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A Dél-Mezõföld független hetilapja

JÉG HÁTÁN
OLVADVA
Attól tartok, hogy az április-májusi nyár
forróságot vetít elõre a tényleges nyári
hónapokra. Pillanatok alatt színt kaptunk az elmúlt napok szabadtéri rendezvényein. Még hogy színt! Szégyenszemre lepirultunk, mert balga módon
korainak gondoltam a napkrémet alkalmazni, örültem, hogy természetes forrásból jut D-vitaminhoz a szervezetünk.
Aloe verával igyekeztem kiköszörülni a
csorbát. Ha fokozatosan szoktattuk volna a napsugarakhoz a krémektõl mentes bõrt, akkor nem járunk így. De most
minden olyan hirtelen van. A növények
is egyik pillanatról a másikra beindultak, virágoznak, elnyílnak, mindjárt érik
az eper, van, ahol már árulják! Olyan elképzelhetetlen, hogy páncélba öltözött
római katonák hogy bírták a meleg idõt,
ha mi egy sortban és pólóban is halálunkon vagyunk!

www.bogardesvideke.hu

HINTÓFUTAM

Írás a 2-3. oldalon.

Floralia Gorsiumban

Nem panaszkodom az idõjárásra. Tudok tenni ellene? Nem. Az ember a jég
hátán is megél.
Na, megyek úszni.
Hargitai–Kiss Virág

Írás a 3. oldalon.
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HINTÓFUTAM
Rutinos, de alapos elõkészítõ munka elõzte meg a Sárbogárdi Lovas Egyesület által
23. alkalommal megrendezett, április 28-ai
C-kategóriás fogathajtóversenyt. Nem tett
jót az Ifjúsági parkban kialakított pályának, és okozott némi fejtörést az éjt nappallá téve dolgozó szervezõknek, hogy néhány helyi vagány fiatalember erõfitogtatásként gépsárkánnyal felszántotta a rendbe rakott füves területet. Mindebbõl a jeles napon mit sem érzékeltek a résztvevõk;
remek versenykörülmények, szívélyes házigazdák és szép idõ fogadta a rekordszámú 45 fogatost. A pálya körül népes közönség követte figyelemmel a hajtásokat
és szurkolt kedvenceinek. Nemcsak a versenyzõk, de a nézõk energia-utánpótlásáról és a gyerekek szórakozásáról is gondoskodtak a szervezõk, hiszen kitelepült az
alkalomra több árus, egy hatalmas trambulin, és pónikon lehetett lovagolni – hátha így kap kedvet valaki a lovassportokhoz.
Az akadályhajtás két fordulóban zajlott,
délelõtt és ebéd után. Délben a „Szabad
egy táncra” elnevezésû székesfehérvári
countrycsapat tartott táncbemutatót. A
vadászhajtás elõtt pedig három négyes fogatnak tapsolhattunk: Magyar Zoltán és
Kéri Zoltán közös fogatának, Taligás
Menyhért és Nyikos Péter közös fogatának, valamint Ferencz Róbert fogatának.
A vadászhajtás a nagyobb tempó és kevesebb akadály okán szinte egy óra leforgása
alatt lezajlott, majd azonnal kezdõdött a
fogatok bevonulása és a díjkiosztó. Le a
kalappal a rendezõk elõtt, hogy a jelentõs
számú induló ellenére flottul bonyolódott
minden!
A pályát Szabó Zoltán építette. A versenybíróság elnöke Makai Anita, tagjai: Gosztola Józsefné, Nagy Imre, Nagy Imréné és
Horváth Ferenc voltak. A versenyirodai
teendõket Gosztola Dávid látta el,
Gosztola Gábor pedig a tõle megszokott

profizmussal vezényelte le kommentátorként, nagy szakértelemmel az eseményt,
sok-sok érdekes háttérinformációval fûszerezve.
A hintók versenyében az alábbi eredmények születtek
Akadályhajtás: 45 indulóból VI. Vida Filus
Szabolcs (Orgoványi Lovas Klub, BácsKiskun megye), V. Kalamár László (Beremend Sport Kft., Baranya megye), IV.
id. Semjén Attila (Mezõszilasi LSE, Fejér
megye), III. Csuti Péter (Vihar LE,
Sárkeresztúr, Fejér megye), II. Kiss Sándor (Vámosgyörki SE, Heves megye), I.
Semjén Attila (Mezõszilasi LSE, Fejér
megye), a tavalyi Fejér megyei bajnok, aki
immár másodszor viszi haza a sárbogárdi
futam vándorserlegét. Ha jövõre is sikerül
a dobogó legfelsõ fokán végeznie, a kupa
végleg nála marad.
Vadászhajtás: 22 indulóból VI. Vankó Imre (Lószeretõk Klubja, Felsõszeli, Szlovákia), V. Csuti Péter (Vihar LE, Sárke-

resztúr, Fejér megye), IV. Magyar Zoltán
(Marcali Város Szabadidõ SE, Somogy
megye), III. Kiss Sándor (Vámosgyörki
SE, Heves megye), II. Semjén Attila (Mezõszilasi LSE, Fejér megye), I. id. Semjén
Attila (Mezõszilasi LSE, Fejér megye).
A helyezetteknek Aranyos József és Érsek
Enikõ önkormányzati képviselõk, Makai
Anita, a versenybíróság elnöke, dr. Sükösd
Tamás polgármester, Horváth Ferenc
nyugalmazott r. ezredes (volt rendõrkapitány, a Sárbogárdi Nyugdíjas Rendõr
Egyesület elnöke, a Sárbogárdi Lovas
Egyesület egyik alapítója, a Protect-Lux 07
Kft. vezetõje), Gosztola József, a Sárbogárdi Lovas Egyesület egyik alapítója és
elnöke, valamint Gosztola Józsefné adták
át a díjakat.
Különdíjak: a Protect-Lux 07 Kft. a legeredményesebb sárbogárdi versenyzõnek,
Tóth Roxánának ajánlott föl díjat, amit
Horváth Ferenc nyújtott át. Pisch Gábor
és családja Ferencz Róbert segédhajtóját,
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Floralia Gorsiumban
Egyszer nagyon régen jártam Tácon a Gorsium Régészeti Parkban. Akkor is nagy hatással voltak rám a feltár római kori falak
és emlékek. Évek óta vágytam rá, hogy ismét ellátogassak erre a
különleges helyre, a Floralia tavaszköszöntõ ünnepre. Idén ez az
álmom végre valóra vált április utolsó hétvégéjén, és az élettelen
kövek között kézzel foghatóvá elevenedett egy letûnt kor hangulata.

Gazdag Jánost lepte meg 50. születésnapja alkalmából. Vadócz
Zsolt eddigi sportsikereiért vehetett át ajándékot Horváth Ferenctõl. A szervezõk jó szokásuk szerint minden segédhajtó
hölgynek egy-egy szál virággal, és minden segédhajtó úrnak egyegy üveg borral köszönték meg a jól végzett munkát.

A tombola idén elmaradt, de úgy gondolom, az élmény az igazi
nyeremény, amit minden évben kapunk a színvonalas sárbogárdi
fogathajtóverseny által. Büszkeség, hogy országosan népszerû ez
az esemény és helyszín; hogy a lovasok összetartó baráti közösségének részese lehet az itteni közönség is, régi ismerõsként üdvözölhetünk távolról érkezõ versenyzõket; hogy minden induló a
szabályokat és egymást tiszteletben tartva mutatja meg évrõl évre
fogathajtó-tudományát.

Kitartást, lelkesedést, kellõ fizikai muníciót kívánok a szervezõknek, hogy még sok esztendõn át élvezhessük tevékenységük gyümölcsét!
A Sárbogárdi Lovas Egyesület ezúton is hálásan köszöni minden
támogatónak és segítõnek a rendezvény létrejöttében, lebonyolításában való közremûködést!
Hargitai–Kiss Virág

„Pannónia fontos szerepet játszott a Római Birodalom életében.
Commodus császár és Helvius Pertinax császár meggyilkolása
után a pannóniai légiók Septimius Severust, Felsõ-Pannónia
helytartóját kiáltották ki imperátornak, és elkísérték Rómába,
hogy átvegye a hatalmat. Ez a segítség az uralkodót és családját
több évtizeden át ehhez a provinciához fûzte: számtalan formában fejezte ki háláját Pannónia iránt. 202-ben, amikor keleti hadjáratáról visszatért Rómába, hogy megünnepelje uralkodásának
tízéves évfordulóját, akkor sem egyenesen a fõvárosba ment, hanem feljött Pannóniába, így az elsõ fogadása Gorsiumban történt
– ezt a császári látogatást elevenítik fel a Floralián.” (szekesfehervar.hu)
Tanúi lehettünk a római zenészek, katonák, nemesek, gladiátorok és a császár ünnepi felvonulásának, a templomi szertartásnak.
A kör alakú színháztéren (amfiteátrumban) gladiátorok küzdelmét láttuk, s dönthettünk életrõl, halálról a fölénk magasodó fal
tetején álló császárral együtt. Közben számos érdekességgel gazdagítottak minket az esemény narrátorai, „játékmesterei”. Például megtudtuk, hogy a gyõztes gladiátor a pénznyereményét befizethette egy alapba, amibõl halála esetén biztosítva volt a temettetése. A sérülést szerzett gladiátorok kiváló orvosi ellátásban részesültek. Ha a veszteseket halállal sújtotta a császár és a nép, a
végsõ döfést a kulcscsont mögött a szívig vitte be a gyõztes fél,
mert így kíméletesen gyorsan következett be a vég. A vesztes
utolsó perceinek „szépségét” is pontozta a nézõsereg.
Ezen kívül a nap folyamán csatajeleneteket és rabszolgavásárt is
rendeztek, de vidámabb pillanatokban is része volt az érdeklõdõknek egy elõadott komédia és menyegzõ révén.
Gorsium árnyas ligeteiben visszarepültünk az idõben. Sétáltunk a
katonák táborában, megcsodáltuk díszes páncéljaikat, farkasbundáikat, fegyvereiket. Közben õk nyitott sátraik alatt agyagkupákból kortyolták a hûsítõt, és rotyogott kondérjaikban az étek, amihez a herbáriumból szedtek friss fûszernövényeket. Az egyik réten különféle állatokat (pávát, kecskét, nyulat, fácánt), a másikon
a hajítógépeket vehettünk szemügyre. Másutt méregkeverésbe,
ókori játékokba, antik szépségápolásba lehetett belekóstolni,
vagy éppen régészkedni, fejdíszt, sarut készíteni. Mindemellett
kézmûvesek vására kísérte a Floraliát.
Gyermekeknek, felnõtteknek egyaránt életre szóló élményt
nyújthat ez a tavaszünnep. Ha idejük engedi, látogassak el
Gorsiumba, szánjanak rá egy napot és éljék át ezt a csodálatos
hangulatot! A Floraliára érdemes jegyet vásárolni elõre a székesfehérvári Szent István Király Múzeumban.
Hargitai–Kiss Virág
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Szentiváni suliszemle
Április 25.:
Toldi-versenyen jártunk
Még február elején szólt Bea néni, hogy
lesz egy Toldi-verseny. A felhívás szerint a
Batthyány Lajos Általános Iskola a
2017/2018-as tanévben hagyományteremtõ szándékkal rendezte meg játékos Toldi-versenyét. A téma Arany János Toldi címû elbeszélõ költeménye volt. Fejér megye 6. évfolyamos tanulói számára hirdették meg ezt a versenyt, melyre 3 fõs csapatok jelentkezését várták.
Miután a tanárnõ felolvasta a felhívást,
nyilvánvaló volt, hogy jelentkezünk. A fiúk
(Hornyák Tamás, Madarasi Zsombor,
Porteleki István) Szentiváni szöcskenyáj, a
lányok (Kálmánczhei Alexandra, Kovács
Izolda, Márkus Zsófia) Fatimai farkasok
néven indultak, lényeg az alliteráció!
Még a buszon utazva is a versenyre készültünk. Bea néni talált a neten Toldi Miklósról meg Györgyrõl életrajzot és történeteket, hogy valóban létezõ személyek voltak,
ezeket fel is olvasta nekünk.
A versenyt meghirdetõ szabadbattyáni iskolába megérkezve nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Egy kicsit focizhattunk
és kosárlabdázhattunk, amíg a kezdésre
vártunk. A versenyt ünnepélyesen, énekkel és szavalattal nyitották meg. Nagyon
sokan voltunk, 31 csapat érkezett, többen
voltak köztük kisgimisek is.
Sok furfangos feladattal tették próbára tudásunkat, volt szövegértelmezés, szókeresõ, szómagyarázó, képfelismerés, kirakó,
betû-kiegészítés, keresztrejtvény. Könnyû
és nehéz feladatok is voltak, de mindent
vettünk Bea nénivel, így próbáltuk minél
jobban megoldani õket. Végül nem kerültünk be az elsõ 3 csapatba, de szerintünk ez
nem baj, mert mindent megtettünk és
sokat tanultunk.

Hazafelé még Bea néni házát is megnézhettük, több kitömött állatot láttunk, sast,
baglyot, rókafejet. Átmehettünk tanárnõ
szüleihez is, ott már élõ állatokat: lovat,
kutyát, racka juhot és csincsillákat is láthattunk. A szomszédban még struccok is
voltak. Nagyon jól éreztük magunkat, sok
élményben volt részünk. Ha pontozni
kellene, 10/10-es lenne ez a nap.
A résztvevõ 6. osztályosok beszámolója

Április 23–27.:
Fenntarthatósági témahét
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma
immár harmadik alkalommal hirdette meg
a fenntarthatósági témahetet. A rendezvénysorozat 2018. április 23-a és 27-e között került megrendezésre. A program célja a Föld napja üzenetének, a fenntarthatóságnak széles körû elterjesztése iskolai
keretek között. Fontos, hogy a diákok figyelmét koncentráltan ráirányítsuk a fenntarthatóság fontosságára, az õ személyes
érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel
õk is sokat tehetnek a Föld védelméért. Iskolánkban ezen a héten minden napra jutott valamilyen foglalkozás a témában Boros Tamás tanár úr vezetésével. Adtunk ki
egyéni és osztályszintû kutatómunkát, rejtvényfeladatokat. Kicsik és nagyok végezhettek ökológiai tárgyú kísérleteket. Plakátrajzoló versenyt hirdettünk meg az osztályok között. Prezentációval és videofilmekkel egybekötött interaktív elõadást
tartottunk a gyerekeknek. A gyakorlati oldalról pedig szemétgyûjtést is szerveztünk
az iskolában és környékén. Bízunk benne,
hogy a programokban gazdag témahét
üzenetét tanulóink nemcsak megértették,
hanem tudatosan alkalmazni is fogják
majd. Ahogy az elõadáson hallhattuk: „Ha

majd kivágtad az utolsó fát és megmérgezted az utolsó folyót, kifogtad az utolsó
halat, rájössz, hogy a pénz nem ehetõ.”

Április 27.: Csapatépítõ
játékok a felsõ tagozatban
Az EFOP-3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítõ tevékenység fejlesztése pályázat
keretében, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény, Sárbogárdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak koordinálása mellett került sor a tornateremben az elsõ 2x45 perces foglalkozásra. A
pályázat célul tûzte ki a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítását annak érdekében, hogy a köznevelésbõl sikeresen kikerülõ gyermekek legyenek felvértezve a boldogulásukhoz szükséges képességekkel. Így kerülhetett sor egy olyan csoportfoglalkozás megtartására, amely a társas kapcsolataik építésének vagy fejlõdésének elõsegítését segítette elõ játékos keretek között. Az egymásra épülõ feladatok
(bemutatkozás – játékos önismereti teszt,
miszerint melyik állatra is hasonlítunk bizonyos tulajdonságainkban – csapatjátékok – csoportos plakáttervezés) során elõtérbe került a közös munka fontossága, az
együttmûködés kialakítása, egymás jobb
megismerése, s egy csoportosan létrehozott „mûalkotás” kivitelezése. Ahogy a
gyerekeket fényképeztem munka közben,
úgy láttam, a foglalkozás eléri a célját: végül mindenki megtalálta a neki való feladatot a tevékenység során, így hozzá tudta tenni a magáét a közös eredményhez.
Emellett pedig nagyon élvezték a feladatokat, többen mondták, hogy jól érezték magukat és várják a két hét múlva következõ
folytatást! Köszönjük a hasznos programot a szervezõknek!
Kiss Attila igazgató
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Miklósi sulihírek
Egészséghét meglepetésekkel
Az elmúlt héten iskolánkban minden az egészségrõl szólt. Horváth Anikó tanárnõ szervezésében akár minden nap tehettek valamit iskolánk tanulói a szervezetük épségének megõrzéséért.
Egyik nap plusz torna, másik nap talpmasszázs, jóga, vagy éppen
karate hívogatta a tornaterembe érkezõket. Délelõttönként a folyosón szendvics, gyógytea, illetve gyümölcsökkel ízesített víz várta az arra éhezõket. Óriási élmény volt pénteken a tûzoltóautó!
Két héten keresztül papírt is gyûjtöttek a tanulóink. Tanórákon
gyógynövényekkel és az egészséges életmóddal kapcsolatos feladatokat oldhattak meg a gyerekek. Készült fali tabló a csalánról,
a levenduláról s a többi gyógynövényrõl, finom sütemény egészséges alapanyagokból és rengeteg fotó, amely remélhetõleg sokáig
fog emlékeztetni mindannyiunkat arra, mennyire fontos kincs az
egészség.
Zelmanné Varga Zsuzsanna tanár

„Mezõjáték” szakkör az iskola
szomszédságában

A csoportos tehetségsegítõ tevékenységek pályázat (OPER14806) utolsó foglalkozását az evangélikus templom csodálatos
udvarán tartottuk, ahol Orsi néni nagy szeretettel fogadott bennünket. Miért is jöttünk éppen ide? Szülõhelyünkkel, annak nevezetes épületeivel ismerkedünk. Nagy örömömre mindenki jól
emlékezett a tantermi bemutatóra, ahol a riolittufa kõzettel is
megismerkedtünk. Ebbõl az építõanyagból épült a templom. Rövid beszélgetés után csapatokat alkotva totót töltöttek ki a gyerekek, s ha jól figyeltek az eddigi szakkörökön, illetve figyelmesen
hallgatták Orsi néni rövid ismertetõjét, könnyûszerrel születtek a
hibátlan megoldások. Ezt követõen Péter bácsié lett a fõszerep!
Mindenki saját kezûleg, persze nagy odafigyeléssel és szükség szerint segítséggel fûrészelhetett, majd csiszolhatott magának egy

kockát. Mikor elérték a megfelelõ simaságot, dobókockához hasonlóan pöttyöket kalapáltak egy-egy oldalára. Meglepõen ügyesen bántak a lányok is a szerszámokkal, a jól sikerült alkotásokat
az iskolában majd ki is festjük. Senki nem unatkozott, folyamatában haladt a munka, valamennyien szép munkadarabokat készítettek. Lelkesen jelentkeztek a nyári fafaragótáborba is, ahova
még jelentkezési lapokat is kaptak. Játékra is maradt idõ. Az udvar egy gyönyörû játszótér, szép zöld fûvel övezve. A hintától,
mászókától, mókuskeréktõl, drótkötél-függeszkedõtõl és társaiktól nehezen tudtak megválni a gyerekek. Köszönjük a kellemes,
tartalmas délutánt Váraljainé Melis Orsolya néninek és férjének,
Váraljai Péter bácsinak!
Simon Zsuzsa tanító és a 3. b-s szakkörösök

„Gyémántbogár” SárBOGÁRdon
Április 10-én reggel a Sárszentmiklósi Általános Iskola 3. b osztályában izgalommal készülõdtünk. Vámos Robi érkezett hozzánk
„Gyémántbogár” rajzos szemléletfejlesztõ vendégórára.
(http://gyemantbogar.hu) Gyors bemutatkozás, rövid ismerkedés
után Robi egyre oldottabb légkörben kártyatrükkökkel varázsolta el a gyerekeket. Kiderült, hogy mi vagyunk „A világ legjobb osztálya”, melynek jellemzõi a táblára is felkerültek. A barátságos,
jószívû, elfogadó, megbocsátó, türelmes, figyelmes szavakat választották elsõdlegesen a jelképes földgömb köré. Aztán csak úgy
áradt belõlük a sok jó tulajdonság felsorolása!
A szünetben arra is volt idõ, hogy az aznapi házi szavalóversenyen
résztvevõ gyerekeket jó tanácsokkal lássa el. Még biztatókártyákat is kaptak, amiket természetesen vittek magukkal az eredményes szereplésre. A foglalkozás második részében kiderült, hogy
nem kell elkeseredni, nincs lehetetlen, a hibás dolgokból is lehet
bármit elõvarázsolni. Egyre jobban, egyre kevesebb szorongással
készültek az alkotások a táblánál és az asztaloknál is.
Nemcsak a gyerekek töltõdtek fel fantasztikus élményekkel, bátorításokkal, mi, pedagógusok is tanultunk ezen a napon. Ezt a
varázslatot mindenkinek látni, átélni kell! Nehéz szavakba önteni
Robi személyiségét, amely olyan különleges képességgel is bír,
hogy percek alatt rájön: az adott osztályban mire van szükség. Az
önbizalomhiánnyal, szorongással teli gyerekekkel is „elhiteti”,
hogy mindenki a maga módján tökéletes, egyedi és megismételhetetlen. Személyisége sugárzik, annyira élvezi, amit csinál, bátorít, simogat, súg, mosolyog, láthatatlanul rendet tart, s közben a
gyerekek észrevétlenül rájönnek, hogy „képes vagyok rá”, „meg
tudom csinálni”. A búcsúzáskor kapott feliratos „vándorceruzák”
is igen jól „célba értek” – „Ajándék vagy!” „ Higgy magadban!”
„Minden sikerül” és társaik pontosan megtalálták kis gazdáikat.
Robi támogató szavai, véleményalkotása, az osztályról alkotott
képe abban is megerõsített bennünket, hogy mi, tanítók jó úton
haladunk. A felejthetetlen napról másnap is sokat beszélgettünk,
nehezen törölték le a csodaalkotásokat a tábláról. Az egyéni munkák örök emlékül szolgálnak.
Simon Zsuzsa tanító
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MADARAK ÉS FÁK NAPJA KISHANTOSON
SZÍNES PROGRAMOKKAL, KIÁLLÍTÁSOKKAL
2018. május 13. (vasárnap)
Harmadik alkalommal hívunk mindenkit a természet megünneplésére, a természettel való szorosabb viszony megteremtésére, az elmélyülésre és a lelki–szellemi feltöltõdésre. Az egész napos rendezvény során számtalan program szolgálja a legkülönbözõbb korosztályok érdeklõdését, de különösen a
gyerekekét.

Program
8.30 kapunyitás
9.00 megnyitó – a házigazdák köszöntése és a program ismertetése
9.10 a kiállító mûvészek bemutatása: Szabó Ajna festõmûvész, Kiss–Kovács
Klára keramikus, Udvari Emese „ég-szerész”
9.30 Az Év Madara: a vándorsólyom (elõadás)
10.00–11.00 madárgyûrûzés, madármegfigyelõ séta
11.00–12.00 solymászbemutató – Gasztonyi Dániel mestersolymász
12.00–13.00 ebédidõ
13.00–14.00 Kishantos fái: egy régi kert emlékei – faismereti séta a kúria
parkjában
14.00–14.30 A természetbarát kert – fûszerek és gyógynövények
14.30–16.00 kemencében
18.00 kapuzárás
Egész nap: gyermekfoglalkozások (a kíváncsi természetbúvár: mit esznek a
baglyok – bagolyköpetek és ami belõlük kiderül; mi lakik a fákban? – hernyók, lárvák, bogarak és madarak; hogyan nõnek a fák? – az évgyûrûk
képzõdése és láthatóvá tétele; építõmûvészek az állatvilágban – a függõcinege, sárgarigó, õszapó, gyurgyalag fészke, a kürtõsdarazsak építményei, a
güzü hordása; a növények nagy csalói: a bangók – hogyan porozzák be a
méhek a bangókat?), természetjáró séták madármegfigyeléssel, madárgyûrûzési bemutató, odúkészítés, az MME bemutatkozása, háziállat-bemutató,

gyógy- és fûszernövények a kertben, megújuló energiahasználat bemutatója.
Részvételi díj: felnõtteknek 1.000 Ft/fõ, gyerekeknek 14 éves korig 500
Ft/fõ. 6 év alatti gyermekeknek a részvétel ingyenes. A büfében kávé, üdítõ
vásárolható.
Kérjük, részvételi szándékát mindenképpen jelezze
2018. május 11-én 12.00 óráig az itt megadott elérhetõségek valamelyikén:
tel.: 25/506-020, 30/514-5274, 30/385-0379; fax: 25/506-021, e-mail: kishantos@datatrans.hu
Szeretettel várjuk rendezvényünkön!
Kishantosi Vidékfejlesztési Központ,
Mezõföld Népfõiskolai Társaság, Magyar Madártani Egyesület,
Fejér Megyei Kézmûvesek Egyesülete

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI
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TÁJÉKOZTATÓ

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a XXVII. Sárbogárdi Napok rendezvény idõpontját 2018. május 26. és 2018. május 27. között fogadta el.
Fõzõverseny (fõtt és sült ételek) 2018. május
26-án (szombaton) az Ifjúsági parkban.
(Nevezés díj: 3.000 Ft/3 kg lapocka, illetve
4.000 Ft/3 kg tarja, mely összeget a jelentkezéskor kell fizetni. Nevezni lehet május 3-ától
május 23-áig 13–20 óráig a József Attila Mûvelõdési Központban.)
A nevezõknek saját részükre minden kelléket
(pavilon, asztal, szék, fõzõberendezés, gázpalack) maguknak kell biztosítani.
A rendezvénnyel kapcsolatban érdeklõdni lehet
a 25/520-260-as telefonszámon.

Tisztelt Szülõk/Gondviselõk!

Tisztelt Szülõ/Gondviselõ!

Sárbogárd Város Önkormányzatának jegyzõje
tájékoztatja Önöket, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 21/C §-a alapján a települési
önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülõ/törvényes képviselõ kérelmére a déli meleg fõétkezést a hátrányos helyzetû és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ, halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek részére ingyenesen biztosítja.
Az ingyenes étkezést Sárbogárd város közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek a következõ idõpontokban tudják igénybe venni:
– az iskoláskorú gyermekek a 2017/2018-as
tanév nyári szünetére, 2018. június 16-ától
2018. augusztus 31-éig (54 munkanap);
– 5 hónapnál idõsebb gyermekek, akik még
nem járnak óvodába, illetve bölcsõdébe 2018.
június 16-ától 2018. augusztus 31-éig (54 munkanap);
– a Sárbogárdi Zengõ Óvodába járó gyermekek
(Sárbogárd, Mikes köz 3.) 2018. augusztus 1-jétõl 2018. augusztus 31-éig (22 munkanap);
– a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklós,
Gesztenye sor 1. alatti Tagóvodájába járó gyermekek 2018. július 2-ától 2018. július 31-éig
(22 munkanap);
– a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Pusztaegres, Hatvani út 50. alatti telephelyére járó gyermekek
esetében 2018. augusztus 1-jétõl 2018. augusztus 31-éig (22 munkanap);
– a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárbogárd, Szent
István út 49. alatti telephelyére járó gyermekek
2018. július 2-ától 2018. augusztus 31-éig (44
munkanap).
Valamennyi érintett szülõ/gondviselõ részére
rendelkezésre bocsátjuk az igényléshez szükséges „NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti
szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez”
nevû nyomtatványt. A kitöltött nyilatkozatokat
legkésõbb 2018. május 31-éig kell eljuttatni
a) abba a nevelési/oktatási intézménybe, ahova
a gyermek(ek) jár(nak);
b) Sárbogárd közigazgatási területén lakó, de
más település oktatási/nevelési intézményébe
járó gyermek(ek) esetében a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatára.
A déli meleg fõétkezés helyben történõ elfogyasztására a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola étkezdéjében lesz lehetõségük a
gyermekeknek 11.30–13.00 óra közötti idõpontban, az igénylésben szereplõ napokon.
A jogosultság fennállását a jegyzõ vizsgálja, az
esetleges elutasításról a szülõ/gondviselõ írásban tájékoztatást kap.

Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2018/2019. tanév/nevelési év szeptember hónapjára vonatkozóan a szolgáltatást megelõzõen, elõzetes befizetéssel valósul meg.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE
2018. május hónapban az alábbi
idõpontokban kerül sor a térítési
díjak beszedésére
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
május 15. (kedd) 7.45–16.00
Sárszentmiklósi Általános Iskola:
május 15. (kedd) 7.45–16.00
Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:
május 16. (szerda) 7.45–15.00
Szent István Általános Iskola:
május 16. (szerda) 7.45–9.00
Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:
május 16. (szerda) 9.15–10.15
Pótbefizetés:
Május 23-án, szerdán a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 2. számú irodájában ügyfélfogadási idõben.

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

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

Adószámunk: 18491074-1-07
Fáradozásukat nagyon köszönjük!
Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Az étkezés igénybevételéhez egy nyomtatvány
pontos kitöltésére van szükség! (Nyilatkozat
2018/2019. tanév) A nyilatkozatok benyújtási
határideje: 2018. május 30.
A szeptember havi díjat 2018. augusztus 21étõl 2018. augusztus 30-áig 8.00–15.30 óráig
(pénteken 13.00 óráig) tudják befizetni Sárbogárd Város Önkormányzatánál. A szeptember
havi térítési díj befizetésére azoknak is be kell
jönni augusztusban, akik egyébként átutalásos
fizetést választottak.
Amennyiben a szeptemberi térítési díj befizetése a fent megadott határidõre nem történik meg, illetve amennyiben kiegyenlítetlen
térítésidíj-hátralékkal rendelkezik, úgy a
gyermek az iskolai étkezést szeptember
1-jétõl nem veheti igénybe. (Ez vonatkozik
azokra a gyermekekre is, akik egyébként
gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkeznek, ha térítésidíj-hátralékuk van, õk sem
kezdhetik meg az étkezést.)
Kérem a tisztelt szülõket/gondviselõket, hogy
ez alkalommal minden kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot hozzanak magukkal
(gyermekvédelmi kedvezményeket, családi
pótlékról szóló igazolásokat, tartós betegségrõl
szóló igazolásokat, SNI-határozatokat).
Pótbefizetésre 2018. szeptember 3-án 7.30–
15.00 óráig biztosítunk lehetõséget.
A diétás étkezést kizárólag szakorvosi igazolás alapján lehet igénybe venni, és csatolni
kell az orvosi igazolás másolatát.
Az iskolai étkezési díj befizetése 2018. októbertõl a következõ módokon lehetséges:
– készpénzzel: havonta 2 alkalommal az iskolában az elõre közölt idõpontokban,
– átutalással: a 11500092-11100001 számú
bankszámlára. Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a tanuló nevét, osztályát,
iskoláját és a befizetett hónapot. Kérjük, hogy
egyszerre csak egy havi, pontos összeg kerüljön átutalásra, több gyermek esetén külön-külön utalják az összeget.
Kérem a tisztelt szülõt/gondviselõt, hogy az
étkezési térítési díj befizetési határidejét – a
gyermek étkezésére tekintettel – betartani
szíveskedjék!
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Adó 1 %

Lakossági bejelentések és segítségkérések
a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

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

06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
adószáma: 18003644-1-07

POLGÁRÕRVONAL
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Fotók a múltból
A budapesti Ráday Levéltárba érkezett az a mintegy hetvenéves fényképalbum,
amely 54 fekete-fehér képet tartalmaz a II. világháborúban megrongálódott magyarországi református egyházi épületekrõl. A rejtélyes tabló Cambridge-bõl érkezett Pákozdra, Kardos Péter református lelkész pedig személyesen hozta el a fõvárosba, hogy minél többen belelapozhassanak.

Az elmúlt két hónapban Pákozdon állították ki azt a fényképalbumot, amely a háborúban megsérült református templomokat, parókiákat, gyülekezeti házakat dokumentálta. „Ezelõtt három évvel ösztöndíjasként Cambridge-ben töltöttem néhány
hónapot a szombatfélévembõl. Ott adta át
nekem az albumot Margaret Thompson
levéltáros. A képek második világháború
utáni, romos magyarországi templomokat
és parókiákat ábrázolnak a teljesség igénye nélkül. A képaláírások angol nyelvûek,
feltehetõleg azzal a céllal készülhettek,
hogy talán Svájcban vagy Angliában adományokat gyûjtsenek ezeknek a gyülekezeteknek. Az album Londonból került
Cambridge-be. Azóta is kerestük a lehetõ-

séget, hogyan juttassuk el Magyarországra, végül abban maradtunk, hogy futárszolgálattal elküldik, ez történt meg két
hónappal ezelõtt” – számolt be Kardos
Péter.
A pákozdi lelkipásztor azt feltételezi, az album Magyarországon készült. Amikor a
harcok csitulni kezdtek, a nyugat-európai
és a magyar gyülekezetek levélváltásba
kezdtek, a fényképek egy segélyakció megszervezésében játszhattak kulcsszerepet.
„Az egyik képen szereplõ dr. Herman svájci lelkipásztor lehetett, talán az akció szervezõje. Nem lehet tudni, hogy magyar ember volt-e a képaláírások megfogalmazója,
vagy angol anyanyelvû, az viszont biztos,
hogy az írógépen, amit használtak, volt

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

RIGÓ ISTVÁN FERENCNÉ,
született Németh Éva
életének 54. évében csendesen elhunyt.
Temetése 2018. május 4-én, 16 órakor lesz a sárszentmiklósi temetõben.
Ezúton köszönetet mondunk mindazoknak, akik fájdalmunkban osztoznak.
Gyászoló család

magyar karakter, hiszen több helyen szerepelnek á betûk. A még üres albumot dr.
Herman hozhatta magával külföldrõl, hiszen a háború után nemigen lehetett kapni
ilyet itthon.”
A képeken szereplõ, név szerint is említett
személyek között látható Pap László, a budapesti református teológia akkori dékánja, valamint Ravasz László püspök. Az
egyik kép a vértesaljai Csabdi romos templomában készült 1946-ban, a püspök igehirdetése közben. A szaporcai templom
elõtt készült felvételen az autója is látható.
„Az egyik kép alatt egy presbiter panaszkodik arról, hogy nõi ruhában kellett jönnie az összejövetelre, mert egyszerûen
nem volt ruhájuk 1947 tájékán. Egy másik,
sárkeresztesi presbiter azt mondja: nem
anyagi segítségre volna szükségük, csak
egy-két év békére, hogy újjáépíthessék
gyülekezeti otthonukat. Ebben kéri a
nyugat-európaiak segítségét.”
Az album egy része kihasználatlan maradt,
Kardos Péter úgy véli, készítõjének rövid
idõ alatt kellett összeállítania a fotóválogatást. Ennek ellenére a gyûjtemény viszonylag széles keresztmetszetet nyújt a
megrongálódott református épületeirõl
szerte az országban.
Ami biztos, hogy a II. világháborúban kárt
szenvedett templomokról a Pap László által vezetett Ökumenikus Újjáépítési Bizottság végzett felmérést. Az általuk készített fényképek megtalálhatók a Zsinati Levéltárban és a levéltár honlapján is. A Ráday Levéltárban elhelyezett albumban kevesebb kép van, mint az interneten, és ezt
leszámítva sem teljes az átfedés a két anyag
között. „Azt remélem, hogy az album segít
pontosítani az adatokat. Például, az 59 of
127 jelû kép feltehetõleg nem a mi pákozdi
templomunkat ábrázolja, amint a képaláírás állítja, hanem egy másikat” – jegyezte
meg Kardos Péter.
A Cambridge-bõl a Ráday Levéltárba érkezett fotóalbumban az alábbi gyülekezetekrõl láthatók fekete-fehér fényképek a
hozzájuk tartozó megjegyzésekkel: Aba,
Balaton, Balatonszárszó, Balatonszemes,
Baracska, Budapest, Csabdi, Debrecen,
Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Gárdony,
Harkány, Kápolnásnyék, Kecskemét, Mány,
Márfa, Mátraháza, Moha, Pákozd, Pápa,
Pestszentimre, Sárkeresztes, Sárkeresztúr,
Sárospatak, Seregélyes, Szaporca, Tahi,
Tarján, Tésenfa, Vereb.
Jakus Ágnes
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MÁJUS ELSEJE

ELÕLÉPTETÉS

Idõsebb honfitársaknak bõ emlékanyaguk van a régi május elsejékrõl. A fiataloknak talán sejtelmük sincs arról, hogy Rákosi Mátyás korában és Kádár János országlása idején (1948–1989) mekkora ünnep volt május elseje.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr a több évtizeden keresztül végzett kiemelkedõ szolgálati tevékenysége elismeréséül, a
rendõrség napja alkalmából
HORVÁTH FERENC
ny. á. r. alezredes urat soron kívül 2018. április 24-ei hatállyal
ny. á. rendõr ezredessé léptette elõ!
Az elõléptetési parancsot Papp Károly r. altábornagy, országos
rendõrfõkapitány úr adta át.
Tisztelt ny. á. r. Ezredes úr!
Mint ny. á. rendõrkapitánynak és a Sárbogárdi Nyugdíjas
Rendõr Egyesület elnökének is szívbõl gratulálunk! Csodálatos örömhír ez számunkra! Nagyon köszönjük Neked az értünk rendíthetetlenül és eltántoríthatatlanul végzett folyamatos munkádat!
A Sárbogárd Nyugdíjas Rendõr Egyesület elnöksége
és tagjai nevében tisztelettel: Streng Ferenc ny. á. r. alezr.

Fotó: internet

Délelõtt felvonulás. Hol? Mindenütt. Talán a legkisebb favakban
is. Mi az a felvonulás? Valami tüntetésféle? Nos, ha van ellentéte
a tüntetésnek, ez az! Tény, hogy itt is emberek, embertömegek
mennek az utcán, de nincs politikai céljuk. Lehet, hogy semmiféle
céljuk nincs. Csak mennek. Mert kötelezõ.
Ugyebár a pártállam fura képzõdmény. Sok értelmetlen dolog
van benne. Valamikor valamely kommunista véleményvezér kitalálta, hogy május elsõ napján a lakosság vonuljon. Fejezze ki a
munkásosztály nemzetközi ünnepe iránti odaadását. Mert ez derûs, ünnepélyes dolog. Nosza, az alsó- és középvezetõk nekiláttak. Itt aztán nem lesz mese! Azt lássuk meg, hogy valaki nem vonul! Mindenki ott legyen, a sánták, bénák is! Minden gyár, minden termelõszövetkezet, minden hivatal, minden iskola szinte teljes létszámmal megjelent a gyülekezõhelyen. Már napokkal elõbb
menetgyakorlatokat végeztek, hogy minden rendben menjen.
Aki nem jött el, annak megvonták a prémiumát, igazolatlan hiányzást kapott, ferde szemmel néztek rá. A gyülekezõhelyen intézményenként zárt köteléket alakítottak ki, nyolcas, tízes sorokba rendezõdött a nép. Téglalap alapú alakzatok jöttek létre. És elhelyezték az ötletes találmányokat a menet adott pontján. Teherautók rakterén tarka élõképek, szélesen mosolygó lányok munkásruhában, hatalmas fogaskerekek, kaszálást imitáló parasztok,
sõt traktorok, repülõgépek színesítették a vonulást. Hatalmas,
üvöltõ hangszórókon megszólalt a pattogó ritmusú zene, és „lépés in-dulj!” Megindult az emberáradat egész Magyarországon.
Budapesten a Felvonulási téren, a Hõsök tere felõl ment a több
százezernyi nép. Többnyire szépen sütött a nap. Fontos, hogy a
toronymagas, majd 56-ban ledöntött Sztálin-szobor emeletes talapzatán ott integetett, mosolygott a tömegre az egész kormány.
Bizony! Középütt maga Rákosi, késõbb Kádár. Szólt a zene, a
hangszórókból üvöltött a szöveg: „Üdvözöljük a Csepeli Rákosi
Mátyás Mûvek dolgozóit, akik munkájukkal…” satöbbi. Az embertömeg a zene ütemére egyszerre lépdelt, mint a katonák, a
jónép visszaintegetett Rákosinak, késõbb Kádárnak. Csokrokat
lóbáltak, zászlókat lengettek, transzparenseket ingattak, hogy
„Éljen Rákosi!”, késõbb „Éljen Kádár János!” Az emberek a tömeghangulatban feloldódtak, tulajdonképpen boldogok voltak,
nem emlékeztek vissza arra, pedig tudták, hogy az éljenezett vezetõk kezéhez mennyi vér tapadt, mennyi kivégzéshez adták a
nevüket. A felvonulás után ingyen sört, virslit kapott mindenki:
„Éljen a Párt!”
Sárbogárdon is volt felvonulás természetesen. Mint tanár, mindegyiken részt vettem. Legélénkebben arra az esetre emlékszem,
amikor már az elején eleredt az aranyat érõ májusi esõ. Rendületlenül vonultunk tovább, mintha mi sem történt volna. Ki merne
lefújni egy május elsejei felvonulást? A pékség kirakatában ott virított Kádár arcképe, alatta nagy, piros betûkkel: PÉKSÜTEMÉNY. Csuromvizesek voltunk, a hajunkról csorgott a víz az arcunkra, mintha a sírástól vagy a röhögéstõl könnyeztünk volna.
L. A.

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
Jelentkezni Bakonyi Istvánnénál lehet
a 06 20 930 9776-os telefonszámon.
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VILLÁMSAKK
Elsõ ízben rendezett sakkversenyt a sárbogárdi sakkozók klubja május 1-jén – egyfajta szezonnyitóként, illetve bemelegítésként egy tervezett nagyobb szabású megmérettetésre.
Profi módon zajlott a sakktáblák mellett a
szellemi párbaj a sárbogárdi mûvelõdési
központban kedden a délelõtti óráktól.
Felnõtt és gyermek kategóriákban véletlenszerûen sorsolták ki a párokat. A sárbogárdi indulókból álló mezõny úgynevezett
rapid sakkversenyen, kétszer 20 perc játékidõben, több fordulóban tesztelte tudását.
A legfiatalabb játékos 6 év körüli volt, a
legidõsebbek 60-70 év körüliek.
A nemrég alakult sakk-kör célja, hogy a
korábbi élénk sárbogárdi sakkéletet újjáélesszék, valamint a logikát és agytekervé-

nyeket remekül fejlesztõ sportágat népszerûsítsék, minél több aktív hívet szerezve
a sakknak.
Mint azt a versenyt levezénylõ székesfehérvári sakkoktató, dr. Kovács Imre elmondta: reményeik szerint az õsszel egy
megyei gyermekverseny házigazdája lesz a
sárbogárdi klub. Imre bácsi egyébként hetente jön Sárbogárdra „edzeni” a helyi játékosokat.
A szervezõk számos ajándékkal jutalmazták a versenyzõket: oklevél, érem, okostoll, mini sakktábla járt a legügyesebbeknek, és sakkfigurás grafikával díszített csokoládé mindenkinek. Ezen kívül bõségesen gondoskodtak a felfrissülésrõl is finom
falatokkal, innivalóval.
Hargitai–Kiss Virág

Játszóteret
az Ifjúsági parkba!
Nagyon hiányzik egy játszótér az Ifjúsági parkba! Hinta, csúszda és mászóka híján a gyerekek a gördeszkások, biciklisek,
görkorisok számára készült skateparkban és annak elemein játszanak (errõl most a fogathajtóverseny idején is meggyõzõdhettünk). Ezek az elemek azonban nem erre lettek kitalálva,
mászókának, csúszdának nem biztonságosak, nem beszélve arról, hogy a kerekeken gurulók így nem tudják használni a pályát
az ott játszóterezõ gyerkõcök miatt. (Apró megjegyzés: a szülõk
szemszögébõl anyagilag a ruhakopás sem mindegy, a görpályán
lecsúszó csemete nadrágja elõbb lyukad ki, amit nem olcsó mulatság pótolgatni.)
A szülõk és gyermekek nevében kérem az önkormányzatot,
hogy néhány játszótéri elemet helyezzenek ki az Ifjúsági parkba, hogy a közeli lakótelepeken (Barátság, Árpád) és a környékben lakó, illetve a rendezvényeket látogató gyermekek
megfelelõ helyen vezethessék le fölösleges energiáikat.
Köszönettel:
Hargitai–Kiss Virág

Heti idõjárás

A hét végéig még marad a záporokra hajló idõ, azt követõen viszont erõsödik
az anticiklonáris hatás, így kevés felhõre számíthatunk csapadék nélkül. Az
ilyenkor megszokottól jóval melegebb idõ is a hét végéig tart ki, utána néhány
fokkal mérséklõdik a meleg.
Pénteken már a reggeli órákban elõfordulhatnak záporok, délután sokfelé várható zápor, zivatar. A hõmérséklet a 30 fokot is meghaladhatja.
Szombaton a déli és nyugati országrészben fordulhat elõ nagyobb eséllyel zápor, zivatar.
Vasárnap már csak délen lehet kisebb zápor, zivatar. A hõmérséklet is a szombati 24 és 29 fok körüli értékrõl mérséklõdik, hétfõn és kedden már jellemzõen
csak 20 és 26 fok között alakul a csúcshõmérséklet és az éjszakák is hûvösebbek lesznek, a kezdeti 15 fok feletti értékrõl 10 és 14 fok közé csökken kora
hajnalra a hõmérséklet. A szél egész végig mérsékelt északkeleti lesz.
www.metnet.hu
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FÁJÓ VERESÉG IDEHAZA,
ELÚSZHAT A BAJNOKI CÍM
VAX KE Sárbogárd–Ercsi SE 26-29 (13-16)
Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság – felsõházi rájátszás, 5.
forduló
Vezette: Kiss N. – Köllõ J. Nézõszám: 90 fõ.
Sárbogárd: Sohár – Szabó J. Zs. 2, ifj. Bodoki, Pluhár 6, Rehák 3,
Kaló 3, Aranyos A.
Cserék: Németh I. – Horváth 6, Szabó K., Botka 1, Goldberger 4,
Aranyos Á.
Edzõ: Takács Lajos.
Ercsi: Sütõ – Nagy, Szabó 11, Markovics 6, Juhász 5, Minik 3,
Repcsik.
Cserék: Mikus – Gyõrfi Ád., Gyõrfi Ák., Egervári 4.
Hétméteresek: 1/0, illetve 5/1, kiállítások: 4, illetve 2 perc.
Szombat délután jó elõjelekkel várhatta csapatunk az utolsó hazai mérkõzését, és ehhez méltóan a csarnok is szépen megtelt
szurkolókkal.
Azonban a mérkõzés már nem azt hozta, amire a legtöbben számítottak. Már az elsõ perctõl kezdve megzavart minket az ellenfél
védekezése, és sok hibára kényszerítettek minket. Rengeteg ziccert hibáztunk el 6 méterrõl, ami megbosszulta magát. Az Ercsinek pedig szinte minden bejött, több sáncról befelé vágódó gólt is
lõttek, aminél nem volt szerencsénk. A félidõre 3 gólos vendégelõnnyel mehettünk pihenni.
A fordulás után sem sikerült az áttörés a játékunkban. Továbbra
is nyögvenyelõsen támadtunk a felállt fal ellen, valamint ha helyzetbe kerültünk, gyakran belehibáztunk. A 41. percben már 5 gól
volt a vendégek elõnye, innen próbáltunk meg egy hosszú hajrát
nyitni. Sok idõ kellett, kisebb nagyobb játékvezetõi szembeszél-

ben is játszva, de 4 perccel a vége elõtt feljöttünk mínusz kettõre.
Itt még bíztunk benne, hogy sikerül még a veszett fejsze nyelét elkapni, ám Szabó és Egervári góljai végleg eldöntötték a találkozót, és lehet, hogy a bajnoki címet is.
Messze az eddigi leggyengébb produkciónkat nyújtottuk a rájátszásban, ami könnyen lehet, hogy a bajnoki címünkbe fog kerülni.
Az egész meccsen több mint 15 tiszta helyzetet puskáztunk el, valamint több fontos labdát is elszórtunk. Ennyi hibával sajnos nem
lehet meccset nyerni még itt sem. Nagyon sajnáljuk, hiszen a nehezét megcsináltuk, viszont a fontos pillanatban nem tudtunk
megfelelõen koncentrálni. Az utolsó fordulóban május 13-án a
Martonvásár otthonába látogatunk, ahol szeretnénk gyõzelemmel befejezni a szezont. Elõtte egy nappal Rácalmáshoz látogat
az Ercsi, reménykedünk a meglepetésben, de már sajnos nem a mi
kezünkben van a sorsunk.
Május 12. (vasárnap) 18 óra: Martonvásári KSE–VAX KE Sárbogárd

A rájátszás állása:
1. Rácalmás SE
2. VAX KE Sárbogárd
3. Martonvásári KSE
4. Ercsi SE

5
5
5
5

3
4
2
1

0
0
0
0

2
1
3
4

153
160
123
134

127 26 13
135 25 11
146 -23 8
162 -28 7

Az 5. forduló másik eredménye: Martonvásár–Rácalmás 22-25
(9-13)
Rehák Tamás

SÍC – HÍREK, EREDMÉNYEK
Az elmúlt hétvégén egyesületünkbõl hat fõ
utánpótlás-versenyzõ – gyermek, serdülõ,
kadet ifi – vett részt a Budaörsön megrendezett országos „Suli bajnokság ” Budapest és Pest megyei régiós selejtezõjén.
Eredményeink:
– Csík Levente gyermek fiú versenyzõnk 1.
helyezést ért el, tartja jó formáját, és meg
tudja csinálni, amit edzõi kérnek tõle;
– serdülõ versenyzõnk, Batári Szilárd 2.
helyen, míg Jászter Botond tapasztaltabb
versenyzõnk a 3. helyen végzett;
– a kadet ifik közül a lányoknál Csik Nikoletta az 1. helyen, a fiúknál Szénási Benedek a 3. helyen, illetve Jászter Zsombor a
4. helyen végezett.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat,
hölgyeket és férfiakat. Olimpiai íjfelszerelést biztosítunk.
Saját történelmi, longbow, vadász, csigás
és olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését
is várjuk.
Kérjük, hogy az idei évben is a személyi jövedelem adójuk 1 %-ával legyenek egyesüle-

tünk segítségére, legyenek támogatóink, csak
Önökre számíthatunk!
Az Önök támogatása aranyat ér számunkra!
Adószámunk: 18491074-1-07
Támogatásukat nagyon köszönjük!

Elérhetõk vagyunk és jelentkezhetnek
egyesületünkbe az lgilicze@tolna.net levelezési címen, vagy az edzés helyszínén
szombati napokon 14.00 órától. Bõvebben
tájékozódhatnak a sic.hupont.hu oldalon.
A szombati edzések alkalmanként versenyek miatt elmaradhatnak.
Gilicze László, Sárréti Íjász Club Sárbogárd
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MÉRKÕZÉSRÕL MÉRKÕZÉSRE
A DOBOGÓHOZ TÖBB KELL
Szabadegyháza U14–Sárbogárd
U14 4-0 (3-0)
Szabadegyháza: Bolla – Bihácsi, Palóka, Paksi G., Gallai, Borsos,
Kelemen, Paksi P., Dankó.
Cserék: Vigházi, Németh, Dózsa, Ullmann, Horváth.
Sárbogárd: Derner – Szalai, Hollósi, Suplicz, Bruzsa, Boda, Tóth
P., Bögyös, Deák.
Cserék: Már, Csõgör, Tóth L.
Megilletõdötten kezdett a vendégcsapat és a hazaiak a 22. percben Palóka D. góljával vezetéshez jutottak. A bekapott gól további zavart okozott a sárbogárdiak védelmében, és a 27. percben az
újabb Palóka D. góljával 2-0. A félidõ lefújása elõtt Paksi P. is feliratkozott góllövõnek, és az eredmény 3-0. A szünet után sem sikerült rendezni a vendégcsapat sorait. A 45. percben Paksi P. találatával kialakult a végeredmény, 4-0.

NEM VÁRT VERESÉG
Flavus Velence U19–Sárbogárd
U19 2-1 (0-0)
Flavus Velence: Hajdú – Kovács, Tóth, Papp, Molnár, Kratancsik,
Bakonyi, Urschler, Juhász, Kocsis, Török, Lendvai.
Cserék: Szilágyi, Horváth, Molnár, Dániel.
Vezetõ edzõ: Serhók György.
Sárbogárd: Brúzsa – Demeter, Kiss, Erdélyi, Simon, Biró, Kisari,
Sükösd, Molnár, Vagyóczki, Horváth.
Cserék: Deák, Gábris, Bruzsa.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A szombaton, délelõtt lejátszott mérkõzésen a középmezõnyhöz
tartozó hazaiak meglepetésként gyõzelmet arattak a bajnokaspiráns ellen. Az elsõ félidõ gól nélküli döntetlennel végzõdött. Az
50. percben Papp M. góljával vezetéshez jutottak a hazaiak, 1-0.
Az 52. perc meghozta az egyenlítést, Molnár M. talált a velencei
kapuba, 1-1. A sok hibával játszó vendégeknek a 81. percben lõtt
Juhász L. góljára már nem sikerült válaszolni, 2-1.

TÁVOLABB A DOBOGÓTÓL
Sárbogárd Öregfiúk–Enying Öregfiúk
2-3 (2-2)
Sárbogárd: Szeip – Nedoba, Szikszai, Kiss, Palotás, Tóth A.,
Csendes, Kelemen, Kassai, Horváth, Tóth I., Deák, Hegedûs, Tórizs, Németh, Sipõcz, Derecskei.
Enying: Horváth – Rohanczi, Turi, Kovács, Szabó, Porvázsnyik,
Balogh, Paluska, Horák Tibor, Tóth, Fehér, Paluska, Vass, Trencsányi, Varga.
Gyors gólváltással indult a mérkõzés. A 3. percben Tórizs A. 32
m-rõl lövésre szánta el magát és a labda a meglepett kapus fölött a
bal felsõ sarokban kötött ki, 1-0. A 6. percben a jobb oldalról
Porvázsnyik S. J. szabadrúgása a hazai kapu jobb oldalában landolt, 1-1. A 19. percben vezetéshez jutott a hazai csapat. Szikszai
L. az alapvonal közelébõl a bal oldalon megemelte magának a
labdát, és gyertyaszerû emelése a hosszú sarokba vágódott, 2-1. A
félidõ 35. percében egyenlítettek a vendégek. Az elõre ívelt labdával Paluska K. a védõ szorításától kísérve a kifutó kapus mellett a
hálóba lõtt, 2-2. A második félidõben a nagy meleg hatása érzõdött a csapatokon, és kissé alábbhagyott a támadási kedv. A 68.

percben Porvázsnyik S. J. indításával Paluska K. kilépett a védõk
között. A kapujából kimozduló Sipõcz A. szabálytalanul állította
meg a büntetõterületen belül. A büntetõt Szabó K. magabiztosan
értékesítette, 2-3. Az újabb vereséggel kezdenek szertefoszlani a
dobogós álmok.

A FIATALOK VISSZAVÁGTAK
Sárbogárd U16–Enying U16 7-0 (3-0)
Sárbogárd: Deák Z. – Horváth A. R., Suhajda, Gábris, Deák S.,
Bruzsa B., Erdélyi, Sohonyai, Bruzsa T., Biró, Horváth B.
Cserék: Tóth, Suplicz, Boda.
Enying: Elek – Gáncs, Baráth, Kelemen, Vas, Széles, Fehér,
Mórocz, Stegmann, Lakatos, Harta.
Támadólag lépett fel a hazai csapat és a vendégeket védekezésre
kényszerítették. Az elsõ hazai gól a 7. percben meg is született. A
szögletrúgásból beadott labdát Deák S. értékesítette, 1-0. Az egyértelmû mezõnyfölény a 12. percben ismét góllal érvényesült,
Gábris R. talált a kapuba, 2-0. A 18. percben Erdélyi A. megszerezte csapatának a harmadikat, 3-0. A második játékrészben
macska–egér játék alakult ki és az 53. percben Gábris R. góljával
4-0. A 64. percben érkezett a támadással Suhajda M., az eredmény 5-0. Egy perc múlva a megszerzett labdát Erdélyi A. juttatta
az enyingi kapuba, 6-0. A 69. percben Gábris R. találatával kialakult a végeredmény, 7-0. A minden csapatrészében jobb teljesítményt nyújtó hazaiak a tizennyolcadik gyõzelmet ünnepelték.

A VISSZAVÁGÁS
Polgárdi–Sárbogárd 1-3 (0-0)
Polgárdi: Berta – Török, Kelemen, Csrepka, Szabó, Kókány, Farkas, Tóth P., Holka, Farádi, Csizmadia.
Cserék: Schultz, Egerszegi, Tóth B., Petrovics, Kosztolányi.
Sárbogárd: Nyári – Bánfalvi, Hegedûs, Gráczer B., Tóth, Gál,
Gráczer G., Laták, Márki, Luczek, Kindl.
Cserék: Gulyás–Kovács Géza, Bezerédi Ádám, Molnár Márk.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
Az õsszel hazai pályán elszenvedett vereség nem merült feledésbe, és ennek tudatában készült a mérkõzésre a vendégcsapat. Az
elsõ félidõben több lehetõség maradt kihasználatlanul, és egyik
csapat sem volt eredményes. A szünet után, a 48. percben megszerezte a vezetést a Sárbogárd. Bánfalvi B. átadásával Bezerédi Á.
kilépett a védõk között és a kapuba lõtt, 0-1. A 66. percben ismét
Bánfalvi B. és Bezerédi Á. fõszereplésével megszületett a vendégek második gólja. Bánfalvi B. visszagurítását Bezerédi Á. 10
m-rõl lõtte Berta Á. kapujába, 0-2. A 80. percben csereként beálló
Molnár M. második megmozdulása után góllal debütált a
felnõttcsapatban. A 83. percben a kirúgást Bezerédi Á. megcsúsztatta, és Molnár M. a védõk között kilépve helyezett a kapuba,
0-3. A hajrában sikerült a hazaiaknak szépíteni. Farkas D.
találatával 1-3. A befejezés elõtt Nyári B., a vendégek kapusa
büntetõt hárított, és az eredmény már nem változott.

ÖRÖMJÁTÉK GYÕZELEMMEL
Sárbogárd II.–MPF Ráckeresztúr
2-0 (1-0)
Sárbogárd II.: Farkas – Juhász, Fülöp, Vámosi G., Szabó, Vámosi
D., Krajcsovics, Lajtos, Bartók, Demeter, Simon.
Cserék: Palásti, Rigó, Horváth, Brúzsa.
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MPF Ráckeresztúr: Lósits – Lakatos, Borsos, Huszár, Neuvert,
Bendák, Rebõk, Dani, Hartai, Csapó, Orosz.
Cserék: Mészáros, Scheszták, Takács, Boza.
Gyõzelem esetén a hazai csapat továbbra is a dobogós hely megszerzéséért küzdhet. Ennek megfelelõen a 2. percben Lajtos A. 22
m-rõl leadott lövése megpattant a kapus elõtt, és a jobb alsó sarokban landolt a labda, 1-0. A 15. percben újabb lehetõség a gólszerzésre, de Krajcsovics P. átadását Demeter D. 12 m-rõl lõtte
kapura, Lósits S. lábbal hárított. A kipattanó labda Krajcsovics P.
elé került és lövése a bal kapufáról hagyta el a játékteret. A vendégek erõtlen támadásai nem okoztak zavart a sárbogárdi védelemben. A 30. percben ismét Krajcsovics lövését védte a vendégek kapusa. A Bartók D. buktatásáért megítélt szabadrúgást a jobb alsó
sarokból ütötte szögletre. A szöglet után Szabó Z. célozta meg a
kaput, Lósits S. a léc alól tornázta ki a lövést. A második játékrészre javult a vendégek játéka, és néhány formás támadást vezetve
veszélyeztették Farkas Z. kapuját. Lakatos J. két elfutása után a
12-14 m-rõl leadott lövései a hosszú sarok mellé és fölé sikerültek.
A 73. percben Szabó Z. a középen kapott átadást lekezelte és 17
m-rõl kilõtte a kapu jobb oldalát, 2-0. A hazaiak tudatos labdatartással védték a megszerzett kétgólos elõnyt, és megérdemelt
gyõzelmet arattak.
Jók: Lajtos A., Krajcsovics P., illetve Lósits S., Lakatos J.

Kápolnásnyék: Mészáros – Balla, Ribi, Varga, Konczi, Lukács,
Peszeki, Molnár, Nyitrai, Õri, Silhány.
Cserék: Kuti, Bánoczki, Boronai.
Vezetõ edzõ: Höltzl Richard.
A 16. fordulóból elmaradt mérkõzésen megérdemelt vendégsiker
született. Az elsõ félidõ mezõnyjátékkal telt és mindkét csapatnak
egy-egy villanása volt. Gól nélküli döntetlennel vonultak a csapatok szünetre. A második félidõt a vendégek kezdték jobban és az
50. percben megszerezték a vezetést, Nyitrai Á. jobb oldalról belõtt labdájával Lukács I. befordult és 8 m-rõl a léc alá lõtt, 0-1. A
65. percben Lajtos A. egyenlítési lehetõséget hagyott ki. Gráczer
B. indításával kilépett és közelrõl a kapu fölé emelt. A 69. percben
a veszélyesebben támadó Kápolnásnyék kétgólosra növelte az
elõnyét. A jobb oldalról Balla R. végzett el szögletrúgást. A belõtt
labdát a hosszú oldalon helyezkedõ Bánoczki T. a jobb alsó sarokba fejelte, 0-2. A kezdés után az elõre ívelt labdára Krajcsovics P.
rajtolt és a védelmet maga mögött hagyva 14 m-rõl a hálóba lõtt,
1-2. Támadást után támadást vezetve küzdött a Sárbogárd II. az
egyenlítésért, újabb gólt azonban a Kápolnásnyék lõtt. A 84. percben a fellazult védelem között Konczi D. a félpályáról indulva 15
m-rõl kilõtte a bal alsó sarkot, 1-3. A hazaiak az „elszórakozott”
helyzetek miatt maradtak alul a lehetõségeit jobban kihasználó
vendégekkel szemben.

NEHEZEN JÖTT ÖSSZE

PONTOSZTOZKODÁS

Sárbogárd U19–Dég U19 2-1 (0-1)

Szabadbattyán Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 2-2 (0-1)

Sárbogárd: Brúzsa – Demeter, Simon, Horváth, Erdélyi, Márkovics, Sükösd, Morvai, Molnár Márk, Kisari, Barabás.
Cserék: Deák, Gábris, Bruzsa, Luczek.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
Dég: Horváth – Schneider, Bali, Holcz, Kondor, Hegedûs, Tóth,
Boda, Imre, Boda, Borbély.
Cserék: Nagy, Megyeri, Borza.
Gyenge 45 percet produkált a hazai csapat. Sok átadási hibával és
pontatlan játékkal teltek a percek. A 24. percben büntetõbõl szerzett vezetést a vendégcsapat. Imre D. a kapu jobb oldalába lõtte a
11-est, 0-1. A szünet után a folyamatos hazai támadások a 64.
percben góllá értek. Luczek R. elõre ívelt labdája átszállt a védõk
felett és Demeter D. a kapus felett a hálóba fejelt, 1-1. A kiállítással megfogyatkozott dégiek a 72. percig tudták hárítani a hazai rohamokat. Demeter D. átadását Simon Cs. juttatta a hálóba, 2-1. A
jól védekezõ vendégek védelmét nehezen tudta feltörni a hazai
csapat és begyûjteni a létfontosságú három pontot.

AZ ÕSZI EREDMÉNY
VISSZATÉRT
Sárbogárd II.–Kápolnásnyék 1-3 (0-0)
Sárbogárd II.: Farkas – Lajtos, Fülöp, Juhász, Vámosi G., Szabó,
Krajcsovics, Pajor, Bartók Zoltán, Rigó, Gráczer B.
Cserék: Brúzsa, Somogyi, Dombi.
Vezetõ edzõ: Pajor László.

Szabadbattyán: Kovács – Szalai, Bíró, Beke, Klézli, Pintér, Kovács, Filotás, Beke, Magda, Magyar, Tulok, Rácz.
Sárbogárd: Takács – Nedoba, Szikszai, Kiss, Tóth A., Csendes,
Killer, Kelemen, Kassai, Tóth I., Hegedûs, Németh A., Németh F.
Zs., Sipõcz, Derecskei.
A 4. percben Csendes I. vezetéshez juttatta a vendégeket, 0-1. A
gyors elõny magabiztossá tette a sárbogárdiakat. A második félidõ közepén Csendes I. növelte az elõnyt, és góljával 0-2. A hazaiak a 69. percben lõtt Pintér M.-góllal szépítettek, 1-2. Már a mérkõzés végét váró vendégek védelmi hibáját a 78. percben Szalai
Cs. kihasználta, és pontot érõ találatot ért el, 2-2.

A hétvége sportmûsora
2018. május 4. (péntek)
17 óra: Sárbogárd U14–Ercsi U14 (Sárbogárd)

2018. május 5. (szombat)
17 óra: Sárbogárd–Sárosd (Sárszentmiklós, megyei I. o., felnõtt)
17 óra: Aba-Sárvíz Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk (Aba)

2018. május 6. (vasárnap)
10 óra: LMSK U16–Sárbogárd U16 (Lepsény)
17 óra: Rácalmás–Sárbogárd II. (Rácalmás, megyei II. o., felnõtt)

Alapító–tulajdonos: Hargitai Lajos. Fõszerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8.30-16.30 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi,
szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi Adrienn, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs,
Leszkovszki Albin, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó.
Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke
Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg.
Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban
közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések
tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések: szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú
hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható
Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken. Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft,
félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Szántó Gáspár

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

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Sárbogárdon, a Csík utcában építési telek eladó. 06 (70) 4131 436
2

Eladó családi ház Nagylókon, 80 m -es, két és fél szobás, összkomfortos. Garázs, pince, sok melléképület. Irányár: 5 millió Ft. Érdeklõdni:
zoltan.killer@freemail.hu, 06 (30) 956 3251

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
ÁLLATGONDOZÓT KERESÜNK.
06 30 567 4845
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása.
06 30 440 5790
Mezõszilasi HÁZIORVOSI RENDELÕBE
körzeti ÁPOLÓNÕT KERESEK.
Telefon: 06 20 558 4949
Óbuda frekventált helyén, dunamenti,
Margitsziget és Óbudai Egyetem közelében,
2

54 m -es,
FELÚJÍTOTT, BÚTOROZOTT LAKÁS ELADÓ.
Érdeklõdni: 06 20 2011 314

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

HIRDETMÉNY
A 07-402660 ksz. Vadászterület Földtulajdonosi Közösségének hirdetménye
A 2017. évi vadászati jog haszonbérleti díját a földtulajdonosok a közösség
képviselõjénél, Sárközy Károlynál igényelhetik 2018. május 31-éig elõzetes
telefonon történõ egyeztetéssel. Telefonszám: 06 (30) 342 1493.
Sárbogárd, 2018. április 27.
Sárközy Károly képviselõ

2018. május 3. Bogárd és Vidéke

HIRDETMÉNY/MEGHÍVÓ
A 07-402660 kódszámú vadászterület földtulajdonosi közösségének (FTK) évi
rendes közgyûlésére
A közgyûlés helye: Patkó csárda, 7000 Sárbogárd, Szent István út 70.
Idõpontja: 2018. május 30. 14.00 óra.
A közgyûlés határozatképtelensége esetén a közgyûlést 2018. május 30-án
15.00 órakor ismételten megtartjuk, amely a részvételtõl függetlenül határozatképes.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az FTK 2017. évben végzett tevékenységérõl.
2. A 2017. év pénzügyi beszámolója.
3. A 2018. év költségvetésének elfogadása.
4. A földtulajdonosi közösség által kötött szerzõdések áttekintése és annak vizsgálata, hogy azok mennyire szolgálják a teljes FTK érdekét.
5. Az FTK képviselõjének mûködési szabályzat 2.4./a szerinti visszahívása,
vagy megbízatásának megerõsítése.
6. Egyebek.
A közgyûlésen részt venni szándékozó földtulajdonosok tulajdonuk igazolása
mellett vesznek részt, melyre a gyûlés elõtt 1 órával megkezdett regisztráción
kerül sor.
Az 1996. évi LV. törvény (vtv) alkalmazásában a vadászterületnek minõsülõ ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:
a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;
b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzésérõl szóló határozat eredeti
vagy közjegyzõ által hitelesített másolati példányát;
c) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyvkivonatot;
d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítõt;
e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történõ adatlekéréssel történõ helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles
másolat helyszíni bemutatását.
(4) A tulajdonosi közösség tagjának tulajdonában álló föld tulajdonjogának elsõ
alkalommal történõ igazolását mindaddig el kell fogadni, amíg a változást a (3)
bekezdés szerinti okirattal igazolva be nem jelentették.
Tájékoztatom az érintett földtulajdonosokat, hogy amennyiben a közgyûlési határozatok meghozatalában a tulajdonos nem személyesen vesz
részt, képviseletérõl a Ptk. 219-223. §-aiban foglaltaknak megfelelõen
kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat. A meghatalmazásnak az alábbi adatokat kell tartalmazni:
1. A meghatalmazó adatai
1.1. A meghatalmazó neve (név, születési név)/cégneve 1.2. A meghatalmazó
születési helye, ideje 1.3. A meghatalmazó személyazonosságát igazoló okmányának típusa és száma, jogi személy esetén adószáma 1.4. A meghatalmazó
anyja neve 1.5. A meghatalmazó lakcíme, jogi személy esetén székhelye
2. A meghatalmazott személyes adatai
2.1. A meghatalmazott neve (név, születési név)/cégneve 2.2. A meghatalmazott születési helye, ideje 2.3. A meghatalmazott személyazonosságát igazoló
okmányának típusa és száma, jogi személy esetén adószáma 2.4. A meghatalmazott anyja neve 2.5. A meghatalmazott lakcíme/jogi személy esetén székhelye
3. A meghatalmazással érintett ingatlan(ok)ra vonatkozó adatok
3.1. Település 3.2. Helyrajzi szám 3.3. Mûvelési ág 3.4. Terület nagysága hektárban 3.5. Tulajdoni hányad 3.6. Tulajdoni hányadra esõ terület hektárban
4. A meghatalmazás tárgya, valamint a meghatalmazó nyilatkozata, hogy a
meghatalmazás aláírásával valamennyi, azonos tárgykörben korábban adott
meghatalmazását visszavonja.
5. Keltezés, a meghatalmazó aláírása
6. Tanúk
6.1. neve 6.2. lakcíme 6.3. aláírása
Helyrajzi számonként csak egy személy tehet érvényesen jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükrõl tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak. Abban az esetben, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, az 50 %-ot
meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkezõ tulajdonos, vagy meghatalmazott az ingatlan teljes területét érintõen tehet jognyilatkozatot. Ha a tulajdoni hányad, vagy a meghatalmazás az ingatlan tulajdoni hányadának az
50 %-át nem éri el, akkor az ingatlant érintõen nem lehet jognyilatkozatot
tenni.
A tulajdonosi közösség gyûlésén a megjelent földtulajdonosok a tulajdonukban
álló földterület aránya szerint számított szavazattöbbséggel határoznak.
Sárbogárd, 2018. április 27.
Sárközy Károly képviselõ
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Anyák napja
alkalmából
sok szeretettel köszöntök
minden édesanyát, nagymamát
Sárbogárd Város
Önkormányzata nevében!
Dr. Sükösd Tamás
polgármester
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