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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Üzenem
Üzenem azoknak, akik megkérdõjelezik, hogy a Szó-
val vasárnap címû cikkemnek én vagyok a szerzõje:
minden egyes leírt gondolat az én saját szellemi ter-
mékem. Bár megszoktam már, hogy vannak, akik úgy
vélik: a munkanélküliség, a gazdasági válságok, a vá-
lasztások eredménye és az idõjárás mögött is Hargitai
Lajos áll. Szerintem a lap közel három évtizedes mû-
ködése alapján a legtöbb sárbogárdi és környékbeli
tudja: se édesapám, se jómagam nem olyan fából va-
gyunk faragva, hogy a saját véleményünket más neve
alatt közölnénk. Ilyennek családon belül se engedünk
teret. 2011 óta, mióta Hargitai Lajos visszavonult, én
szerkesztem a lapot. Minden egyes megjelenõ betûért
én vállalom a felelõsséget – ahogy az 1990 óta megje-
lent összes cikkemért is. A szerkesztõség elérhetõsé-
gei nyilvánosak, a lap nyitott más álláspontok, ellen-
kezõ vélemények megjelentetésére. Velem is köny-
nyen találkozhatnak személyesen – találgatások, fel-
tételezések helyett.

Hargitai–Kiss Virág

Írás a 8. oldalon.

MEXIKÓI HANGULAT CECÉNMEXIKÓI HANGULAT CECÉN

ESZÉKENESZÉKEN

Írás a 12. oldalon.
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Halotti tortúra
Egy gyászoló család ügyeleti tortúrájáról számolt be nekem. Mikor meghalt szeretett
hozzátartozójuk, kihívták az ügyeletet. Az orvos kitöltött egy papírt, ám egy részt üresen
hagyott, mondván, hogy azt a háziorvossal kell kitöltetni. A család fölkereste a házior-
vost, aki viszont úgy nyilatkozott: a halottszemlézõ ügyeletes orvos feladata lett volna az
egész dokumentum kitöltése. Az ügyeletnél, illetve az azt mûködtetõ cégnél utánajárva a
dolognak kiderült, hogy a szóban forgó orvos több száz kilométerrõl jött ide ügyelni, és
legközelebb csak májusban jön újra. Nagy hercehurca után végül egy másik orvos vitte el
magával Pestre a papírt, ahol találkozott a halottszemlézõ orvossal, és kissé körülményes
módon, de végül visszajutott az irat a családhoz.
A történet szolgáljon tanulságképpen elsõsorban az ügyeletet mûködtetõ cégnek, hogy a
szerzõdtetett orvosokat világosítsák fel, mi a teendõjük halott szemlézése esetén, hogy
valakinek a hiányos ismeretei, nem megfelelõ gyakorlata ne okozzon ilyen, vagy ehhez
hasonló galibát.
És tanulság ez mindannyiunknak, hogy halál esetén mire figyeljünk.

Hargitai–Kiss Virág

Tervezetbõl
bevallás

Az szja-bevallási tervezet már több
mint egy hónapja elérhetõ a webes fe-
lületen, s a papíralapú postázás is fo-
lyamatos. A tervezetet érdemes átnézni,
s szükség esetén módosítani, majd
véglegesíteni. A jóvá nem hagyott terve-
zet – a mezõgazdasági õstermelõk és az
áfa fizetésére kötelezettek kivételével –
május 22-e után automatikusan beval-
lássá válik. Az õstermelõknek és az áfa
fizetésére kötelezetteknek ugyanis min-
denképpen ki kell egészíteniük a terve-
zetet a tevékenységükbõl származó
adatokkal.

Ha a tervezetben visszaigényelhetõ adó
szerepel, akkor a visszautaláshoz meg
kell adni a bankszámlaszámot, vagy a
postai címet, attól függõen, hogy mi-
ként szeretné visszakapni az adózó az év
közben többletként befizetett adót. Ha
valaki tavaly több önkéntes pénztárnak
is fizetett, a bevallásban rendelkezni
kell, hogy melyik pénztárhoz kéri a
visszautalást.
Ha a bevallásban szerepel fizetendõ
személyi jövedelemadó vagy egészség-
ügyi hozzájárulás, és ezek összege nem
több mint 200 ezer forint, akkor idén is
kérhetõ pótlékmentes részletfizetés,
amit a bevallásban kell jelölni. Az elsõ
részlet fizetésének határideje 2018. má-
jus 22.
A NAV webes szja-kitöltõ programját
használók a fizetést megtehetik a ki-
töltõfelületen is. A többi adózó az át-
utalás mellett a kijelölt ügyfélszolgála-
tokon bankkártyával és csekken is befi-
zetheti az adóját.
Az szja 1 százalékáról mindenki nyilat-
kozhat akár a webes felületen, akár pa-
píralapon, melyet postán is beküldhet a
NAV-hoz. Ha a felajánló az 1 százalék-
ról rendelkezõ nyilatkozatot a NAV
ügyfélszolgálatán szeretné benyújtani,
akkor azt csak személyesen, vagy meg-
hatalmazottján keresztül teheti meg.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

Munkanap-áthelyezések
A munka ünnepéhez, május elsejéhez közeledve munkanap-áthelyezések lesznek a
munkáltatóknál, így a Fejér Megyei Kormányhivatalban is, és megváltozik a munka-
rend, az ügyfélfogadási idõ.
Április 20-án, pénteken hétfõi munkarend szerint, április 21-én, szombaton pedig
pénteki munkarend szerint dolgoznak és várják az ügyfeleket a kormánytisztviselõk a
megyei kormányhivatal szervezeti egységeiben, beleértve a járási hivatalok kormány-
ablakait is.
Mint ismeretes, április 30-a, hétfõ pihenõnap, és május elseje, kedd is munkaszüneti
nap lesz Magyarországon.
A munkanap-áthelyezéseket, majd a munkaszüneti napokat követõen változatlan
ügyfélfogadási idõben várják az ügyfeleiket a Fejér Megyei Kormányhivatal szerveze-
ti egységei.

(Fejér Megyei Kormányhivatal)

Kutyajátszótér
Már több helyen is láttam városokban úgynevezett kutyafuttatót, vagy kutyajátszóteret,
ami tulajdonképpen egy bekerített, kapuval ellátott füves, fás rész, egyik sarkában ho-
mokkal, esetleg néhány ebeknek való játékelemmel, a gazdiknak padokkal. Szerintem a
két lakótelepen, a parkokban könnyen és olcsón kivitelezhetõ lenne egy ilyen megoldás,
kutyagumikukákkal egybekötve. Így a parkok közelebb kerülnének eredeti szerepük be-
töltéséhez, valódi rekreációs teret nyújtanának, ahol bátran le lehet heveredni a fûbe.
Egyébként a gyermekeknek való játszótereket sem ártana körbekeríteni – mint koráb-
ban már javasoltam – a gyermekek biztonsága és a terület higiéniája okán.
Persze, az is fontos, hogy ha megszépül egy-egy terület, annak tisztaságára, értékeire kö-
zösen vigyázzunk!

Hargitai–Kiss Virág

2018. április 24-én a rendelõintézet rendelései
és egyéb szolgáltatók is szünetelnek

A sárbogárdi rendelõintézet minden rendelése, továbbá az összes háziorvosi ellátás
tartós vízellátási probléma miatt szünetel április 24-én.

Helyettesítés sürgõs esetben:

Dr. Oroszlány László rendelését dr. Jarabin János,
Dr. Nemes Mária rendelését dr. Somogyvári Katalin,
Dr. Csanády József körzetét dr. Farkas János látja el.
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NAPLÓ
Tizenharmadikán, pénteken 9 önkormányzati képviselõ jelenlétében (Juhász János és
Nedoba Károly távollétében) Varga Gábor napirend elõtt felszólalásával vette kezdetét
a sárbogárdi képviselõ-testület áprilisi ülése.

Varga Gábor: – Vasárnap véget ért egy cik-
lus, lezajlott egy demokratikus választás,
amit nevezhetünk a demokrácia ünnepé-
nek is, hiszen példátlan számú szavazó já-
rult az urnákhoz. A helyben szavazók ará-
nya is kimagasló, hosszú évtizedek szava-
zási hajlandóságát meghaladó volt. Köszö-
net azoknak, akik elmentek választani, il-
letve akik rám és a Fideszre adták a voksai-
kat. Külön köszönet Sárbogárdnak, ahol a
szavazók 58 %-a támogatott engem, ami
még nagyobb legitimáció számomra. Pél-
damutató volt a testülettel az együttmûkö-
désünk, ami a választókat is megérintette.
Köszönet a jegyzõknek, a bizottsági tagok-
nak, pártdelegáltaknak és külsõsöknek,
akik a választással kapcsolatos munkát se-
gítették. A választások tisztaságát senki
nem kérdõjelezheti meg, mivel minden
párt képviseltette magát. Az a dolgunk,
hogy ebben a térségben pozitív, elõremu-
tató változásokat tegyünk, ahogy tettük az
elmúlt 8 évben. Remélem, a következõ 4
év is hasonló lesz. Szeretném még intenzí-
vebbé tenni az együttmûködést, szorgal-
mazni fogom a modern vidék programot,
ami szükséges ahhoz, hogy a vidék meg-
újuljon.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Gratulálok
képviselõ úrnak. Tájékoztatom a jelenlé-
võket, hogy 2000 orvos tette függõvé, hogy
Magyarországon marad-e. Van egy nagy-
mama, akinek 4 unokája is orvos, ebbõl 3
már nem tartózkodik Magyarországon.
Remélem, erre és a nyugdíjra találnak
megoldást.
Varga: – A nyugdíjat azok fizetik, akik dol-
goznak; ez ma majdnem 4 millió fõ. Ma
750 ezer emberrel több dolgozik 2010-hez
képest. Azt a romot kell rendbe rakni, amit
az elõzõ kormányok ránk hagytak. Van,
akinek kizárólag állami nyugdíj a bevételi
forrása, van, aki takarékoskodik, vállalko-
zik, vagy vagyontárgyat halmozott föl, ami-
bõl gazdálkodni tud. Magyarország telje-
sítménye pozitív, ezt nem szabad lebecsül-
nie egyik pártnak sem. Egy generáció sem
feledkezhet meg arról, hogy az õt felnevelõ
generációnak felelõsséggel tartozik. A leg-
jobb befektetés a gyermek. Azt szeretném,
ha Magyarország fiatalok, családok töme-

gével rendelkezõ ország lenne, ahol a kö-
vetkezõ generáció tartja el az elõzõ gene-
rációt, ahogy eddig. Ennek érdekében
folytatjuk a családi adókedvezményt, la-
kásépítési programot stb. Belsõ erõforrás-
okra építünk migránsok helyett. Az orvo-
sokkal kapcsolatban nem hallottam ilye-
nekrõl, de a legfontosabb lesz számunkra,
hogy az egészségügy problémáit megold-
juk, erre megvannak a tervek. Nem láttam
az ellenzéknél olyan programot, mely
megoldotta volna az orvosok problémáját.
A béreket az ország gazdasági teljesítõké-
pességéhez tudjuk igazítani, ami már sok-
kal jobb, mint korábban volt.
Szilveszterné: – Reméljük, a gyerekek tud-
nak fizetni hitelt, nevelni az unokákat és
minket is eltartani. A nappali kórházat be
lehet indítani Sárbogárdon? Berendezés
van, orvos nincs.
Varga: – Ebben nem vagyok kompetens,
meg fogom kérdezni fõigazgatót, de a tes-
tület is megkérdezheti. Gratulálok minden
jelöltnek, aki indult. Alázat, szerénység,
munka, amiben hiszek. A választók böl-
csek, akkor is, ha minket választanak, és
akkor is, ha elzavarnak bennünket. Ne-
künk mindkettõben volt részünk.

Egy hónap leforgása

Dr. Sükösd Tamás: – Március 12-én egyez-
tetés volt a napelemparkkal kapcsolatban,
ahol elkészült a kerítés és a napelemek te-
lepítése folyamatban van. Ezt komoly lõ-
szerfelderítés elõzte meg, 4 tonna eszközt
találtak a taposóaknától a vállról indítható
rakétán át a kézigránátig, még II. világhá-
borús éles eszközt is. Mindenkit óvok at-
tól, hogy ezeket elhozzák, mert a tûzsze-
rész dolga eldönteni, hogy élesek-e, vagy
se. A március 15-ei ünnepségekre különö-
sen motiválnám a város lakosságát, mert a
gimnazistáknak köszönhetõen igen szín-
vonalas darabok születnek minden évben.
Megkeresett az iparkamara elnöke, hogy
segítenék az ipari park betelepítését; en-
nek eredményeként már van is érdeklõdõ.
A rendõrség évértékelõjén vettem részt;
Sárbogárd a megyében az 1-2. helyen áll,
de inkább az elsõn. A kevesebb határszol-

gálat miatt láthatóan több a közterületi je-
lenét a rendõrség részérõl. A Kossuth
Zsuzsanna iskola részben meg fog újulni,
már fel van állványozva, a tetõfödém cse-
réjére, szigetelésére kaptak pénzt, egyúttal
eltávolítják a galambokat is. Szoros határ-
idõt kapott a kivitelezõ, a gyerekek elhe-
lyezése a mûvelõdési ház és a többi iskola
segítségével gördülékenyen megoldódik.
Zajlik a felszíni csapadékvíz-rendezés, há-
rom helyen lehet látni munkavégzést: a
Kereszt utcában, a Radnóti utcában és a
Vágóhíd utcában. A Fejérvíz is felfûzte a
beruházásra a szükséges karbantartáso-
kat. Mindenkitõl türelmet kérünk. A vízjo-
gi engedélyes terv szerint jár el a kivitelezõ.
Április 6-án, a megyenapon Gróf Klebels-
berg Kuno Emlékérem kitüntetésben ré-
szesült a Sárszentmiklósi Általános Iskola
nyugdíj elõtt álló pedagógusa, Térmegné
Nyári Katalin, amihez ezúton is gratulá-
lunk!
Szilveszterné: – A lõszerek elszállítása
megtörtént?
Dr. Sükösd: – Folyamatban van. Egyes ki-
sebb, éles lõszereket a helyszínen semmisí-
tenek meg, ha nagyobb és szállítható, ak-
kor megoldják professzionálisan. Mindent
el fogunk onnan tüntetni, hogy még csak
virágváza se legyen egy lõszerhüvelybõl.

Köszönet a hivatal dolgozóinak
A polgármesteri hivatal tevékenységérõl
szóló tájékoztató kapcsán dr. Sükösd meg-
köszönte a példaértékû munkát a hivatal
dolgozóinak. Elmondta: a létszám felülrõl
erõsen korlátos, az ügyszámok viszont
nem csökkennek. Az együttmûködés meg-
lehetõsen jó, jól kommunikálnak a kollé-
gák egymással és a lakossággal. Jól bevált,
hogy az ügyfélszolgálat elõre került. Jól
képzett kollégák ülnek ott, így az ügyek a
megfelelõ helyre kerülnek. A járás dolgo-
zóival ugyancsak jó a kapcsolat, hiszen so-
kan a hivatalból kerültek át oda.
Szilveszterné: – Valamennyien nagyra be-
csüljük a hivatali dolgozók munkáját, kö-
szönjük!

Az adóztatás rendje
Az adóztatási tevékenységrõl szóló beszá-
moló értelmezését megkönnyítendõ a pol-
gármester elmondta: – A helyi iparûzési
adó és gépjármûadó tízezres nagyságren-
dû ügyet generál, ami három hivatali dol-
gozóra jut. Nyilván kell tartani, meg kell
vizsgálni, hogy az adózó teljesít-e és ho-
gyan, ha nem teljesít, akkor mi a teendõ, és
könyvelni is kell, adóigazolásokat kibocsá-
tani kérésre. A helyi iparûzési adó 300-400
millió forint bevételt jelent az önkormány-
zatnak. A gépjármûadónak csak körülbe-
lül harmada marad itt, de a hivatal végzi az
adminisztrációt. A hátralékkezelés jól zaj-
lik. Nem bírságoló adópolitikát folytatunk,
csak ha szükséges. Köszönöm az adózási
fegyelmet azoknak, akik tartják a rendet.

A Zengõ élén
Huszárné Kovács Márta, a Sárbogárdi
Zengõ Óvoda vezetõje régóta tölti be pozí-
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cióját, az óvodák átszervezése óta minden
telephely és tagóvoda élén. Második ciklu-
sára nyilvános pályázat nélkül hosszabbí-
taná meg a testület a megbízását, amennyi-
ben a nevelõtestület is így dönt.
A polgármester még hozzátette: a miklósi
óvoda teteje a 24. órában van, EFOP-for-
rásból tennék rendbe.

Visszatérítendõ támogatás a
Sárbogárd SE-nek

A Sárbogárd SE indult egy TAO-s pályá-
zaton pálya körüli kerítés építése céljából,
melyhez megvan a szükséges forrás, kivéve
3 millió forintot, ami rendelkezésére áll
ugyan az egyesületnek, de nem fér hozzá a
fizetési határidõ elõtt. Ezért áthidalásként
visszatérítendõ támogatást nyújt az egye-
sület számára az önkormányzat.

Bejelentések
Szilveszterné: – Hogy halad a pusztaegresi
65 millió elköltése, van-e látszata?
Dr. Sükösd: – Van látszata. A pénzt a szeg-
regátum felszámolására nyertük; a társa-
dalmi mechanizmusokra kell megtanítani
az állampolgárokat. A szociális munkás te-
vékenységének több eredménye is van. A
legfontosabb az, hogy jól tudja terelni az
állampolgárokat a megfelelõ emberekhez,
felkutatja azokat, akik rászorultak, tájé-
koztatja õket a lehetõségekrõl. A kérelme-
ket Edina írja, így el tudják olvasni a hiva-
tali dolgozók, és megvan minden mellék-
let. Aki fizikai akadályoztatás miatt nem
tudja a kérelmet beadni, Edina ebben is se-
gít, fel van szerelve minden szükséges esz-
közzel. Ha felújítjuk a pusztaegresi kultúr-
házat, lesz irodája is, elkülönülten a védõ-
tõl. Van szándék, hogy pályázaton kívül is
folytatható legyen ez a program. A 65 mil-
lió forint több évre szól, benne van a mun-
kabér és az eszközök is, és jó lenne még egy
szociális munkás.
Tóth Béla a kátyúzást sürgette.
Dr. Sükösd: – Megnéztük, mit tudunk mi
megcsinálni és mit szakcég, errõl van is egy
listánk. Jövõ hétre várjuk a gépet, a Dam-
janich és a Munkácsy utca is azzal készül
majd. A Szent István út önkormányzati ré-
sze készen van. Mindenkit óva intek, hogy
ott száguldozzon, fõleg a Katona utcai ke-
resztezõdés miatt. A Dégi és a Hatvani ut-
cával is kezdünk valamit. Útra nincs uniós
forrás.
Tóth Béla: – A Szent István út szép lett, de
van, aki járdának használja, ami balesetve-
szélyes.
Gerlai Zsolt: – Köszönet mindazoknak,
akik részt tettek a szavazáson, és köszönet
a szavazatszámlálók egész napos munkájá-
ért.
Szilveszterné a miklósi buszmegálló járdá-
jának érdekében szólalt fel ismét, valamint
érdeklõdött, hogy a kutyagumikuka ho-
gyan vált be.
Kocsis Dóra: – Használják, örülnek neki.
Dr. Sükösd Tamás: – A tisztire még szeret-
nénk kihelyezni egyet, habár az nem a mi
területünk.

Hargitai–Kiss Virág

KEDVEZMÉNYES NYÍLT HÉTVÉGE
a sárbogárdi Egyed Mihály Tanuszodában

Április 21-én (szombaton) és 22-én (vasárnap) egész nap kedvezményes árakkal vár
minden kedves látogatót a Nemzeti Sportközpontok a sárbogárdi Egyed Mihály Tan-
uszodában.
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megépült két-
medencés tanuszoda ünnepélyes átadását 2018. február 21-én tartották. A sikeres
próbaüzemet követõen az új létesítmény a hétvégén nyitja meg kapuit a nagyközön-
ség elõtt. A program és az üzemeltetõ Nemzeti Sportközpontok célja, hogy biztosítsa
az iskolások számára a mindennapos
úszásoktatás infrastrukturális feltételeit.
Sárbogárdon a település sportközpont-
jában található futballpálya szomszédsá-
gában épült új létesítmény alkalmas az
iskolai és óvodai keretek között szerve-
zett úszásoktatásra, oktatási idõn kívül
pedig a település polgárai számára is
hozzáférhetõ. Az Egyed Mihály Tan-
uszoda Makovecz Imre tanítványai által
került megtervezésre, a település törté-
neti építészetében található látszótég-
lás, hagyományokat idézõ fõbejárata és
burkolt tere a tornacsarnokkal képez
egységes megközelítést. A települési környezetbe illeszkedõ tanuszoda hiánypótló
feladatot lát el: a térségbeli gyermekek mindennapos testnevelési körülményeit hiva-
tott javítani, biztosítva az úszásoktatás infrastrukturális feltételeit. Reggeltõl délutá-
nig az oktatást szolgálja a komplexum, tanítási idõn kívül azonban szélesebb közönség
kiszolgálására, így a mindennapi sportélet lehetõségének megteremtésére is alkalmas
lesz az uszoda, a helyi és környékbeli lakosság sportolási igényét szolgálja majd ki.

A nyitva tartás hétfõtõl péntekig 8.00 órától 20.00 óráig tart, de érdemes figyelembe
venni, hogy a lakosság részére 16.00 órától 20.00 óráig lesz látogatható a létesítmény,
ugyanis 8.00 órától 16.00 óráig az iskolás csoportok úszásoktatása zajlik. Szombaton
és vasárnap 8.00 órától 18.00 óráig mindenki használhatja az uszodát, amellett, hogy
ilyenkor is zajlik majd oktatás a medencékben.

Tisztelt Vendégeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

2018. április 21-én (szombaton) és 2018. április 22-én (vasárnap)

KEDVEZMÉNYES NYÍLT NAPOT TARTUNK.
A sárbogárdi Egyed Mihály Tanuszoda szolgáltatásai a kedvezményes napokon nyit-
vatartási idõben, 8 és 18 között vehetõk igénybe.
Program: vízi vetélkedõ 10.00–11.00-ig és 14.00–15.00-ig; a vetélkedõn való részvétel
a pénztárnál elõzetes regisztrációhoz kötött.
A kedvezményes belépõ kizárólag a nyitó hétvégén mindenki számára 400 Ft.
* A jegy megvásárlásával minden vendégünk elfogadja a házirendet.
* A kedvezményes nyílt hétvégét követõen a hivatalos árlista alapján lehet igénybe
venni a szolgáltatásokat.
* A tanuszoda egyidejû terhelhetõsége 96 fõ, amennyiben a bent tartózkodók ezt a
számot elérik, onnantól csak a kilépések arányában tudjuk az érdeklõdõket beenged-
ni.
Várunk szeretettel minden úszni vágyót!
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KIÉGÉS?
A pedagógus a kiégés kockázatát tekintve
az egyik veszélyeztetett szakma képviselõ-
je, aki elõbb-utóbb a kiégési folyamat po-
tenciális áldozatának tekinthetõ. Fennáll a
hosszan tartó érzelmi túlterhelés, a foko-
zott igyekezet, miközben a tapasztalt telje-
sítmény nagyon elmarad a várt eredmé-
nyektõl. A mindennapok fáradozása nem
hozza a várt sikert, a nagy ráfordítás nincs
összhangban a kapott teljesítményekkel.
Sok a stresszhatás, nagy a megterhelés. A
csekély visszajelzés rombolja a pedagógus
motivációs rendszerét, ez fásultsághoz ve-
zethet.
Néhány információforrás említést tesz ar-
ról, hogy a nevelési–oktatási területen te-
vékenykedõ pedagógusok az átlagosnál
gyakoribb és erõsebb, éveken keresztül új-
ra és újra elõforduló stresszhatásnak van-
nak kitéve. Ismétlõdõ és új konfliktushely-
zetek sorát kénytelenek kezelni és megol-
dani, amelyek folyamatosan igénybe ve-
szik õket mentálisan és érzelmileg is.
Emellett szinte permanensen hat egy bizo-
nyos szintû frusztráció, a visszatérõ siker-
telenség érzése, amelyet hajlamosak a
gyermekek teljesítmény- és neveltségi
szintjével, a megvalósult, vagy éppen a
füstbe ment célok mennyiségével mérni.
Vitathatatlan, hogy az átlagosnál jóval ki-
sebb a szerteágazó munkájuk és ener-
gia-befektetésük arányában várható ered-
ményesség és elismerés, ezért szükséges
értelmeznünk a szakma egyik legveszélye-
sebb kísérõjének, a kiégés életérzésének
következményeit! Fontos felismernünk és
tudatosítanunk a jeleit, és lényeges ele-
mezni a veszélyeit! Csak ezt követõen és
mindezek ismeretében vagyunk képesek
felépíteni a megküzdési stratégia fokoza-
tait, felismerve azt az élethelyzetet, ahon-
nan még – orvosi beavatkozás és segítség
nélkül – visszafordítható a folyamat.
Öt meghatározó fogalom köré építhetjük
témánkat: stressz – kiégés – önismeret – ki-
lábalás – megküzdés.
„A stressz a szervezet nem specifikus vála-
sza bármilyen igénybevételre. Az a folya-
mat, amelynek során valamilyen környeze-
ti történés vagy jelenség viselkedésválto-
zásra készteti az egyedet.” (Selye János,
1976)
Olyan folyamat, amelyet a környezet fe-
nyegetõ eseményei vagy váratlan hirtelen-
séggel bekövetkezõ negatív hatásai válta-
nak ki. Ezek lehetnek belsõ konfliktusok,
szokatlan, új élethelyzetek, befolyásolha-
tatlannak ítélt események, próbatételek,
veszteség, elõre nem látható helyzetek,
természeti katasztrófák bekövetkezése,
átmenet nélkül történõ változások. Pszi-
chés tünetei az ingerlékenység, különö-
sebb ok nélküli harag és elkeseredettség. A

koncentrálóképesség csökken, a figyelem
szórt. Hatására fejfájás, alvászavar, étke-
zési szokások megváltozása sem ritka.
Hosszabb távon elidegenedés, depresszió
léphet fel. Láthatjuk: a stressz a kiégés elõ-
szobája.
„A kiégés tartós, vagy ismételt emocionális
terhelés eredménye más emberekkel való
hosszú távú, intenzív erõfeszítéssel össze-
függésben.” (Ditsa Kafry, 1981, Barth, A.
R., 1990)
A kiégés lépésrõl lépésre, fokozatosan jön
létre, eleinte nehéz felismerni a jeleit, de
az egyre tipikusabbá váló tünetegyüttes
felismerésekor azonnal életre kell hívni a
megküzdés módszereit, hogy visszafordít-
ható legyen a folyamat.
Eleinte nem látunk mást, mint XY bizo-
nyítási kényszerét, õ az, aki készségesen,
önként vállalja a feladatokat, folyamato-
san hajlandó fokozott erõfeszítésekre,
hogy kitûnjön, hogy elismerést kapjon.
Közben kezdi elhanyagolni személyes igé-
nyeit, hajlandó halogatni sportolási szoká-

sait, lemond az idõközönként periodiku-
san gyakorolt szokásairól is. Az ezek miatti
belsõ konfliktusait elfojtja, nem vesz róluk
tudomást. Észre sem veszi, de értékrendje
megváltozik, a régen fontos dolgai jelen-
téktelenné válnak az életében. Barátai hiá-
ba próbálják figyelmeztetni a tapasztalt át-
alakulás konkrét jeleire, a fellépõ problé-
mákat tagadja, jelentéktelennek tünteti
fel. Innen még visszafordítható a folyamat
egy komoly életmód- és paradigmaváltás
bevezetésével. Amennyiben ez elmarad,
XY fokozatosan visszahúzódik a maga kis
világába, viselkedése teljesen átalakul.
Létrejön az ún. deperszonalizáció, amely

tudatzavarban a beteg úgy érezheti, mint-
ha saját életének kívülálló megfigyelõje
volna. Ezt követi egy mérhetetlen belsõ
üresség, ami egyenes út a depresszió felé.
Innen már csak egyetlen mozzanat a teljes
kiégés. Ekkor már semmi nem motivál,
egyetlen eseménynek sincs súlya az élet-
ben, minden mindegy, a szeretettel közelí-
tõ társnak sincs hatása. Ez a sötét szoba, a
teljes tétlenség és reményvesztettség álla-
pota. Itt már csak orvos segíthet.
E két kardinális fogalom megismerése és
megértése teszi lehetõvé, hogy átlássuk a
téma komolyságát és jelentõségét, hogy át-
érezzük, miben mutatkozik meg a pedagó-
gusok veszélyeztetettségének ténye.
Súlyponti kijelentés: a kiégés önismereti
centralitású probléma.
„Önismeret: a szó az önmagunkról való tu-
dást jelöli, azt, hogy ismerjük képességein-
ket, adottságainkat, vágyainkat, céljainkat,
tudatában vagyunk személyiségünk pozití-
vumainak, de korlátainak, hiányosságai-
nak is.” (Dévai)

A rendkívül komplex önismeret egyik pó-
lusa az érzelmi intelligencia, ami meghatá-
rozója lehet személyiségünk összes többi
összetevõjének, minõségének, mûködésé-
nek és jellemzõinek. Ebbõl fakadhat az ön-
értékelés, az énkép és a testkép. Jelentõs
hányadot képviselnek még az öröklött és
tanult minták, a szülõi delegációk. Befo-
lyásolnak az értékek és hagyományok.
Mindebbõl fakad a konfliktuskezelés, a
problémamegoldás és a kommunikáció
mikéntje is.

Az alapvetõ személyiségformáló tényezõk
tudat alatt is hatnak, ezek mûködtetik és
befolyásolják tetteinket, indítékainkat,

A kép illusztráció
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ezek lehetnek okozói alkalmankénti kitö-
réseinknek, elkeseredett cselekedeteink-
nek. Legdominánsabb ezek közül a szere-
tet elvesztésétõl való félelem. Ezt követi a
félelmek elkerülése érdekében tett ezerfé-
le kísérlet. Személyiségünk meghatározó
törekvése a kellemetlen érzések (szégyen,
bûntudat) háttérbe szorítása. Ugyanakkor
rendkívüli erõfeszítésekre is képesek va-
gyunk a figyelem felkeltése és az elismerés
elérése érdekében. Meghatározó annak a
tudata, hogy fontosak vagyunk, szükség
van ránk.

(Itt hozhatjuk szóba a megszégyenítés
rendkívül pusztító, személyiségromboló
hatását. A szégyen érzése nem más, mint
az alkalmatlanság, megbélyegzettség gon-
dolatának felkeltése, a teljes szegregáció
érzése. A megszégyenítés a legelkesere-
dettebb elképzeléseket gerjeszti, megbé-
nít, szorongást, rettegést okoz. Bûntudat
kapcsán alakul ki, semmiképpen nem sza-
bad ilyen módon büntetni!)

Kilábalás – megküzdés: az egészséges és
reális önismeret lehetõvé teszi a kiégési fo-
lyamat megállítását és visszafordítását.
Ehhez nélkülözhetetlen a pozitív gondol-
kodás, a tudatos összpontosítás a lelki
egészség forrásaira. Meg kell tervezni, ho-
gyan válhatnak a hétköznapok teljesebbé,
elõtérbe helyezve a pozitív elvárásokat, a
problémák felvállalását és megoldását.
Erõsíteni kell az emocionális oldalt, haté-
kony motivációkat kell találni.

Fontos, hogy életünket értelmes célok, el-
kötelezettségek hassák át. Lényeges, hogy
ezek belsõ énünkkel összeillõ, megegyezõ
célok legyenek, hogy határozott elkötele-
zettséget érezzünk azok megvalósítására.
Sokat számít a célok motivációs ereje,
amely döntõ befolyást gyakorol a viselke-
désre. Nem mellékes, hogy a cél elérésé-
hez szükséges tevékenység kielégítése ér-
deklõdést keltsen és élvezetet nyújtson
számunkra.

Nevelõ–oktató munkánk során személyi-
ségünkkel, kommunikációs és metakom-
munikációs eszközeinkkel, tudásunk leg-
javát nyújtva hatunk környezetünkre, ta-
nítványainkra. Ehhez feltétlenül pontos
önismerettel, megfelelõ önértékeléssel
kell rendelkeznünk és irányított motiváci-
ós rendszert kell alkalmaznunk. Fel kell is-
mernünk a stresszhelyzeteket, a stressz
konkrét és átvitt hatásait, a kiégés irányába
mutató befolyásoló tényezõket. Észlel-
nünk kell a környezetünkben és életmó-
dunkban mutatkozó jeleket, hogy idõben
visszafordítható legyen a kiégési folyamat.
Fontos megismernünk a stresszkezelés le-
hetõségeit, amelyek nagyban elõsegítik ezt
a munkát. Végsõ soron meg kell találnunk
azokat a gyakorlatban alkalmazható, haté-
kony és szakszerû módszereket, amelyek
alkalmazása feltétele lehet eredményes
munkavégzésünknek.

Juhász Jánosné tanár

MEGINT A FECSKÉKRÕL
Több fecskefészek is volt gyermekkori házikónk eresze alatt. Már ezeknek a fészkeknek
az építése is csodálatos volt. Egy fecskepár hajtott végre egy ilyen fantasztikus mûveletet.
Figyeltem, mint minden felõl érdeklõdõ kissrác. Sorban érkeztek a madárkák, a csõrük-
ben egy csipetnyi sarat hoztak, és odaragasztották az ereszalja deszkájához, és már men-
tek is egy új fordulóra. Elõször a leendõ fészek alapját ragasztgatták össze, aztán ráhúz-
ták az elsõ kört, majd a másodikat, és így lassan emelkedett a falacska ezeknek a félma-
roknyi kõmûveseknek a munkája nyomán. Szívbõl drukkoltam nekik. Az ember mindig
tud örülni, ha a szeme láttára valami alkotás létrejön. A kész létesítmény nem volt na-
gyobb, mint egy jókora söröskancsó. És mikor elkészült, ha hiszik, ha nem, a fecskék
valahonnan pihét, finom növényi szálacskákat hoztak a csõrükben, és azzal kibélelték az
új otthont.
Ki tanította õket erre a mûvészetre? Honnan szerezték a megfelelõ sarat, hiszen száraz
idõjárás volt? Talán a nyálukkal keverték megfelelõ halmazállapotúra?
Nyári szünet volt, ráértem figyelni a fecskecsalád életét. Arra emlékszem, hogy egyszer
csak négy-öt fióka feje jelent meg a fészek peremén. Feje? Inkább képtelenül nagyra tá-
tott csõre. A kis fecskék kitátott csõrök voltak. És csicseregtek éktelenül. Jött az egyik
szülõ, bedobott valamit az egyik csõrbe. Jött a másik, most a másik éhes száj kapott vala-
mit. És ez így ment végtelen sorban. Etetés.
Számomra mindez példázat volt a világ rendjérõl. Vannak, ugye, párok. Boldog lehet az
az élõlény, amelynek párja van. Fecskefiúk, fecskelányok. Családot alapítanak. Elsõ dol-
guk: otthont teremteni. Aztán jöjjenek a gyerekek! Igen ám, de ezeket etetni, nevelni
kell! Úgy látszik, ez kötelezõ feladat. Anyám nekem is megkeni reggel a kenyeret, odate-
szi elém a teát, vagy tejeskávét, nem? A világnak megvan a maga rendje, és ez így helyes.
Szerencsés az a nemzedék, amelyiknek szilárd fogalma van az élet rendjérõl. Érdemes
tanulni a természettõl. Hiszem, hogy a legjobb tanítómester. És igen: a fecskék a tanárse-
gédek.
Nagyon félek azonban, hogy a mai emberiség rossz diák, kiagyalt ideológiáitól elbódulva
elfordult a tanítómesterétõl. Sokan elvetik a fecskék, azaz a természet tanítását. És jaj,
kétszeres jaj: úgy tapasztaljuk, hogy a fecskék el is fogytak a vidékünkrõl. Mi történhe-
tett? Hiszen a magyar ember számára ez az elegáns, csodás repüléstudománnyal rendel-
kezõ kismadár majdnem szent állatka, üldözését, fészkének leverését és különösen el-
pusztítását törvénykönyvben nem rögzített törvény tiltja. Vannak bizony nálunk még os-
tobább tanítványok is. Úgy hírlik, amikor a téli afrikai vándorlásból érkezõ, a tengeri re-
pülésrõl fáradtan Európába érõ fecskerajok megpihennek az olasz partokhoz kihelye-
zett uszályokon, gonosz emberek hálóval elfogják, majd a nyelvükbõl aranyat érõ cseme-
gét készítenek. Ez történik a fecskéinkkel.
Nem tudom, érdemes-e hinni abban, hogy valaki megsúgja bizonyos mértékadó elemek-
nek, hogy a rossz tanulók megbuknak a világtörténelmi vizsgán. Lazulnak a páros kötelé-
kek, kevés a fióka, fogyatkozunk.

L. A.

A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja Önt és családját

2018. április 23-án (hétfõn) 17 órára a

LEPKÉKLEPKÉK
A VILA VILÁÁG SZINTE MINDEN TÁG SZINTE MINDEN TÁJÁJÁRÓRÓLL

címû kiállításának megnyitójára.

A kiállítás vetítéssel egybekötött nyitóelõadása:

Dr. Banizs Károly: Betekintés a rovarvilág, a lepkék sokszínû életébe.

A belépés ingyenes.

Kedves Barátaink!
Kérjük, hogy idén is támogassák

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

Adószámunk: 16696527-2-07

Köszönjük!

Adó 1 %
Amennyiben egyetért egyesületünk kultúrapár-
toló 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
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Cecei sulibörze
Digitális témahét

2018. április 9-étõl 13-áig a cecei iskola diákjai is csatlakoztak az
országosan meghirdetett Digitális témahét programjaihoz. Hét-
fõn Matusek M. Zsuzsannát látták vendégül, aki a különbözõ kor-
osztályú diákoknak életközeli beszélgetéseket tartott az internet
és egyéb okosalkalmazások veszélyeirõl a „Ne hagyd magad át-
verni! Kicsit gyanakodj” gondolatok jegyében. Az idõsebb kor-
osztálynak a Snapchat-kisokost is átadott nyomtatott formában,
amibõl megtudhatták, hogy mi az a Snapchat, hogyan tudják test-
re szabni, blokkolni, törölni stb. Egy Twitter-ismertetõbõl pedig a
közösségi oldal használatáról kaphattak segítséget az érdeklõ-
dõk.

Matusek M. Zsuzsanna többek között az Országos Gyermekvédõ
Liga elnöke, aki már második alkalommal látogatott el Cecére.
Szívesen adott tanácsokat a gyermekekkel kapcsolatos konfliktu-
sos helyzetekre, megoldandó problémákra vonatkozóan. Család-
terapeutaként is dolgozik.
A digitális témahéthez kapcsolódva jelen esetben a digitális esz-
közök etikus használatával kapcsolatosan és az áldozattá válás el-
kerülése érdekében tett lépések lehetõségeirõl beszélt a diákok-
nak és a pedagógusoknak.

MiniLÜK területi forduló

2018. április 10-én, kedden rendezték meg Cecén a MiniLÜK lo-
gikai, készségfejlesztõ eszköz használatával kapcsolatos verseny
területi fordulóját. Mivel intézményünk diákjai elõszeretettel
használják ezt a hasznos és nagyon fejlesztõ eszközt és feladatlap-
jait, immár negyedik éve rendezik meg a versenyt Cecén nagy si-
kerrel. Az idei évben Bátaszékrõl, Kaposvárról és Fajszról érkez-
tek az ifjú versenyzõk 2., 3. és 4. évfolyamon, hogy az idõközben a
Móra Ifjúsági Könyvkiadónak átadott versenyen részt vehesse-
nek szövegértés, matematika és logika témakörökben.

Több ismerõs arccal és szülõvel, pedagógussal is találkozhattunk,
akik elmondták, hogy szívesen jönnek ilyen messzirõl is Cecére,
mert itt mindig szeretettel fogadják õket.
Az idei vetélkedés cecei eredményei a következõk lettek:
2. évfolyamon 4. helyezést ért el Szabó Flóra, és így póttag lesz a
regionális fordulóra;
3. évfolyamon 4. helyezést ért el Boris Bernadett (szintén póttag),
2. helyezést ért el Dániel Dóra Jázmin, 1. helyezést ért el Pajor
Petra;
4. évfolyamon 3. helyezést ért el Dobrádi Luca, 2. helyezést ért el
Demeter Jázmin, 1. helyezést ért el Görgey Ármin.
Õk valamennyien továbbjutottak a regionális fordulóba, aminek
a helyszíne és idõpontja még szervezés alatt áll. Szívbõl gratulá-
lunk nekik és egyben szeretnénk megköszönni a kollégáknak is a
felkészítést: a 2. évfolyamon Horváth Ágnesnek, a 3. évfolyamon
Földi Józsefnének, a 4. évfolyamon Sohárné Bali Máriának és
Nagyné Gyánó Gabriellának.
További szép sikereket kívánunk versenyzõinknek!

Fergeteges iskolai
szülõi közösségi bál

Április 14-én, szombaton rendezték meg a Cecei Általános Iskola
szülõi közösségének tagjai hagyományos báljukat a mûvelõdési
házban. A tavalyi évhez hasonlóan a cecei, sáregresi és vajtai szü-
lõk külön mûsorszámokkal készültek, Somogyi Tiborné közössé-
gi vezetõ koordinálásával. A népes nézõsereg nagy örömére igen
mozgalmasra sikerült az este, amit a New York, New York címû
musical betétdalának táncos elõadása nyitott meg a vajtaiak elõ-
adásában. Ezután ABBA- és magyar slágereket adtak elõ a
sáregresi „Csipet Csapat” fellépõi, amit a cecei szülõk vidám bo-
hózata követett Katica dühöngõje címmel. Az est folytatásában
fergeteges mexikói hangulatot varázsoltak a terembe a vajtai fel-
lépõk, amit vastapssal díjaztak a vendégek. A következõ fellépõk
a Cecei Általános Iskola pedagógusai voltak, akik a „Te vagy a
legnagyobb hõs” címû dal átiratát adták elõ az iskolai élet képei-
nek ppt-bemutatójával megkoronázva. A záró mûsorszám a cecei
szülõk countryja volt, ami szintén nagy tapsot kapott. A mûsor vé-
gén Király László igazgató megköszönte a segítséget és jó szándé-
kot minden kedves fellépõnek és támogatónak, aki hozzájárult a
rendezvény sikeréhez, és jó szórakozást kívánt a vendégeknek a
Szabó zenekar által kísért bálhoz.
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A jó szórakozás, a jó hangulat meg is valósult, hiszen régen látott
tömeg vette birtokba a mûvelõdési házat és vigadozott hajnalig a
szülõi bálon.

A Cecei Általános Iskola pedagógusai és diákjai nevében szeret-
nénk köszönetet mondani mindenkinek, aki részvételével, fellé-
pésével, munkájával, tombolatárgyakkal támogatta az iskola szü-
lõi közösségének rendezvényét, annak sikerességét!

Szabóné Várady Katalin igh.

Szõke Tibor-mesterbérlet

MÜPA, Bartók Béla nemzeti hangversenyterem IV.

2018. május 17. (csütörtök) 19.30 óra

HAYDN: AZ ÉVSZAKOK – ORATÓRIUM
Közremûködik: Nemzeti Énekkar

Vezényel: Takács-Nagy Gábor

Joseph Haydn (1732–1809), miután 1790-ben befejezõdött
csaknem 3 évtizedes udvari karmesteri megbízatása az Ester-
házy hercegeknél, két angliai meghívásnak is eleget tett és ha-
talmas sikert aratott. Látogatása során megismerte Händel
oratóriumait, a kontrapunktikus kompozíciós módszert és a
kórus alkalmazásának számára addig ismeretlen módját.
Ezeknek az élményeknek a hatása alatt komponálta két hatal-
mas oratóriumát: A teremtést (1798) és az Évszakokat (1801),
amelyekben természetesen nem pusztán folytatta a händeli
hagyományokat, hanem tökéletes harmóniába ötvözte õket sa-
ját korának, a bécsi klasszicizmusnak stílusjegyeivel, sõt a kor
szellemi mozgalmainak jellegzetes elveivel.

Az Évszakok nem vallási, vagy mitológiai témát dolgoz fel, ha-
nem a természettel együtt élõ, mindennapi munkát végzõ, szo-
morkodó, örvendezõ, szeretõ, egyszerû emberek jelennek meg
a hangversenypódiumon, most elõször. Az oratóriumnak kife-
jezett cselekménye nincs. Szereplõi – Simon, a derék gazda
(basszus), Hanna, a fiatal lány (szoprán), Lukács, a parasztle-
gény (tenor) és a kórus – nem valóságos személyeket jeleníte-
nek meg, hanem egy-egy jellegzetes típust, akik elmondják az
évszakok forgásával, a természet jelenségeivel, a mindennapi
élettel kapcsolatos élményeiket és a belõlük levonható tanul-
ságokat.

Jelentkezni Bakonyi Istvánnénál lehet
a 06 20 930 9776-os telefonszámon.
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Szentiváni suliszemle
Április 13.: Tavaszi séta

A tavasz beköszöntésekor megszokott, hogy a szép természeti környezetünk elõnyeit ki-
használva minél több sétát teszünk a szabadban. Tegnap délután a napköziben az alsós
tanulók is kihasználták a lehetõséget egy sétára a jó levegõn. Településünk határa koráb-
ban is kedvelt célja volt a természetbe tett kiruccanásainknak. Láthattunk kisebb (pl.
poszméhek) és nagyobb (pl. ló, juh) állatokat, természetes tájat (pl. vadvirágokat, zöldel-
lõ rétet) és kultúrtájat (pl. szántóföldet és traktornyomokat) egyaránt. A sétát a kicsik és
tanáraik egyaránt élvezték, a lovak és birkák véleményét nem ismerjük.

Április 16.: Országos
rajzpályázat III. helyezés

Lakatos Loretta jóvoltából

A Robbita irodaszer-forgalmazó webáru-
ház húsvéti rajzpályázatán iskolánk tanu-
lói közül Lakatos Loretta 7. osztályos ta-
nuló is indult egy alkotással.
Két korosztályból hirdettek 3-3 nyertest:
– 5–9 éves
– 10–15 éves
Nyereményük:
I. helyezett: 10.000 Ft értékû írószerutal-
vány
II. helyezett: 8.000 Ft értékû írószerutal-
vány

III. helyezett: 5.000 Ft értékû írószerutal-
vány

Különdíjazásban részesül a legtöbb face-
book-szavazatot kapott rajz is.

A technika szabadon választható (színes
ceruza, zsírkréta, vízfesték stb.).

Április 12-én lezárult a pályázat, a szakmai
zsûri meghozta döntését, amely alapján
Loretta a 10–15 éves tanulók korosztályá-
ban országos harmadik helyezést ért el.
Ezzel kapcsolatosan érkezett számára a
következõ levél:

„Véget ért az idei húsvéti rajzpályázatunk!
Az idei pályázatra 243 rajzot kaptunk, ami-
nek nagyon örültünk. Nagyon nehéz volt
dönteni, de megpróbáltunk objektív és

mindenki számára elfogadható eredményt
hirdetni.
Csak egy pár szót engedjenek meg, hogy
kifejtsük, mi a célunk az évi két rajzpályá-
zattal.
Felelõs vállalkozásként úgy gondoljuk,
hogy tennünk kell valamit, hogy a gyere-
kek motiválva legyenek. Valakinek elég az,
ha az osztályával együtt rajzol, másnak
örömet okoz, ha kikerül az oldalra a mûve,
és természetesen vannak olyanok, akik
nyerni szeretnének. Mi igyekszünk a kere-
teinken belül megteremteni azt, hogy bol-
dogok legyenek, de legalábbis elégedettek.
Ezért is hirdetünk több korosztályt és azon
belül is több helyezettet. Az idei össznye-
remény 56.000 Ft volt.
Óriási köszönet azoknak a pedagógusok-
nak, akik idejüket, energiájukat nem saj-
nálva elkészíttetik a mûveket, beszken-
nelik és elküldik nekünk. Vannak iskolák,
ahonnan tucatjával kapjuk a rajzokat.”

Loretta több rajzpályázaton képviselte
már az iskolát, mûvészeti középiskolába
készül, grafikusnak szeretne tanulni. So-
kat köszönhet Vágásiné Madarasi Anett
tanárnõnek is, „aki nélkül nem itt tartana a
rajztudása” (az idézet Loretta édesanyjá-
nak véleményét tükrözi). Jelenleg is van el-
bírálás alatt álló pályamunkája, amit a „hu-
szárgyerek, huszárgyerek...” kárpát-me-
dencei rajzversenyre készített a Magyar
Honvédség fennállásának 170. évforduló-
jára. Õt kértem meg arra is, hogy Spányi
Antal püspök atya részére jubileumi aján-
dékot készítsen, s a püspök atya visszajel-
zésébõl tudjuk, hogy a személyes meglepe-
tés nagyon jólesett fenntartónk számára.

Munkájának jutalma ez a szép siker is,
amelyhez ezúton is gratulálunk és további
szép sikereket kívánunk!

Kiss Attila igazgató
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Kossuth-morzsák
2018. április 11-én a Kossuth Zsuzsanna
Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
ményben került megrendezésre a XLIII.
Országos Komplex Tanulmányi Verseny
megyei fordulója. A versenyre a megye
négy intézményébõl, Székesfehérvárról,
Velencérõl, Dunaújvárosból érkeztek csa-
patok. Ötödikként a szervezõ intézmény
delegált csapatot a megmérettetésre.
A verseny zsûrijének elnöke, dr. Mile Ani-
kó, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat fõigazgatója nyitotta meg reggel 9 órai
kezdettel a rendezvényt. Kedves, meg-
nyugtató és biztató szavai után a verseny-
zõk az informatikateremben adtak számot

egyénileg informatikai tudásukról gyakor-
lati és elméleti szempontból.
Az egyéni verseny után a csapatversenyek
következtek, ahol a négyfõs 6. és 7. évfo-
lyamos gyerekek együtt oldottak meg kü-
lönbözõ típusú és nehézségû feladatokat
öt mûveltségi területen.
A csapatok menetlevéllel, forgószínpad-
szerûen váltották egymást az állomások
között. A csoportok történelembõl, ma-
gyarból, földrajzból, természetismeretbõl,

valamint életviteli és gyakorlati ismeretek-
bõl mérték össze tudásukat.
A verseny fáradalmait az eredményhirde-
tés elõtt minden csapat frissítõk és szend-
vicsek fogyasztásával pihenhette ki. A gye-
rekek és az õket kísérõ tanáraik már nagy
izgalommal várták a végleges eredményt,
amit a verseny elnöke hirdetett ki:
5. helyezett a Fejér Megyei Óvoda, Általá-
nos Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani In-

tézménye (Velence); 4. helyezett a Móra
Ferenc Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
(Dunaújváros); 3. helyezett az Arany Já-
nos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztõ Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
(Székesfehérvár); 2. helyezett a Kossuth
Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény (Sárbogárd); 1. helyezett a Mó-
ri Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Isko-
la, Szakiskola, Készségfejlesztõ Iskola és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény.

A képen intézményünk büszke csapata lát-
ható. Iskolánk tanulói nagyon szoros ver-
senyben, 1 ponttal értek el kevesebbet,
mint a gyõztes intézmény csapata.

Mindenkinek gratulálunk az elért eredmé-
nyekhez!

Köszönetünket fejezzük ki a szervezésben
résztvevõ minden kollégának, az állomá-
sok zsûritagjainak és a zsûri elnökének!

Wolf Judit

TÁJÉKOZTATÓ
A Látássérültek Regionális Egyesülete
tájékoztatja az érintetteket, hogy 2018.
május 1. napjától minden hónap máso-
dik csütörtökjén, elsõ alkalommal 2018.
május 10-én ügyfélfogadást tart.

Az ügyfélfogadás helye: a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata,
ideje: 8–11 óráig

Rajkovics Judit, LÁRKE,
sárbogárdi kapcsolattartó

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések

a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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Magyar dal Eszéken
A tavaszi széllel nemcsak a vizek áradnak, de szárnyra kelnek a
dallamok is. A Huszics Vendel Kórus dalos pacsirtái Eszékre röp-
pentek énekelni szombaton.
Eszék nagyságában és központi szerepét illetõen Székesfehérvár-
hoz hasonlít. Eszék–Baranya megye székhelye a Dráva partján
fekszik, a sok zöld miatt a parkok városának nevezik, de számos
építészeti és kulturális értéke (múzeumok, rendezvények, vár,
színház, katedrális) is vonzza ide a látogatókat. A város épületei
az idõ metszetét mutatják: a vár a középkori idõket, a belváros
szecessziós épületei a 18-19. századot, a fák fölé magasodó lakó-
épületek és a modern irodaház a 20-21. századot.
Ahogy megérkeztünk, házigazdáink, a Népkör Magyar Kultúre-
gyesület tagjai rögtön szívélyesen betessékeltek bennünket az ud-
varukba, ahol a többi fellépõ már javában falatozott és kortyolgat-
ta a kávét és frissítõt. Az ízletes vendégváró kifli elé pálinkát kí-
náltak, „desszertnek” pedig tambura- és gitárhúrok közé csapott
a meglepetésként prezentált zenekar és pillanatok alatt vidám
mulatság kerekedett.
Ebéd elõtt egy kis ízelítõt kaptunk a város legfõbb nevezetességei-
bõl, hangulatából, rácsodálkoztunk a települést bejáró villamos-

ra, és énekeltünk egy Ave Mariát a gyönyörû és monumentális ka-
tedrálisban. Volt olyan hallgató, aki meg is könnyezte az énekün-
ket.
Az ebéd, melyet a Népkör épületében fogyasztottuk el, ismét mu-
latozásba, éneklésbe torkollt (sõt, a nap végét is zeneszóval zárták
a vendéglátók). De aztán várt minket a „munka”: a Tavaszi szél vi-
zet áraszt címet viselõ II. regionális kórustalálkozó, melynek a
Horvátországi Magyar Oktatási és Mûvelõdési Központ adott
helyet.
A horvát és a magyar himnusz nyitotta meg az eseményt. Fellé-
pett a Népkör MKE Vegyes Kara Veres Kimpf Mária vezetésé-
vel, a Szederinda Népdalkör (Palics) Brezovszki Eszter vezetésé-
vel, a Pannónia Férfikar (Csóka) Buják Andrea vezetésével, a
Berze Nagy János Népdalkar (Pécs) Strausz Emõke vezetésével,
az Arconic–Köfém Nyugdíjasklub Férfikórusa (Székesfehérvár)
Mihály György vezetésével, valamint az õ harmonikatriójuk, és a
sárbogárdi Huszics Vendel Kórus Huszics Vendelné vezényleté-
vel, Huszics Ibolya zongorakíséretével. A rendezvény címéhez
méltóan minden szereplõ népdalokat hozott magával.
Az Eszéken töltött nap folyamán számomra megható, megrendí-
tõ és tanulságos volt megtapasztalni, hogy Horvátországban élõ
honfitársaink sokkal mélyebben élik meg a magyarságukat és
odaadóbban ápolják, õrzik a kultúránkat, nyelvünket, hogy kül-
honban is megmaradjanak magyarnak – õk és az utódaik is.

Hargitai–Kiss Virág

Tudnivalók Eszékrõl
Eszék (horvátul Osijek, latinul: Mursa) városa Horvátországban, Eszék–Bara-
nya megyében található. Neve a szláv osek (akol, lejtõ) fõnévbõl és a latin/illír
murs (mocsár) fõnévbõl való.
Hét városrészre oszlik: Erõd, Felsõváros, Alsóváros, Újváros, Iparnegyed, Rét-
falu és Dél II.
A város a Dráva jobb partján fekszik. Már az ókorban jelentõs település volt, a
rézkorban is lakták, majd kelta település lett, melyre aztán római légiós tábor
épült. Falait a 2. század elsõ felében emelték. 351-ben püspöki székhely lett. A
római várost aztán eltörölte a népvándorlás. A török idõkig magyar lakossága
volt. I. István idején itt vezetett a várakat összekötõ hadi út, mely a szentföldi
zarándokok és a keresztes hadak útvonala is volt.
Az eszéki híd az évszázadok során a Dráva legfontosabb átkelõhelye volt. A ma-
gyarok által Eszékként emlegetett települést a török a mohácsi csata évében,
1526-ban foglalta el. A mocsarakba veszõ Dráván az eszéki várhoz nyolc kilo-
méter hosszú fahidat építettek, ami akkor építészeti csodának számított. A hi-
dat – hogy a török utánpótlását elvágja – a költõ–hadvezér Zrínyi Miklós
1664-ben felégette. Tettét harcászati bravúrként emlegették Európa-szerte. (A
hidat egyébként többször is felégették. Elõször a török 1526-ban, miután átkelt
a folyón, aztán Pálffy Miklós 1599-ben. De híres e hely arról is, hogy 1566-ban
Szigetvár felé itt kelt át II. Szulejmán szultán, és 1683-ban itt fogadta Kara
Musztafa nagyvezér a tisztelgõ látogatásra érkezõ Thökölyt.)
A török 1687-es kiûzése után elõbb németek, majd horvátok népesítették be
(1945-ig németek alkották a lakosság többségét). Eszék vára 1712-ben épült,
és ma egyike Horvátország legnagyobb erõdítményeinek. A település 1809-
ben elnyerte a királyi város címet. A trianoni békeszerzõdésig Verõce várme-
gye székhelye volt.

Trianonban Jugoszláviához csatolták Baranya megye déli részét, így Eszéket
is. Az 1991-ben kirobbant délszláv háborúban frontvárossá lett. 1993-ig több
szerb ostromot állt ki, melyekben mintegy 1000 ember esett el. Sérült épületei
mostanra megújultak, de látszik még a gyilkos repeszek nyoma.
A 115 ezer lelkes Eszéken 1200 magyar él (Trianon elõtt 31 ezer lakosból 3700
volt magyar). A helyi médiában (rádió, tévé, újság) megjelenik a magyar kultú-
ra. A Horvátországi Magyar Oktatási és Mûvelõdési Központban pedig az óvo-
dástól a középiskolásig tanítják magyar nyelven a felnövekvõ nemzedékeket.
Forrás: wikipédia, nol
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Alsószentiván Fatimai
Szûzanya búcsújáróhely

2018. ÉVI ZARÁNDOKNAPI
MISERENDJE

2018. május 13. (vasárnap) 9.00 órai kezdettel

Szónok: Mészáros János esperes, Sárbogárd
Vendég: Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas
magyar operaénekes, érdemes mûvész

2018. június 13. (szerda) 9.00 órai kezdettel

Szónok: dr. Udvardy György, a Pécsi Egyházmegye fõpásztora

2018. július 13. (péntek) 9.00 órai kezdettel

Szónok: Rorbacher János újmisés

2018. augusztus 13. (hétfõ) 9.00 órai kezdettel

Szónok: Horváth József esperes Bodajkról

2018. szeptember 13. (csütörtök) 9.00 órai kezdettel

Szónok: Kispál György c. esperes Budapest–Csepelrõl

2018. október 13. (szombat) 9.00 órai kezdettel

Szónok: Spányi Antal, a Székesfehérvári Egyházmegye fõpásztora
A szentmise keretén belül az idõsek áldására kerül sor.

Helyszín:
Szûz Mária Szeplõtelen Szíve Plébánia,

7012 Alsószentiván, Béke u. 56.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Helter István plébános és az Alsószentiváni Egyházközség
képviselõ-testülete

Borverseny
Sárbogárdon

Huszadik alkalommal rendezett borversenyt a Sárbogárd–Sár-
szentmiklós Borbarát Kör március 14-én, szombaton Rétszilason
Horváth István borházában. A rendezvény iránti nagy érdeklõ-
dést mutatja, hogy minden évben egyre többen hoznak bormintát.
Sárbogárd, Sárszentmiklós szõlõsgazdái mellett az idén hoztak
mintákat többek között Pálfáról, Simontornyáról, Lajoskomá-
romból, Lepsénybõl, Kálozról, Cecérõl és más településekrõl is.
A három bírálóbizottság 110 bort minõsített.

Az elsõ bizottságban Herczeg Gyöngyi, az Észak-Tolnai Hegy-
község hegybírója, a bírálóbizottság elnöke, Kósa Ilona és Hege-
dûs Tamás, a másodikban Hegedûs János, Suba-Faluvégi Sza-
bolcs, Vincze Gyula Kálozról, a harmadikban dr. Ulcz Gyula, Sza-
bó Gábor és Csatári Dezsõ bírálták a bemutatott bormintákat.

Három bor kapott nagyarany minõsítést: Kovács Mihály rajnai
rizlingje, Csõgör Lajos vegyes vörösbora, Szabó Gábor cabernet
franc-merlot vörösbora. A bizottságok szóban is értékelték a bo-
rokat, közben felhívták a figyelmet az elkövetett hibákra.

Az értékelés után közös ebéden, egymás borának kóstolása mel-
lett késõ délutánig beszélgettek a borverseny résztvevõi.

A fotókat köszönjük Gál Sándornak.
Hargitai Lajos

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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TAVASZ: EMBERRE IS VESZÉLYES PARAZITÁK
A LÁTHATÁRON

Kullancs, atka, férgek, bolha, szúnyo-
gok... a legtöbb házi kedvenceinket veszé-
lyeztetõ parazita az ember életét közvet-
lenül is megkeserítheti. Seres Zoltán, az
Orpheus Állatvédõ Egyesület vezetõje
azt javasolja, hogy házi kedvenceink mel-
lett egy-egy séta után érdemes magunkat
is átvizsgálni.
A kullancs kapcsán például erõs tévhit,
hogy csak az erdõben pottyanhat ránk.
Akár a városon belüli kert füves területén
is a lábszárunkra mászhat! A bélférgek
egy része az embert is megbetegítheti. A
legtöbb veszélyt jelentõ parazita irtására,
riasztására az emberek és az állatok szá-
mára is rendelkezésre állnak permetsze-
rek, tabletták, nyakörvek, krémek. Eze-
ket érdemes alkalmilag, vagy szezonáli-
san használni.
Az Orpheus Állatvédõ Egyesület javasla-
ta paraziták megelõzésére:
– az utcai sétákon használt cipõt a lakó-
térhez érve le kell venni, mivel a cipõ tal-
pával fekália, azzal pedig bélféregpete is a
lakásba vihetõ;
– házi kedvenceinket rendszeresen féreg-
teleníteni kell, ezáltal otthonunkban
csökken a fertõzõdés veszélye;
– szúnyog, bolha, kullancs ellen használ-
junk házi kedvenceink számára riasztó-
szereket, sok kellemetlenség mellett így a
szívférgesség is megelõzhetõ;
– kirándulások alkalmával használjunk
emberre és állatra is riasztószereket;
– házi kedvenceinket és a család tagjait
paraziták kapcsán rendszeresen ellen-
õrizzük.

PARAZITÁKRÓL
ÁLTALÁBAN

BOLHA
Bármikor bolha kerülhet az életterünkbe.
Kutya által, macska által, kisállatunk ját-
szótársairól, vagy egy megmenteni szán-
dékozott kóbor állatról is. A bolhát szo-
kás a gazdatestrõl elnevezni, vagyis asze-
rint, hogy kinek a vérét szívja. Így létezik
kutyabolha, macskabolha és emberbolha.

A legtöbb bolha szükség esetén többgaz-
dás, azaz emberbõl és más állatból is lak-
mározik. Viszketõ érzés a boka tájékán,
piros foltok és barnás ürülék a szõrzetben
azt jelenti, hogy bolha lehet az életterünk-
ben! Fontos minél hamarabb megtenni a
szükséges lépéseket! Egy nõstény bolha
4-5 hónapnyi élete alatt 500 petét képes
lerakni. Tehát villámgyorsan szaporodik!
A kellemetlenségek mellett betegségeket
is terjeszthetnek embernek és állatnak
egyaránt! A bolha néhány, vér útján
terjedõ betegség transzportõrje lehet, de
elõfordul, hogy kutyagalandféreggel is
megfertõzi az embert, vagy állatot.

KULLANCS

Fáról, bokrokból, fûbõl is ránk mászhat a
csípéskor gombostûnyi méretû rovar. Ha
rajtunk marad, hamar megtalálja a meg-
felelõ lágy részt és a vérünk szívása miatt
belefúródik a bõrünkbe. A kullancsok ál-
tal terjesztett, emberre is veszélyes két
legfontosabb megbetegedés a kullancs-
encephalitis (a vírusos agyvelõ- és agyhár-
tyagyulladás) és a Lyme-kór. A Lyme-kór
elleni védekezés legfõbb módja a kul-
lancscsípés elkerülése, míg a kullancs-
encephalitis védõoltással megelõzhetõ.
Az oltással való védekezés mindenki szá-
mára fontos, hiszen a kullancsencephali-

tises megbetegedések nagyon durva álla-
pothoz vezethetnek!

Védekezés: bárhol, akár egy városi park-
ban, vagy az udvaron történõ séta, vagy
piknikezés is kullancsveszélyt jelenthet.
Lehet, hogy Ön azt gondolja, hogy szinte
kizárt, hogy fertõzött kullancs csípje meg,
azonban egy ártatlannak tûnõ kutyasétál-
tatás, vagy egészségügyi séta is alkalmat
nyújthat arra, hogy fertõzött kullanccsal
találkozzon.

SZÍVFÉRGESSÉG

Fontos a szûrõvizsgálat. Alapvetõen a
megelõzésre használható szerek elsõ al-
kalmazása elõtt is javasolt egy ilyen vizs-
gálat elvégzése. Amennyiben a vérvizsgá-
lat negatív lesz, akkor lehet elkezdeni a
védekezést folyamatosan tavasztól õszig,
az állat élete végéig. A szívférgesség szú-
nyogok által terjed. A szúnyog vért szív
egy fertõzött állatból, ekkor a vérrel
együtt a féreg lárvaalakjai (mikrofilaria)
is a szervezetébe jutnak. A lárvák a szú-
nyogban tovább fejlõdnek (megfelelõ
külsõ hõmérséklet mellett kb. 2 hétig),
majd egy következõ vérszívással jutnak az
addig egészséges állatba.

Védekezéskor 2 fontos dolog elõzi meg
betegség terjedését:

– szúnyogokat távol tartó készítmények
folyamatos használata, így nem tudja be-
oltani a lárvákat kedvencünkbe;

– a bejutott lárvákat elpusztító készítmé-
nyek folyamatos használata, mely a beju-
tott lárvákat semmisíti meg.

A paraziták elleni harc kapcsán Seres
Zoltán, az Orpheus Állatvédõ Egyesület
munkatársa kifejtette, hogy a hangsúly a
megelõzésen van. A sok kellemetlenség,
betegségek, szövõdmények elkerülése
egy kis odafigyelés mellett kiküszöbölhe-
tõ. A www.zug.hu állatbarát webkuc-
kóban a problémakör kapcsán sok hasz-
nos információ érhetõ el.

Orpheus Állatvédõ Egyesület
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Hosszú hétvége magabiztos gyõzelmekkel
Csütörtököt az ellenfél

mondott
Sárbogárd II.–

LMSK Cobra Sport 4-1 (2-1)
Sárbogárd II.: Farkas Zoltán – Vámosi G.,
Fülöp, Juhász, Hegedûs, Szabó, Vámosi
D., Krajcsovics, Luczek, Bartók, Lajtos.
Cserék: Palásti, Iványi, Demeter, Sükösd,
Simon.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
LMSK Cobra Sport: Kovács – Szipõcs D.
J., Sütõ, Horváth, Szipõcs M. G., Balla, Ba-
gó, László, Halász, Csizmadia, Cziczinger.
Cserék: Doma, Kis-Orsolya.
A 17. fordulóból elmaradt mérkõzés ke-
rült lejátszásra a két csapat között. Nagy
lendülettel kezdtek a csapatok és sok hiba
is becsúszott a játékba. Felváltva dolgoz-
tak ki helyzeteket, a hálók azonban érin-
tetlenek maradtak. A 10. percben a védel-
mi hibát kihasználva Bagó I. a védõk kö-
zött kilépett és a kapu jobb oldalába emelt,
0-1. A hazaiak támadása a 27. percben
érett góllá. A jobb oldalról elvégzett bedo-
bást Krajcsovics P. egy pattanás után a
jobb alsó sarokba lõtte, 1-1. A 38. percben
a formás sárbogárdi támadás végén ismét a
vendégek hálójában landolt a labda. Lajtos
A. indításával Krajcsovics P. elhúzott a
jobb oldalon és begurítását az érkezõ Sza-
bó Z. a kapuba passzolta, 2-1. A szünet
után megélénkült a játék és a 68. percben a
hazaiak tovább növelték az elõnyüket.
Sükösd jó ütemû kiugratására Vámosi D.
rajtolt. A kapuból kimozduló hálóõr és a
védõ elhibázta a labdát és Vámosi D. az
üres kapuba gurított, 3-1. A 73. percben
Luczek R. átadását Krajcsovics P. 15 m-rõl
a jobb felsõ sarokba lõtte, 4-1. A kezdeti
bizonytalanság után a hazaiak fölénye gó-
lokban is kifejezõdött és megérdemelt
gyõzelmet arattak.
Jók: Vámosi G., Luczek R., illetve Bagó I.

Magára talált a csapat
Aba-Sárvíz–Sárbogárd II.

0-5 (0-2)
Aba–Sárvíz: Bíró – Mészáros, Réti, Tóth,
Lakk, Madácsi, Galócz, Gyuricza, Esze,
Réti, Zsifkovics.
Cserék: Kiss, Asbóth, Balogh, Esze.
Vezetõ edzõ: Bor József Dezsõ.
Sárbogárd II.: Farkas – Fülöp, Juhász,
Szabó, Vámosi D., Krajcsovics, Demeter,
Bartók, Vámosi G., Simon, Lajtos.
Cserék: Palásti, Rigó, Iványi.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Már a 3. percben gólszerzési lehetõség
adódott a vendégek elõtt. Lakk P. hibájá-
ból Krajcsovics tört kapura, a hazaiak ka-
pusa lábbal hárított. A kezdeti tapogató-
zás után felélénkült a játék. A 23. percben
Krajcsovics szabadrúgást ívelt a kapu elé

és Fülöp T. a kapus felett a hálóba fejelt,
0-1. A vendégek a félidõ befejezése elõtt
kétgólosra növelték az elõnyüket. A 42.
percben Vámosi D. jobb oldalról elvégzett
szögletét Fülöp T. a védõket megelõzve a
bal felsõ sarokba felelte, 0-2. A szünet után
a Sárbogárd II. fölénye a 66. percben újabb
gólt eredményezett. Gyors ellentámadást
vezetve Lajtos A. átadását Krajcsovics P.
elhúzta a kapus mellett és az üres kapuba
továbbított, 0-3. A gól után az abai táma-
dási kísérleteket Farkas Z. védéseivel ha-
tástalanította. A 70. percben Demeter D.
indította Krajcsovics P.-t a bal oldalon.
Krajcsovics P. begurítását Szabó Z. egy
csel után a hálóba lõtte, 0-4. A mérkõzés
77. percében kialakult a végeredmény. A
vendégek a bal oldalról végezhettek el
szögletrúgást. A védelem röviden szabadí-
tott fel és Juhász G. emelése Simon Cs. elé
került, aki beemelte a labdát és Fülöp T.
közelrõl a kapuba fejelt, 0-5. Fülöp T.
három befejelt góllal járult hozzá a mérkõ-
zésen mindvégig motiváltan, jól játszó ven-
dégek megérdemelt gyõzelméhez.

Jobb, mint otthon

Martonvásár–Sárbogárd
2-3 (2-1)

Martonvásár: Nagy – Madaras, Hernádi,
Vörös, Radics, Hajdú, Kanyó, Magyar,
Kovács, Berczi, Cservenka.
Cserék: Végh, Hacioglu, Szilágyi, Tokodi,
Molnár, Endrefalvi.
Vezetõ edzõ: Patkós Csaba.
Sárbogárd: Nyári – Nagy, Kakas, Bánfalvi,
Tóth, Gál, Gráczer G., Laták, Márki Dé-
nes, Luczek, Kindl.
Cserék: Sipõcz, Németh, Hegedûs, Gráczer
B., Kiss.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
A hét közben lejátszott kupamérkõzés
után (1-1, büntetõkkel 2-4) bizakodva uta-
zott a csapat a vasárnapi bajnoki mérkõ-
zésre. A hazaiak kezdeti lendülete a 10.
percben gólt eredményezett. A büntetõte-
rületen belüli kezezésért megítélt 11-est
Magyar B. értékesítette, 1-0. A vendégek
zavarát a 23. percben ismét kihasználták a
martoniak. Magyar B. beadása Kanyó
R.-hez került, aki kilõtte a hosszú sarkot,
2-0. A 38. percben szépített a Sárbogárd.
Gál D. a beívelt szögletet a rosszul kimoz-
duló kapus mellett a hálóba fejelte, 2-1. A
szünet után a 48. percben egyenlítettek a
vendégek. Gál D. lövésével szemben volt
tehetetlen Nagy Gy., 2-2. Az egyenlítõ gól
után a Sárbogárd veszélyeztetett, a Mar-
tonvásárt az egyenlítõ gól teljesen megza-
varta. Bánfalvi B. kihagyott ziccere után a
61. percben Márki D. megszerezte a gyõz-
tes gólt. Az elé került labdát 16 m-rõl a
kapus felett lõtte a hálóba, 2-3. A sikerre
éhes vendégek minden csapatrészben fe-
lülmúlták ellenfelüket.

Az elsõ félidõ a négy
ellenére ötös

Sárbogárd Öregfiúk–
Kisláng Öregfiúk 5-0 (4-0)

Sárbogárd: Szeip – Nedoba, Szikszai, Kiss,
Tóth A., Takács, Csendes, Killer, Kele-
men, Kassai, Horváth, Tóth I., Deák, He-
gedûs, Tórizs, Sipõcz, Derecskei.
Kisláng: Magyar – Szabó Gy., Molnár, Ba-
logh J., Hegyi, Duljánszki, Erdei, Juhász,
Varga, Szabó G., Okos, Tury-Nagy, Bur-
kus, Katona, Balogh L. J., Hambalgó, Hor-
váth.
Már az elsõ percben a bal oldalon vezetett
Tóth. A. és Szikszai L. támadás végén Ke-
lemen B. kapufára lõtte a beadást. A 3.
percben megszületett a hazaiak vezetõ
gólja. Tórizs A. jobbról átívelt beadását
Szikszai L. 10 m-rõl kapásból a bal alsó sa-
rokba bombázta, 1-0. A 8. percben Csen-
des I. a megkapott átadás után egy csellel
tisztára játszotta magát és 16 m-rõl a jobb
alsó sarokba lõtt, 2-0. A vendégek még fel
sem ocsúdtak és a 10. percben már a har-
madikat is megkapták. Szikszai L., Csen-
des I., Kelemen B. összjátéka után Kele-
men B. 12 m-rõl talált a kapuba, 3-0. Rövid
gólszüret után a 25. percben Deák G. buk-
tatásáért ítélt 11-est a játékvezetõ. Kiss J.
magabiztosan értékesítette a büntetõt,
4-0. A második játékrészben visszavett a
lendületbõl a hazai csapat és szórványos
ellentámadásokra futotta a Kisláng erejé-
bõl. Az 55. percben Kassai N. beállította a
végeredményt. Szikszai L. beadását a védõ
hárította és Kassai N. 15 m-rõl kilõtte a bal
alsó sarkot, 5-0. A mérkõzés végéig nyug-
tázták a csapatok az eredményt.

Elvesztegetett pontok

Szár U19–Sárbogárd U19
3-3 (1-1)

Szár: Ganyecz – Sashegyi, Futó, Rózsa,
Hoszpodár, Nyári, Kellner, Jankovics, Or-
bán, Tóvári M., Hollósy Gy.
Cserék: Hollósy K., Izsák, Tóvári K., Kis,
Metláger, Tóth.
Sárbogárd: Husvéth – Simon, Vagyóczki,
Márkovics, Sükösd, Demeter, Kiss, Gáb-
ris, Horváth, Morvai, Brúzsa.
Cserék: Bruzsa, Erdélyi.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Kétszeri vezetés után a végén sikerült pon-
tot menteni az agresszíven játszó szári fia-
talok ellen. A 30. percben Demeter D. gól-
jával vezetéshez jutottak a vendégek, 0-1.
Még a félidõ lefújása elõtt, a 37. percben
Tóvári M. találatával egyenlített a hazai
csapat. A második játékrészben továbbra
is kimaradt sárbogárdi helyzetek és kont-
rákra épülõ hazai támadások jellemezték a
csapatok játékát. A 60. percben Márkovics
D. találatával ismét a vendégeknél volt az
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elõny, 1-2. A gólörömre jött a hidegzuhany
és a 61. percben Hoszpodár B. S. góljával
2-2. A mérkõzés hajrájában Nyári M. veze-
téshez juttatta csapatát és a 86. percben
betalált Brúzsa S. P. kapujába, 3-2. Már a
lefújást váró hazaiakat Demeter D. 90.
percben szerzett gólja fosztotta meg a gyõ-
zelemtõl, 3-3. Játékban elmaradt a csapat
az elvárástól és ez pontvesztéssel párosult.

Deák Soma hatosával

MIE–Sárbogárd U14 0-9 (0-5)
MIE: Bodnár – Hauzer B., Varga, Kabác-
zy, Pallanki, Potyondi, Seper, Engler, Fo-
dor.
Cserék: Gellén, Hauzer M.
Sárbogárd: Derner – Palotás, Szalai, Hol-
lósi, Bruzsa, Boda, Tóth P., Bögyös, Deák.
Cserék: Suplicz, Már, Csõgör, Tóth L.
A Csákberényben lejátszott találkozón a
Sárbogárd U14 csapata nagy gólarányú
gyõzelemmel tért haza. A 7. percben Szalai
Á. nyitotta meg a gólok sorát az addig is vé-
dekezésre kényszerülõ hazaiak ellen, 0-1.
A 17. és az 55. perc között Deák Soma hat
góljával az eredmény 0-7. A 60. percben
Szalai Á. talált a kapuba, 0-8. Boda A. 72.
percben lõtt góljával kialakult a 0-9-es vég-
eredmény. Magabiztos gyõzelem a nem
ideális talajú pálya ellenére.

Nyolcas került
a battyáni kapuba

Sárbogárd U16–
Szabadbattyán U16 8-0 (3-0)

Sárbogárd: Deák Z. – Lengyel, Horváth A.
R., Suhajda, Deák S., Gábris, Erdélyi, So-
honyai, Bruzsa T., Biró, Horváth B.
Cserék: Bruzsa B., Horváth Á. M.
Szabadbattyán: R. Nagy – Tórizs, Pájer,
Hekkel, Bátor, Szalai, Venyige, Nyiredi N.
K., Nyiredi B., Németh, Fejes.
Csere: Dankó.

A mérkõzés elsõ perceiben a hazaiak vé-
delme bizonytalankodott és a vendégek-
nek volt gólszerzési lehetõség. A 13. perc-
ben az elõretörõ Sohonyai Gy. találatával
jutott vezetéshez a hazai csapat, 1-0. A fél-
idõ 30. percéig mezõnyjáték alakult ki a két
csapat között. A 30. percben Gábris R. két-
gólosra növelte az elõnyt, 2-0. Öt perc telt
el és újabb Gábris R. gólnak örülhettek a
sárbogárdiak, 3-0. A második félidõ kima-
radt helyzettel indult. A 49. percben Deák
S. már kaput talált és az eredmény 4-0. Az
56. és a 83. perc között Erdélyi A. és Gábris
R. felváltva lõtték a gólokat. Az 56. perc-
ben (5-0) és a 76. percben (7-0) Erdélyi A.
volt eredményes, a 73. perc (6-0) és a 83.
percben Gábris R. góljai jelentették a ma-
gabiztos gyõzelmet, 8-0.

A hétvége sportmûsora

2018. április 21. (szombat)

17 óra: Sárbogárd–Mezõfalva (megyei I.
o., Sárszentmiklós)

17 óra: Cece Öregfiúk–Sárbogárd Öregfi-
úk (Cece)

2018. április 22. (vasárnap)

10 óra: Lajoskomárom U16–Sárbogárd
U16 (Lajoskomárom)

17 óra: Sárbogárd II.–Seregélyes (megyei
II. o., Sárbogárd)

2018. április 23. (hétfõ)

17 óra: Sárbogárd U14–DPASE U14 (Sár-
bogárd)

Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

ADÓ 1 %
A „TEMPLOMUNK” Alapítvány mindenkinek
köszönetet mond, aki a 2016. évi személyi jöve-
delemadójának 1 %-át felajánlotta az alapítvány
számára.
Az alapítvány célja a megalakulás óta a sárbo-
gárdi római katolikus templom és plébánia épü-
letének tatarozása és a szükséges részek felújí-
tása, állagmegóvása.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák a fenti cé-
lok megvalósítását adójuk 1 %-ának felajánlá-
sával.

Név: TEMPLOMUNK Alapítvány
Adószám: 18490499-1-07

Isten fizesse meg! Tisztelettel: a kuratórium

ADÓNK 1 %-a
A sárbogárdi református egyház által alapított
Árva Bethlen Kata Alapítvány kuratóriuma kéri,
hogy évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogas-
sák tevékenységét. A 2016. rendelkezõ évre
vonatkozóan 200.827 Ft gyûlt össze a NAV
visszaigazolása szerint, melyet a 2017-es év-
ben a gyermekek nyári hittantáborának támo-
gatására fordítottunk. További célunk a sárbo-
gárdi református idõsek otthonának támogatá-
sa. Kérjük, éljen az 1 % felajánlásának lehetõsé-
gével.

Adószámunk: 18483118-1-07
Megnevezés: Árva Bethlen Kata

Alapítvány Sárbogárd.
Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszön-
jük!

TISZTELT KÉZILABDABARÁTOK!

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is lehetõsé-
gük 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

Adó 1 %

Kérünk mindenkit, hogy az idei évben is legye-
nek segítségünkre a személyi jövedelemadó 1
%-ának gyûjtésében!

Adószámunk: 18491074-1-07

Fáradozásukat nagyon köszönjük!

Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

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

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

Köszönettel: Németh Attila elnök
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Sertéstelepre ÁLLATGONDOZÓT keresünk.
06 30 567 4845

Sárbogárdi OMV töltõállomás
NÕI MUNKATÁRSAT KERES
KASSZÁS MUNKAKÖRBE.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a kúton vagy
e-mailben: sztrada6kft@gmail.com

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790

Kétszoba, összkomfortos CSALÁDI HÁZ,
1978-as, ELADÓ. Hõszigeteléses vakolatú,
gáz- és vegyes fûtéses. Bajcsy-Zs. út 86.

06 30 552 4960

Fóliába való PAPRIKA-, PARADICSOMPALÁNTA
KAPHATÓ. Szabó Árpád, Sárbogárd.

Telefon: 06 20 929 8716

Mezõszilasi háziorvosi rendelõbe
KÖRZETI ÁPOLÓNÕT KERESEK.

Telefon: 06 20 558 4949

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

A városközpont közelében, 1450 m2-es, összközmûves építési telek el-
adó. Telefon: 06 (30) 613 1379

Házkörüli kisebb munkákra munkást keresek. 700 Ft/óra 06 (30) 241
5537

Fagylaltos autóra munkatársat keresek. 06 (20) 410 9736

Elõnevelt TETRA-H (barna) csirke elõjegyeztethetõ május 11-ére.
06 (30) 384 2294

Egyedülálló nõ sürgõsen keres albérletet Sárbogárd központjában,
vagy vállalná ottlakással idõs hölgy felügyeletét. Telefon: 06 (30) 747
7980

Sürgõsen albérletet keresek két fõ részére Sárbogárdon vagy
Sárszentmiklóson. Telefon: 06 (30) 8585 405

Sárbogárdon, a Csík utcában építési telek eladó. 06 (70) 4131 436

APRÓHIRDETÉSEK

Heti idõjárás

A következõ idõszakban a kontinensünk fölött elhelyezkedõ,
újra és újra kiépülõ magas nyomású képzõdmények határoz-
zák meg idõjárásunkat. Az idõszak elején a Közép-Európa
nyugati része fölött elhelyezkedõ anticiklon elõoldalán a Ke-
let-európai-síkságra észak felõl hideg levegõ áramlik. Ebbõl a
hideg, száraz légtömegbõl kisebb mennyiség beszivárog a Kár-
pát-medencébe, számottevõ lehûlést azonban ez várhatóan
nem hoz. A hét vége felé Európa északi része fölött nyugatira,
majd északnyugatira fordul az áramlás. Ez a változás a számí-
tások szerint Közép-Európa idõjárásában alig jelentkezik. Idõ-
járásunkban mindvégig gyenge anticiklonális hatások uralkod-
nak, azonban a nyugatias áramlással a magasban eleinte pár
fokkal melegebb levegõ érkezik. Hatására átmenetileg kissé
erõsödik a nappali felmelegedés, majd vasárnap és hétfõn egy
gyenge, érintõ hidegfront nyomán némileg gyengül. Az idõjá-
rás napsütéses, száraz jellege mindvégig megmarad.

www.metnet.hu

A Sárbogárdi Járási Hivatal
elérhetõségei és ügyfélfogadási rendje:

Kormányablak Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 2. földszint,
telefon: (25) 795-249, (25) 795-229,

fax: (25) 520-290,
e-mail: kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu,

hétfõ 7.00–17.00, kedd 7.30–12.00,
szerda 7.30–16.00, csütörtök 8.00–18.00, péntek 7.00–12.00

Hatósági Osztály és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet,
telefon: (25) 520-291, fax: (25) 520-290,
e-mail: hivatal.sarbogard@fejer.gov.hu

hatósági és szociális igazgatási hatáskörök
tekintetében ügyfélfogadás

hétfõ 8.00–11.30, szerda 8.00–11.30 és 12.30–15.00,
péntek 8.00–11.30

gyámügyi hatáskörök tekintetében ügyfélfogadás

hétfõ 7.30–11.30, szerda 7.30–11.30 és 12.30–16.00

Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Túry Miklós u. 3.,
telefon: (25) 508-175, (25) 407-317,

fax: (25) 508-175,
e-mail: foglalkoztatas.sarbogard@fejer.gov.hu,

hétfõ 8.00–14.00, szerda 8.00–14.00,
csütörtök 8.00–14.00, péntek 8.00–12.00

Földhivatali Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hõsök tere 17.,
telefon: (25) 508-615, (25) 508-020, fax: (25) 518-021,

e-mail: foldhivatal.sarbogard@fejer.gov.hu, hétfõ 8.00–15.30,
kedd 8.00–10.00,

szerda 8.00–15.30, csütörtökön nincs
ügyfélfogadás, péntek 8.00–12.00

Ügysegédek ügyfélfogadása

Alap – szerda 13.00–15.00, Dózsa Gy. u. 31.; Alsószentiván – szerda
15.00–16.00, Béke u. 56/a.; Cece – kedd 8.00–12.00, csütörtök
12.30–16.00, Deák F. u. 13.; Hantos – hétfõ 8.00–9.00, Nagylóki u. 3.;
Igar – péntek 10.00–11.00, Fõ u. 1.; Mezõszilas – péntek 7.30–10.00,
Fõ u. 111.; Nagylók – hétfõ 9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1.; Sáregres –
hétfõ 13.30–14.30, Kossuth u. 10.; Sárkeresztúr – szerda 8.00–12.00,
Fõ u. 34.; Sárszentágota – csütörtök 8.00–10.00, Május 1. u. 1.; Vajta
– hétfõ 15.00–16.00, Szabadság tér 1.
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