vöröshagy-
ma, 1 db mogyoróhagyma, 4 ek olívaolaj, 1
kis zeller (vagy 4 szál zellerszár), 5 db zel-
lerlevél (vagy a már említett 4-5 szál zel-
lerszár szeletelve), 0,25 db póréhagyma,
só, bors ízlés szerint, 10 dkg tészta (ízlés
szerint); a tálaláshoz: 1 csokor petrezse-
lyem, 0,5 csokor medvehagyma, 3 db új-
hagyma, 1 db hegyes erõs paprika.

Az összevágott vörös- és mogyoróhagymát
forró serpenyõben hevített olívaolajra
dobjuk, pár percig pároljuk, majd jöhet a
csirke, só, bors, és további 10 percig pirít-
juk. Az alaplevet hozzáöntjük, elkeverjük,
beledobjuk a pórékarikákat és a zellerkoc-
kákat (illetve zellerszárcsíkokat), felfor-
raljuk, és csökkentett hõfokon 7-8 perc
alatt puhára fõzzük a hozzávalókat. Még
melegen beleszórjuk az aprított zellerzöl-
det. Mindeközben egy külön edényben sós
vízben kifõzzük a tésztát. Tálaláskor min-
den tányér közepére halmozunk egy tész-
takupacot, meglocsoljuk forró levessel, és
megszórjuk frissen vágott petrezselyem-
mel, újhagymával, medvehagymacsíkok-
kal. Legyen az asztalon karikázott csípõs
paprika (zöld, hegyes), gondoljunk azokra,
akik szeretik az erõset!

Húsvéti töltött csirkemell
Hozzávalók: 60 dkg csirkemell (vagy puly-
kamell) kiklopfolva, 2 db keményre meg-
fõzött tojás, + 1 db tojás, 20 dkg füstölt
sonka, 1 nagyobb fej hagyma, 2 dkg torma,
0,5 dl víz, só, bors, ízlés szerint egy kis pet-
rezselyem.

A hagymát aprítsuk fel, félig dinszteljük
meg, majd adjuk hozzá a felaprított füstölt
sonkát is. Pár percig pirítsuk, majd öntsük
fel a fél dl vízzel, és addig pároljuk, amíg el
nem fõ róla. Vegyük le a tûzrõl. Egy külön
tálba keverjük ki a nyers tojást, reszeljük

hozzá a keményre megfõzött tojásokat.
Adjuk hozzá a tormát, az elõzõleg elkészí-
tett hagymás sonkát, majd ízesítsük sóval,
borssal. Vigyázzunk, mert a sonka is sós!
Az elkészített tölteléket töltsük a csirke-
mellszeletekbe, ha kell, hústûvel, vagy fog-
vájóval rögzítsük, majd a szokásos módon
panírozzuk be. A hússzeletekre lehet tenni
vékony szelet bacont, így helyezni rá a töl-
teléket, így biztosan nem folyik ki a massza
a húsból sütés közben. Forró, bõ olajban
süssük ki.

Sonkás töltött tojás
Hozzávalók: 8-10 db fõtt tojás, 15-20 dkg
fõtt sonka, 2-3 szál zöldhagyma (vagy re-
szelt vöröshagyma), 1-2 evõkanál tejföl,
vaj, dijoni mustár, só, bors, salátalevél és
sárgarépa a díszítéshez.

A fõtt tojásokat a tetejénél kettévágjuk, a
sárgájukat kiszedjük, majd a fehérjébe
visszarakjuk a tölteléket. A tojások alsó fe-
lébõl is levágunk egy apró darabot, hogy a
csibék könnyebben megálljanak. A fõtt
sonkát, zöldhagymát aprítógépben össze-
vágjuk, vagy darálón ledaráljuk. Utána az
összes többi hozzávalóval együtt jól kike-
verjük. A tölteléket habzsákba rakjuk és
visszatöltjük a fél tojásfehérjékbe. Borsból
szemeket, sárgarépacikkekbõl apró csõrö-
ket illesztünk a töltelékre. A végén fel-
tesszük a kalapot. Salátalevélre rakjuk a
maradék tojássapkákat, mint tányérkákat
a tojások mellé rakjuk.

Madártejszelet
Hozzávalók a tésztához: 8 tojás fehérje, 8
kanál cukor, 8 kanál liszt, 1 sütõpor; a
krémhez: 1 kocka margarin, 15 dkg porcu-
kor, 8 tojássárgája, 5 kanál cukor, 5 kanál
liszt, 2 vaníliás cukor, 4 dl tej.
A fehérjét félig felverjük, hozzáadjuk a
cukrot, tovább verjük jó keményre. Végül
belekeverjük a sütõport és a lisztet, majd
31 x 21 cm-es tepsiben kisütjük. A krém: a
margarint kikeverjük 15 dkg cukorral, a

többi hozzávalóból sûrû krémet fõzünk, ha
kihûlt, a kikevert vajhoz keverjük. A lap te-
tejére rákenjük a krémet. Felvert tejszín-
nel vonjuk be a tetejét.

Puha mézes puszedli
Hozzávalók 60 darabhoz: 35 dkg finom-
liszt, 15 dkg rétesliszt, 15 dkg méz, 10 dkg
vaj, 3 db tojás, 1 kk szódabikarbóna, 1 kk
fahéj, 1 kk szegfûszeg, 1 késhegynyi gyöm-
bér; a mázhoz: 20 dkg porcukor, 2 db tojás-
fehérje.

A mézet mikróban olvasszuk fel, majd ke-
verjük habosra a cukorral, a vajjal és a tojá-
sokkal. A lisztet szitáljuk át, adjuk hozzá a
fahéjat, a szegfûszeget, a gyömbért, a szó-
dabikarbónát, és rakjuk a mézes masszá-
hoz. Gyúrjuk össze, amikor pedig már nem
ragad a kézhez, és jól összeáll, csomagol-
juk folpackba, és tegyük a hûtõbe egy éj-
szakára. Másnap enyhén lisztezett desz-
kán gyúrjuk át a tésztát, majd formázzunk
belõle diónyi gombócokat. Pakoljuk sütõ-
papírral bélelt tepsibe, egymástól kicsit na-
gyobb távolságra, mert sülés közben a pu-
szedli tovább nõ. Elõmelegített sütõben,
190 fokon süssük meg 15 perc alatt. Ami-
kor az alja világos, vegyük ki a sütõbõl. A
mázhoz a tojásfehérjét gõz felett olvasszuk
fel, majd forgassuk meg benne a sütiket.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás

Csütörtökön egy felettünk átvonuló meleg és hi-
degfront okoz az ország nagy részén esõt, zá-
poresõt, majd várhatóan péntek délutántól át-
menetileg csökken a csapadékhajlam.
Szombaton egy tõlünk északra elvonuló perem-
ciklon okozhat újabb esõt, záporesõt. A kezdet-
ben mérsékelt déli szél a hét végére megerõsö-
dik, szombaton viharossá fokozódik.
Vasárnap azonban megérkezik a hidegfront, és
az erõs déli szél északnyugatiba fordul és viha-
rossá fokozódik, helyenként viharos szél várha-
tó. Az április elsejei nap tehát igen „tréfás” lehet
sok helyen, a záporokat és erõs szelet néhol zi-
vatar kísérheti.
Hétfõn csökkenhet csapadékhajlam, ám az erõs
szél vendégünk marad.

www.metnet.hu
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PARÁDÉS SIKERREL
KEZDTÜK A RÁJÁTSZÁST

VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE 33-25 (20-12)
Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság – felsõházi rájátszás, 1.
forduló
Vezette: Pavelekné J.–Polgár Cs. Nézõszám: 75 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 4, ifj. Bodoki 6, Pluhár 1,
Rehák 8, Kaló 1, Aranyos A. 2.
Cserék: Várady–Szabó, Szabó J. Zs. 1, Horváth 9, Szabó K. 1.
Edzõ: Takács Lajos.
Rácalmás: Princes – Rosta 1, Somogyi 7, Tóth T. 4, Nagy 6, Olaj 4,
Faragó 1.
Cserék: Hegedüs – Miss, Bényei, Tóth M. 1, Schmidt.
Edzõ: Princes Attila.
Hétméteresek: 1/0, illetve 4/3, kiállítások: 4, illetve 2 perc.
A 4. helyrõl 3 ponttal kezdhette meg csapatunk a bajnokság felsõ-
házi rájátszását. Az elsõ fordulóban rögtön a listavezetõ Rácal-
mást láttuk vendégül, aki két héttel ezelõtt ugyanitt már egyszer
legyõzött minket 6 góllal. Volt tehát miért visszavágni.
Rögtön a találkozó elején nagy lendületet vettünk. Kiváló véde-
kezésünknek és pontos támadójátékunknak köszönhetõen a 7.
percben már 7-1 volt a javunkra. Kezdtek éledezni a vendégek, de
mi sem dõltünk hátra. Ezúttal a félidõ derekán a padról beszálló

Horváth István tolta meg nagyszerûen a csapat
szekerét. Egyedül rámolt be 6 gólt a szünetig, de a
többiek is próbálták tartani vele a lépést, ami sike-
rült is. Az utolsó percekben gyors lerohanások vé-
gén tudtunk gólokat szerezni, egyszerûen nem ta-
lálták a vendégek az ellenszerét a lendületes játé-
kunknak. A félidõt Szabó Károly találata zárta le,
akinek ez volt az elsõ gólja a csapatunkban.
A szünet után próbált kapaszkodni a Somogyi Szabolcs vezette
Rácalmás. A játékrész elsõ 10 percében fel is kapaszkodtak 6 gól-
ra, ám ekkor jöttek újra a mi perceink. Labdaszerzések, gyors le-
rohanások, ami egy 5-0-s futásban kerekedett és a 46. percben 11
gól volt már az elõnyünk. Gyakorlatilag a találkozó utolsó negye-
dére már lezártuk az érdemi kérdéseket. A hátralevõ idõben ki-
csit sikerült még kozmetikázni az eredményen a vendégeknek, de
így is magabiztos 8 gólos gyõzelmet arattunk.
Kiváló meccs volt! Már az elején nagy volt mindenkiben a bizonyí-
tási vágy. Horváth Isti padról való behozatala nagyon jó húzásnak
bizonyult. A védekezésben Várady–Szabó, Kaló, Szabó J. nagyon
masszívan állta a sarat. Nagyon sok labdát sikerült szereznünk,
amibõl gyors gólokat lõttünk, ez is mutatja, hogy mennyire ott vol-
tunk fejben. Támadójátékunk is javarészt gördülékenyen mûkö-
dött, sikerült sok gólt lõni a távoli zónákból, ami szintén fontos
kulcsa volt a sikernek. A kapuban Németh Tamás is hozzá tudott
tenni, amikor kellett.
A hétvégén az ünnepek miatt szünet lesz a bajnokságban. Csütör-
tökön edzõmeccset játszunk a jó forma megõrzése érdekében.
Bajnoki találkozón legközelebb április 7-én, szombaton Ercsi el-
len lépünk pályára a martonvásári sportcsarnokban.

Felsõházi tabella
1. Rácalmás SE 1 0 0 1 25 33 -8 7
2. Martonvásári KSE 1 1 0 0 33 24 9 6
3. VAX KE Sárbogárd 1 1 0 0 33 25 8 5
4. Ercsi SE 1 0 0 1 24 33 -9 5

A forduló további eredményei: Martonvásár–Ercsi 33-24 (12-8)

Rehák Tamás

INDUL A KÉZILABDA-
UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS

A VAX KE Sárbogárd 7 és 8 éves
kor közötti (2010. január 1.– 2012.
május 31. között született), sportol-
ni vágyó fiúgyermekek számára in-
dít szivacskézilabda-edzéseket
még ebben a tanévben.
Az edzések várható helye: Sárbo-
gárd, Mészöly Géza Ált. Isk., torna-
terem
Céljaink: a gyermekek testmozgás-
ra való tudatos nevelése; a sport
megszerettetése; a kézilabda alap-
jainak megismertetése és tanítása;
a gyermekek versenyeztetése
eredménykényszer nélkül.
Hosszabb távú cél a sárbogárdi ké-
zilabda-utánpótlás felépítése.

További információk:

Rehák Sándor elnök, VAX KE Sárbogárd
(06 30 851 8409, rehaksanyi1@gmail.com)

Rehák Tamás utánpótlásért felelõs edzõ
(06 30 484 1289, rehaktomi93@gmail.com)

Tisztelt kézilabdabarátok!

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lehetõségük van arra, hogy adójuk 1
%-ával támogassák a VAX KE Sárbogárdot.

Adószám: 18502710-2-07

Elõre is köszönet azoknak, akik ezt megteszik!
Tisztelettel: VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd

A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát Kör tisztelettel meghívja a borosgazdákat

2018. április 14-én 9 órakor rendezendõ 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-, termõhely-megjelöléssel. Ne-
vezési 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
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VÁR A KÉZILABDA!
A kézilabdában is megkezdõdik az utánpótlás-nevelés Sárbogárdon a VAX Kézilabda Egyesület jóvoltából, megfelelõ számú jelentke-
zõ esetén. 7-8-9 éves gyermekeket várnak a tervek szerint 2018-2019-es tanévben kezdõdõ edzésekre, ahol elõször a szivacskézilabda
és a sportág rejtelmeivel ismerkednének a gyerekek szakképzett edzõ, Rehák Tamás vezetésével, aki bemutatóórák keretében is tobo-
rozza a kisdiákokat városszerte az iskolákban.

– Csak fiúk, vagy lányok is jelentkezhet-
nek?
Rehák Tamás: – Elõször csak fiúkkal sze-
retnénk foglalkozni két csapatban, két
korosztályban (lévén férfi kézilabda-egye-
sület a VAX), de nincs kizárva, hogy ké-
sõbb lányokból is alakítunk csapatot.
Hosszú távú célként szeretnénk felépíteni
egy teljes utánpótlásrendszert, és eljutni a
gyerekekkel a szivacskézilabdától a kézi-
labdáig, az ifi és felnõtt szintig. Ha lesznek
ügyesebb gyerekek, akár több út is meg-
nyílhat elõttük.
– Interjúnkat megelõzõen elhangzott,
hogy akár már 2018 szeptemberétõl men-
nétek versenyekre.

– Ez a terv. A 2018-2019-es tanévtõl szeret-
nénk a gyerekeket versenyeztetni a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség kisiskolás-baj-
nokságának szivacskézilabdás rendszeré-
ben. A bajnokság több helyszínen és fordu-
lóban zajlik.

– Hol lesznek az edzések?

– Nagy valószínûséggel a Mészöly Géza
Általános Iskolában, de ez változhat, ha
más iskolából több gyerek lesz. Próbálunk
ahhoz igazodni, hogy minél könnyebben
elérhetõk legyenek az edzések a jelentke-
zõk számára.

– Van-e jelentkezési határidõ, és hol lehet
érdeklõdni?

– Határidõt nem szabtunk, plakátokat he-
lyeztünk ki az iskolákban, hirdetjük az
interneten, a közösségi oldalon, és az egye-
sület oldalán is fent vannak az elérhetõsé-
geink. Eddig 7-8 gyermek jelentkezett.

– Közülük hányan olyanok, akiknek a
szülei is kézilabdáztak esetleg?

– 30-40 %-ban elõfordul, hogy a szülõ kézi-
labdázott, vagy valamilyen labdajátékban
jeleskedett.

– Milyen gyakran lesznek edzések?

– Kezdetben heti egy alkalommal, de a kö-
vetkezõ tanévtõl heti kétszer. Tervezzük,
hogy nyáron, amikor a gyerekeknek bõven
van idejük, egyhetes nyári tábort is szerve-
zünk változatos, színes, sportos progra-
mokkal.

Hargitai–Kiss Virág

Víz világnapja a Zengõ Óvodában
Hagyományainkhoz híven idén is színes programokkal készültünk
erre a napra.
Már egész héten sokat beszélgettünk a víz fontosságáról, védelmé-
rõl, énekeltünk, beszélgettük, mondókáztunk a vízben élõ állatok-
ról, növényekrõl. Gyerekek által készített tengeri állatokból ké-
szült el óvodánk aulájában az „óriásakvárium”.
Március 22-én óvodánk apraja-nagyja kék színû pólóban érkezett.
A délelõtt folyamán a gyerekek örömmel teljesítették a tornaszo-
bában a „vizes akadálypályát”, és nagyon élvezték az ovi aulájában
berendezett „vizes játszóteret”. Kedvük szerint próbálhatták ki a
különféle vizes tevékenységeket, például: horgászást, méregetést,
jégkockázást, célba dobást. A vízkóstolás során felhívtuk figyelmü-
ket a vízivás fontosságára, hiszen már ebben az életkorban fontos
az egészséges életmódra nevelés.
Ez a nap jó lehetõséget biztosított arra, hogy megálljunk egy pilla-
natra és másképp tekintsünk a természeti kincseinkre, és azok nél-
külözhetetlenségére.
Gyermekeinket ebben a szellemben kell nevelnünk, hiszen õk a jö-
võ nemzedéke, akiknek a mai felnõttek segítségével kell megóvni-
uk a Föld természeti kincseit.

Pálinkásné Horváth Erzsébet
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Az eredmények: mint az idõjárás – változékonyak
Nincs kigyógyulás?

Sárbogárd–Ikarus-Maroshegy 0-1 (0-0)

Sárbogárd: Nyári – Nagy Á., Kakas, Hege-
dûs, Bánfalvi, Tóth, Bezerédi, Gál, Grác-
zer Bálint, Gráczer G., Laták, Márki.
Cserék: Gráczer Bence, Luczek, Németh,
Kindl, Lajtos, Nagy K.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
Ikarus–Maroshegy: Matócza – Kummer,
Horváth, Jámbor, Tóth, Bencze, Klémán,
Andróczi, Hart, Varga, Pongrácz.
Cserék: Skultéti A., Skultéti L., Boros, Ko-
vács, Léki, Szente, Farkas.
Nagy iramban kezdte a mérkõzést a hazai
csapat, és többet birtokolta a labdát, de
igazán sok veszélyt nem okoztak a maros-
hegyiek kapujára. Az Ikarus a félidõ köze-
pére kiegyenlítette a hazai fölényt, és tá-
madásait a sárbogárdi védelem magabiz-
tosan hárította. A félidõ legnagyobb gól-
szerzési lehetõsége: a hazaiak elõtt a 43.
percben Márki D. balról beívelt szabadrú-
gása után a labda Nagy Á. elé került, aki 14
m-rõl kapura lõtt. A hálóba tartó lövést
Matócza D. óriási bravúrral szögletre ütöt-
te.
A második félidõ hasonló koreográfia sze-
rint alakult. A hazaiak támadásai többször
zavart okoztak a vendégek védelmében,
gól azonban nem született. A 77. percben a
vendégek gyors ellentámadást vezettek és
Nyári B. a 14 m-rõl leadott lövést bravúros
védéssel tolta szögletre. A mérkõzés 88.
percében váratlanul megszerezte a veze-
tést az Ikarus–Maroshegy. Ártalmatlan-
nak tûnõ támadás végén a 18 m-rõl lapo-
san ellõtt labda megpattant Nyári B. elõtt
és a kapusról kijövõ labdát a berobbanó
Boros M. a kapu közepébe lõtte, 0-1.
Küzdelmes, közepes iramú mérkõzésen az
egyenlõ erõk küzdelmébõl a vendégeknek
sikerült a gyõzelmet megszerezni.
Jók: Laták B., Tóth Zs., illetve Matócza D.,
Varga F.

Egyenlítési kényszer

Sárbogárd II.–Pusztaszabolcs 2-2 (1-1)

Sárbogárd II.: Farkas – Kindl, Gráczer Bá-
lint, Lajtos, Szabó, Vámosi G., Vámosi D.,
Krajcsovics, Demeter, Luczek, Simon.
Cserék: Nagy, Palásti, Bartók, Gráczer Ben-
ce, Pajor.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Pusztaszabolcs: Semsei – Baka G., Baka
B. B., Sebõk, Kovács, Balogh, Páhi, Má-
gocs, Györök, László, Dévai.
Cserék: Toldi, Kurucz, Sári, Laczkó.
A vendégek kezdték bátran a mérkõzést,
és a 4. percben Mágocs elhúzott a védõ
mellett és a kapu mellé lõtt. Kapkodott a
hazai csapat, és a szabolcsiak játéka volt
meggyõzõ. A 32. percben Balogh Z. átadá-
sát Páhi Zs. jobb oldalról középre emelte,
és Sebõk A. a védõk fölé emelkedve a jobb
sarokba fejelt, 0-1. A gól felrázta a sárbo-

gárdiakat és a 39. percben formás táma-
dást vezetve sikerült az egyenlítés. Gráczer
Bálint jobb oldali beadását Szabó Z. 10
m-rõl a kapu bal alsó sarkába helyezte, 1-1.
A 80. percig mindkét oldalon a gólszerzési
lehetõségek elpuskázásával jeleskedtek a
csapatok. A Pusztaszabolcs ebben a perc-
ben vezetéshez jutott. Mágocs N. 20 m-es
lövése a kapu bal oldalában kötött ki, 1-2.
Ismét a gól után erõsödtek fel a hazai
rohamok és a 84. percben Gráczer B. 17
m-rõl kilõtte a jobb felsõ sarkot, 2-2.
Sok hibával játszó csapatok mérkõzésén
igazságos eredmény született.
Jók: Farkas Z., illetve Sebõk A.

Gólok egyenlõ elosztásban

Sárbogárd U16–Mezõfalva U16
4-0 (2-0)

Sárbogárd: Deák Z. – Horváth A. R., Su-
hajda, Gábris, Erdélyi, Sohonyai, Lengyel,
Bruzsa T., Biró, Deák S., Horváth B.
Cserék: Bruzsa B., Horváth Á. M.
Mezõfalva: Simon – Szabó, Kertész, Né-
meth, Erdélyi, Kovács, Kolompár, Tonka,
Bakos, Papp, Vad.
Csere: Rafael.
A félidõ 30. percéig tudta tartani a vendé-
gek védelme a hazai támadásokat. Soho-
nyai Gy. a büntetõterületen belül kapott
átadást a tétovázó védõk között a kapuba
lõtte, 1-0. Két perc múlva, a 32. percben
Gábris R. megismételte az elõzõ szituációt
és kétgólosra növelte az elõnyt, 2-0.
A második játékrészben alábbhagyott a
hazaiak lendülete. A biztos vezetés tudatá-
ban kissé visszafogott játékot produkált a
Sárbogárd. A 62. percben megszületett a
harmadik gól. Gábris R. végzett el szöglet-
rúgást és a beívelt labdát Sohonyai Gy. jut-
tatta a kapuba, 3-0. A 87. percben Gábris
R. góljával alakult ki a mérkõzés végered-
ménye: 4-0.
A hazai csapat végig fölényben játszva
gyûjtötte be a három pontot.

Egy félidõ, altatásban

Polgárdi Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk
0-3 (0-0)

Polgárdi: Pusztai – Jankovics, Nyakas,
Szaniszló, Király A., Borostyán, Király Zs.,
Szépvölgyi, Molnár, Mayer, Horváth.
Cserék: Kurja, Kiss, Kiss.
Sárbogárd: Sipõcz – Derecskei, Kiss, Palo-
tás, Tóth, Kelemen, Deák, Tóth, Nedoba,
Tórizs, Németh.
Cserék: Szeip, Szikszai, Csendes, Kassai,
Horváth, Hegedûs.
Az elsõ félidõ kiegyenlített játékot hozott,
és kevés gólszerzési lehetõség jegyében
játszották a csapatok. A szünet után meg-
élénkült a vendégek játéka, és az 58. perc-
ben Kelemen B. góljával megszerezték a
vezetést, 0-1. Tovább rohamozott a Sárbo-
gárd, és a 67. percben Kelemen beadását

Csendes I. lõtte Pusztai P. kapujába, 0-2. A
73.percben Tórizs A. elcsípett egy átadást
a vendégek térfelén, kilépett a védõk kö-
zött és a kapus mellett a hálóba lõtt, 3-0.
A második félidõ gólra törõ játéka megér-
demelt vendégsikerrel zárult.

Ajándékba adott három pont

Sárbogárd U14–Iváncsa U14 2-3 (1-0)

Sárbogárd: Derner – Palotás, Hollósi,
Bruzsa, Boda, Morvai, Tóth P., Deák, Sza-
lai.
Cserék: Bögyös, Tóth L., Suplicz, Csõgör
Dávid, Már.
Iváncsa: Tóth – Kiatipisz, Kosztopulosz,
Vágó, Tunyogi, Árki, Bánszki, Tálas, Szán-
tó.
Cserék: Bedõcs, Szentes, Mónos, Kocolárisz.
Vezetõ edzõ: Ruzsás László.
Közel félóra mezõnyjáték után, a 29. perc-
ben, remek kiugratás után Bögyös B. 8
m-rõl leadott lövését a kapus csak beljebb
tudta segíteni, és a labda a bal sarokban
landolt, 1-0. Az 50. percben egyenlített az
Iváncsa. Derner P. kidobását Hollósi B. el-
passzolta, és az ajándékba kapott átadást
Árki R. értékesítette, 1-1. Veszélyesebben
támadott a vendégcsapat és a 61. percben
megszerezte a vezetést. Jobb oldali szöglet
után a védõk nem tudtak felszabadítani, és
Árki R. passzát Kiatipisz A. közelrõl a ka-
puba helyezte, 1-2. A kezdés után azonnal
megszerezte az Iváncsa a labdát. Árki R. a
védõk között kilépett és a kapus mellett a
hálóba helyezett, 1-3. A 70. percben sike-
rült szépíteni. A jobb oldalról belõtt labdát
Deák S. felpörgette és félfordulatból lõtte
a hálóba, 2-3.
A két figyelmetlenségbõl kapott gól után
már csak az eredmény szépítése sikerült.

A hétvége sportmûsora

2018. március 30. (péntek)

16.00 óra: Elõszállás U14–Sárbogárd U14
(Elõszállás)

2018. március 31. (szombat)

10.00 óra: Martonvásár Mustang–Sárbo-
gárd U19 (megyei I. o., Martonvásár)
16.30 óra: Ercsi Kinizsi–Sárbogárd (me-
gyei I. o., Ercsi)
16.30 óra: Flavus Velence–Sárbogárd II.
(megyei II. o., Velence)
16.30 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Mezõszi-
las Öregfiúk (Sárbogárd)

2018. április 1. (vasárnap)

10.00 óra: Aba-Sárvíz U16–Sárbogárd
U16 (Aba)

2018. április 3. (kedd)

10.00 óra: Elõszállás U16–Sárbogárd U16
(Elõszállás)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár
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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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
2018. április

Április 1-2.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a, 06
(20) 355 7213;
április 7-8.: dr. Zámbó Csilla, Sárbogárd–Kislók, Kossuth u.
24., 06 (30) 287 4652;
április 14-15.: dr. Pátzay József, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a,
06 (30) 639 3977;
április 22.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06 (30)
816 1376;
április 28-29.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u. 30., 06 (30)
993 9404;
április 30-május 1.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd, Rákóczi u.
62., 06 (30) 939 8629.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc osztályvezetõ, járási fõállatorvos

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS
HÍVÓSZÁMA:

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

ÚJ HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104
Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig, 16.30 órától 17.00
óráig az alábbi telefonszámon hívható háziorvosok:

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;

KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;

SZERDA, DR. FARKAS JÁNOS, 06 (20) 927 9213;

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

Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig
a Sárbogárd város területén mûködõ

HÁZIORVOSOK ORVOSI KÖRZETENKÉNT
SÜRGÕSSÉGI ESETEKBEN RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK.
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ADECCO ÁLLÁSBÖRZE SÁRBOGÁRDON!
Pályázza meg betanított vagy szakmunkás

lehetõségeink egyikét!
KIEMELT ALAPBÉREK, CAFETÉRIA,

BÓNUSZ JUTTATÁSOK, INGYENES BUSZOK
2 vagy 3 mûszakban!

Idõpont: 2018. április 4., szerda 14.00–16.00.
Helyszín: Sárbogárd, Hõsök tere 3.

Részletek: 06 22 510 230

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!Redõnyös 06 (30) 966 8446

Összkomfortos családi ház teljes berendezéssel, bútorozva el-
adó Pusztaegresen. 06 (25) 233 404

Kulcskarikán 2 kulcs (az egyik meghosszabbított szárú) elve-
szett. Kérjük a becsületes megtalálót, szíveskedjen a szerkesz-
tõségbe leadni.

Sárbogárdi felszállással, a Neszebár Irodával hívunk útitársa-
kat, kétféle 4 napos erdélyi útra, július 13-ra vagy augusztus
1-jére. 06 (70) 364 3635

Csirkevásár! Tinódy út 52. 06 (30) 384 2294

Sárbogárdon az üzletközpontban, 140 m2-es üzlet- vagy iroda-
helyiség kiadó. Több részre is osztható, felújítás bérlõi igény
szerint. Érdeklõdni: 06 (20) 3390 761

Húsvéti nyulak eladók. 06 30 2455 622

APRÓHIRDETÉSEK

NÉZZE MEG,
NEM FAGYOTT-E EL

A VÍZMÉRÕJE!
Ha vízbekötéssel rendelkezõ ingatlanján (nyaraló, prés-
ház, mûhely, építési telek stb.) a téli idõszakban nem volt
folyamatos vízfogyasztás, kérjük, ellenõrizze, nem fa-
gyott-e el vízmérõje, vagy belsõ vízhálózata.

Bizonyos, hogy vannak olyan ingatlanok, ahol ömlik a víz,
de nincs a mérõelfagyásnak látható nyoma, mert a víz el-
szivárog 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 fõgépészünket, vagy a FEJÉRVÍZ ZRt. ügyfélszolgá-
latát

Sárbogárdon és környékén a 80/919-004

Szabadbattyánban és térségében a 80/200-344-es
telefonszámon.

Az 58/2013. (II. 27.) kormányrendelet értelmében az elfa-
gyott vízmérõ cseréjét és a mérõn keresztül elfolyt víz díját
a felhasználónak kell megfizetnie. A mérõcserét a helyszí-
nen, 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.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
Rajzolj, írj, tervezz!

Tûzmegelõzési pályázat óvodás és
iskolás gyerekeknek, fiataloknak

Fejér megyébõl is várja az óvodások és az iskolások alkotásait
az Országos Tûzmegelõzési Bizottság. A mûveket május 3-áig
kell eljuttatni a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra.
Az alkotói pályázat céljában a korábbi évek hagyományait kö-
vetve nincs változás, az Országos Tûzmegelõzési Bizottság to-
vábbra is olyan alkotásokat vár, amelyeken keresztül az óvodá-
sok és az iskolások megmutatják, hogyan látják õk a tûzoltókat,
a tûzoltói hivatás világát. Az óvodásoktól szabadkézi rajzokat
várnak, az iskolások három korcsoportban (6–10, 11–14, 15–18
éves kor között) pályázhatnak. Õk szabadkézi rajzot, plakátot,
egyéb kézmûvesalkotást küldhetnek be, de írhatnak verset,
vagy mesét is, esetleg készíthetnek számítógépes alkalmazást.
A Fejér megyében készült pályamûveket május 3-áig kell be-
nyújtani az alkotástól függõen személyesen, postai úton, vagy
e-mailen a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz.

Postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 947.

E-mail: fejer.mki@katved.gov.hu

Személyesen: Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.

Az országos pályázat fõvédnöke dr. Góra Zoltán tû. vezérõr-
nagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõ-
igazgatója, az Országos Tûzmegelõzési Bizottság elnöke. Az
országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László tû. dandártá-
bornok, országos tûzoltósági fõfelügyelõ.
A területi versenyen elsõ helyezést elért alkotások részt vesz-
nek az országos versenyen is, amelynek díjait május 25-én, a
Fõvárosi Nagycirkuszban adják át. Az országos verseny nyerte-
se családjával balatoni nyaraláson vehet részt, az országos ver-
seny további nyertesei a Fõvárosi Állat- és Növénykertbe fel-
használható családi belépõt kapnak. Az az óvoda, illetve isko-
la, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnye-
ri a „Legkreatívabb óvoda/iskola 2018” címet, amely együtt jár
a tûzoltóság egyszeri, az intézményben tartandó bemutatójá-
val (füstsátor, tálcatûzoltás, olajtûzoltás, roncsvágás) és tûzvé-
delmi oktatás megtartásával.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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