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Szárnyat bontott egy sereg diák

Írás a 4-5. oldalon.

Még egy utolsó játék

Még egy utolsó közös önfeledt, gyermeki játék
a felnõtté érés elõtt – a Petõfi Sándor Gimnázium végzõs diákjai a csütörtök esti szerenádozás után (mellyel tanáraikat lepték meg) pénteken reggelre átlényegültek fekete kosarassá,
baltás gyilkossá, apácává, unikornissá, vámpírrá, õsemberré, vadásszá, rendõrré, bohóccá,
rabbá, rajzfilmfigurává és természetesen kisgyermekké. Mintegy az elõttük álló jövõt elõrevetítve felvonult köztük több szakma képviselõje is. Így vonultak végig a fõúton, dalolva,
táncolva, s így énekeltek az iskola erkélyérõl
rájuk letekintõ tanáraiknak és diáktársaiknak
a szombati ballagás és a hétfõn kezdõdõ érettségi vizsgák elõtt.
Ezek a szertartásos fázisok elengedhetetlenek
ahhoz, hogy a földbõl, ahol születtünk és nevelkedtünk, az elválást ne úgy éljük meg, mintha
erõvel kiszakítanának, hanem úgy, mintha csónakot bocsátanának a folyóvízre, vagy az érett
magot a szél termõtalajba repítené.
Hargitai–Kiss Virág
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Sárbogárdtól a Don-kanyarig
A jeles hadtörténésszel, dr. Szabó Péterrel beszélgetett Novák Kovács Zsolt,
a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium történelemtanára, a Sárbogárdi Múzeum Egyesület elnöke a Madarász József Városi Könyvtárban hétfõn este a
városunkból indult kutató életútjáról és könyveirõl.
Dr. Szabó Péter édesapja, Szabó István a
sárbogárdi gimnázium igazgatója volt sok
éven át, édesanyja pedig magyart tanított
számos generációnak. Sajnos szülei már
nem élnek, de a sárbogárdiakkal együtt
méltán lehetnek büszkék Péter munkásságára.
Szabó Péter 1978-ban érettségizett a Petõfi Sándor Gimnáziumban, majd felvételt
nyert az ELTE bölcsészkarára, könyvtár–történelem szakra. A sikeres felvételirõl szóló értesítõ után nem sokkal megérkezett számára a katonai behívó is. 11 hónapot töltött a hódmezõvásárhelyi laktanyában, aminek – meglátása szerint – nem

sok értelme volt, s emiatt nehezen tudott
belerázódni az egyetemi életbe. Már a
gimnáziumban is mai kutatási területe felé
fordult a figyelme: a magyar királyi honvédség története 1920–1945, különös tekintettel annak második világháborús
részvételére. Meghatározó volt akkoriban
számára Nemeskürty István „Requiem egy
hadseregért” címû munkája. Az egyetemen nehezen talált olyan szemináriumot,
mely ezzel a korszakkal foglalkozott, mivel
ezt a témát nem nagyon kutatta senki. Péter volt az elsõ, aki beleásta magát a második magyar hadsereg történetébe. Nagy segítségére volt egyik szemináriumvezetõje,

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját, barátait

a május 16-án (szerdán) 17 órakor kezdõdõ
író–olvasó találkozóra, amelyen

Závada Péter költõ, drámaíróval
Gyöngyössy Csaba beszélget.
Eddig megjelent mûvei:
Ahol megszakad – versek, Mész – versek, Roncs
szélárnyékban – versek, Je suis Amphitryon – drámakötet.
A belépés ingyenes.

aki végigkísérte pályafutását. Õ ajánlotta
be Pétert sikeres szakdolgozata után a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeumba, melynek ma tudományos fõmunkatársa.
Mint Péter elmondta: számára az 1990-es
évek volt a legszebb, legváltozatosabb idõszak, mivel rengeteg rendezvényen vett
részt a kutatási területével összefüggésben. Egykori Dont megjárt tiszteket sikerült felkeresnie, kapcsolatba került Sára
Sándorral, akinek dokumentumfilm-sorozata fontos történeti adalékokkal gazdagította a levéltárat. Az 1991-es kegyeleti út
szintén emlékezetes, melyrõl részletesen is
mesélt, diavetítéssel egybekötve.
Péter legfrissebb könyveinek tartalmáról,
sárbogárdi vonatkozásairól ugyancsak érdekességeket tudhatott meg a hallgatóság.
Péter munkáját 1996-ban „Az év ifjú hadtörténésze” díjjal, 2001-ben pedig Bezerédi-díjjal ismerték el.
Fõ mûvei
Szabó Péter–Horváth Miklós: Pihenj Te
néma hadsereg (1991)
Szabó Péter–Bene János: Nyíri bakák a
Donnál (1992)
Don-kanyar (1994)
Szabó Péter–Bene János: Huszonnégyes
honvédek a Kárpátokban (1997)
Szabó Péter–Bene János: A magyar királyi
honvéd huszár tisztikar 1938–1945
Szabó Péter–Ifj. Sarkady Sándor: Soproniak a Don-kanyarban (2001)
Szabó Péter–Ságvári György–Somogyi
Gyõzõ: Honvédhuszárok (2001)
Szabó Péter–Számvéber Norbert: A keleti
hadszíntér és Magyarország 1941–1943, illetve 1943–1945
Szabó Péter–Bús János: Béke poraikra
(1999, 2001)
Szabó Péter–Szilágyi Mihály: Tolnai honvédek a Donnál (2001)
Szabó Péter–Aradi Gábor: A tolnai hadosztály a Don-kanyarban (2017)
Szabó Péter: Keleti front, Nyugati fogság
(2018)
Hargitai Lajos
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Szárnyat bontott egy sereg diák
Ahogy az ember idõsödik, gyorsabban repül az idõ. Pillanatok alatt lesz tavaszból
nyár, gyermekbõl felnõtt. A Sárbogárdi
Petõfi Sándor Gimnázium három végzõs
osztályának diákjai szinte most voltak picik, akiket kis „gólyaként” fényképeztem
le a gimnázium bejárata elõtt négy illetve
nyolc évvel ezelõtt. A szemünk elõtt cseperedtek szép hajadonokká és fiatalemberekké.
Horváth Veronika 12. a-s, Varga Piroska
12. b-s és Horváthné Szabó Judit 12. c-s tanítványai május elsõ szombatján járták végig utoljára a gimnázium virágokkal díszített termeit, folyosóit és sorakoztak fel a
sok évtizedes gesztenyefák alatt búcsúzni.
Ki megilletõdötten, ki kamaszos félszegséggel, vagy a zsenge felnõtt büszkeségével. Az elválás kettõssége tükrözõdött az
arcukon: a búcsú a jól ismert fészektõl
(mely igazán csak késõbb fáj), és az ismeretlen új élet vonzása. Ahogy beszédében
Boda János igazgató fogalmazott: „A mai
nappal valami véget ért, összeragaszthatatlanul eltört. A ma még talán nem is
tudatosult emlékek, meghitt sarkok öt év
múlva bukkannak fel újra.
Errõl az 1958-ban érettségizett elsõ gimnáziumi osztály jelenlévõ öregdiákjai tudnak vallani igazán, akik e napon ünnepelték 60 éves évfordulójukat, különlegessé
téve ezzel az idei ballagást és a találkozójukat. Õket Albert Schweitzer lelkész–filozófus gondolataival köszöntötte az iskola:
„A fiatalság mércéje nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota, az akarat
és képzelõerõ, az érzelmek intenzitása, a
jókedv és kalandvágy gyõzelme a lustaságon. Csak az öregszik meg, aki lemond
eszményeirõl.” E szavak azonban ugyanúgy szóltak a most ballagókhoz is.
Frappáns mûsorral készültek a 11. osztályosok a felettük járók búcsúztatására. Az
iskola énekkara Bereczk Hedvig vezényletével és hangszeresek közremûködésével
két darabot adott elõ, szép szavalatok, idé-

zetek, jótanácsok hangzottak el hamuba
sült pogácsaként a tarisznyában lévõ kis
emlékek mellé: „Küszöbön álltok, félig az
iskolában, félig a nagybetûs életben. Szívetekben rengeteg emlék, elmétekben megannyi tudás, lelketekben sok félelem van.
Az emlékeket, tudást magatokkal viszitek,
a félelmeket viszont le kell küzdenetek,
ahogy a vizsgák izgalmait is oly sokszor. Kívánjuk, hogy tudjatok jó döntéseket hozni
és érjétek el kitûzött céljaitokat. A Petõfi
Sándor Gimnázium mindig visszavár benneteket.”
A végzõsök részérõl Szemler Lilla 12. a és
Sükösd Gergõ 12. c elevenítették fel a közös élményeket: az esõben sétálást, kirándulásokat, rögtönzött koncerteket, órai
történéseket, csínytevéseket, eredményes
versenyeket.

Boda János igazgató ünnepi felszólalását
megelõzõen egy emléklappal és az iskola
Útilapu címû kiadványával köszöntötte a
60 éve érettségizetteket, Kalácska Lászlótól, az intézmény nyugalmazott tanárától
idézve: „Visszaemlékezni azért jó, mert a
múltba nézés megszépíti az emlékeket és
visszahozza fiatalságunkat.”
Dr. Sükösd Tamás polgármester egy emlékplakettet nyújtott át az öregdiákoknak
az önkormányzat részérõl.
Az öregdiákok nevében Rács László mondott köszönet a városnak és az alma maternek a szívélyes fogadtatásért, valamint
Novák Kovács Zsolt igazgatóhelyettesnek
és Nagy Attila tanárnak a találkozó megszervezésben nyújtott segítségért. A végzõs diákoknak sikeres érettségit kívánt, és
azt, hogy találkozásaik során olyan sok szeretettel térjenek vissza ide 60 év múlva is,
ahogy õk.
Boda János ezt követõen a búcsúzó évfolyammal kapcsolatos kedves emlékeit
idézte fel. Kiemelte: a diákok, osztályok
személyiségét nagyban meghatározta osztályfõnökeik pozitív személyisége. Elismerõen szólt a végzõsök kiváló tanulmányi és
más területeken elért eredményeirõl, megyei és országos versenyeken aratott sikereirõl, a nagyszámú elõrehozott érettségi
vizsgáról és nyelvvizsgáról. Ugyanakkor az
iskola történetében ilyen nagy részt nem
vett ki osztály a sportban, mint a 12. c, és ez
plusz pontokat is jelent számukra a továbbtanulásnál. De az utánuk jövõk is döntögetik a kapukat – tette hozzá. „A most
következõ érettségi vizsgákon legyetek
eredményesek és minden várakozást felülmúlóak” – fogalmazta meg jókívánságként.
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ÉRETTSÉG –
ÉRETTSÉGI

A 11. évfolyam több nyelven köszönt el a ballagóktól, mielõtt átvette a stafétát: az iskola zászlaját a 12. évfolyamtól. A végzõsök
az iskola hagyományainak megfelelõen szalagot kötöttek a zászló
rúdjára és az udvarban elültetett kis fára, egy-egy szál virágot helyeztek Petõfi szobrához, majd kivonultak az iskola kapuján, amit
jelképesen becsukott mögöttük az igazgató úr. Számomra ez a
legszebb, legmeghatóbb momentuma, legkifejezõbb szimbóluma
a sárbogárdi gimnáziumi ballagásoknak.
Végszóként álljon itt egy, az ünnepségen elhangzott, kifejezõ
idézet:
„A szárny megnõtt, üresen áll a fészek,
Csak álom volt a régi jó világ,
És mint a fecske alkonyati szélnek,
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.” (Wass Albert)
Hargitai–Kiss Virág

Érett-e, aki érettségit tesz, kérdezem magamtól, miközben ma
délelõtt is százezernyi fiatal rágja a körmét Magyarországon az
érettségi feladatlap elõtt a vizsgateremben. Pontosítsunk: nem
mind rágja a körmét izgatottan. Van, aki nyugodt mosollyal forgatja a tollat, és van, aki igencsak izzad.
Gondoljuk át: mi az, hogy „érett”! Elsõdlegesen gyümölcsökre
szoktuk használni a jelzõt. Létezik éretlen, érett, sõt túlérett alma, körte, barack satöbbi. Érett akkor, ha a cukorfoka elérte az
elérhetõ maximális fokot. A szín egyáltalán nem számít, a mai
technológia gyönyörû színû õszibarackokat képes produkálni, de
ha beleharapsz, kitörik a fogad, és vízíze van. Tehát a megfelelõ
puhaság, fogyaszthatóság is számottevõ tulajdonság. De semmi
esetre se legyen túl puha. Az már túlérett volna.
Mi a helyzet mármost a fiatal állampolgár esetében? Mikor érett
õ? Jogilag akkor, ha elérte a tizennyolcadik életévet, tehát választójoga van. Nagyon vitatható, hogy kimondhatjuk-e valakire,
hogy érett, ha képes megoldani egy-két matekpéldát, és le tud írni
néhány frázist valamely költeményrõl, továbbá elcammog megjelölt idõben a választóhelyiségbe és bedobja az urnába a borítékot.
Itt van, ugye, a választójog! A választási kampány során rájöhetett
az ember, hogy meglett, õsz emberek sem tudják igazán, mi a választás. Szépen el tudják magyarázni, ha rákérdezel, némelyiküknek jogi doktorátusa is van, de ha a kampány harcmezején megszólalnak, kiderül, hogy számukra az a választás, hogy az õ emberük kapjon több szavazatot, ne a másik párté. Az tök mindegy,
hogy alkalmas-e az illetõ jelölt becsülettel szolgálni a közérdeket.
Teljesen közömbös szempont a szellemi nívója, erkölcsi állapota,
tenni akarása, kreativitása, az, hogy elgondolkodik-e néha a világ
rejtélyein, az emberi élet értelmén, a társadalom céljain. Az a fontos, hogy tudjon jól mocskolódni, pergõ nyelvvel szidalmazni az
ellenfelet. Durva leszek: mondható felnõtt, érett egyénnek, ha valaki olyannyira eldobja a választás tényleges alapelvét, hogy képes
átszavazni a saját ádáz ellenfelére, csak nehogy olyasvalaki gyõzzön, aki már bebizonyította, hogy alkalmas?
Úgy látszik, sem az érettségi bizonyítvány, sem a választójog nem
ad garanciát arra, hogy valakit érett személyiségnek mondhassunk. Hát akkor mi?
Bizony a közvélekedés szerint nem lehet érett az, aki nem képes
családot alapítani, annak eltartásához munkájával hozzájárulni,
tehát részt venni a társadalmi termelésben. Továbbá nem képes,
vagy nem hajlandó a szülötteit táplálni, erkölcsös életre nevelni.
(Kivéve persze, ha valaki egészségi állapota, testi épségének hiányosságai, vagy más körülmények miatt nem tud mindezeknek
megfelelni. Ettõl még természetesen lehet érett.) Szóval munka,
család, erkölcs. Gondolkozom, hozzátegyem-e, hogy önnevelés,
önmûvelés.
Mindezek után szomorúan megállapítom, hogy a fenti feltételek
alapján a felnõtt lakosság jelentékeny része nem tekinthetõ érettnek. Vagy tévednék? „Ember küzdj!” És írjad legjobb tudásod
szerint a dolgozatot!
L. A.

MEGHÍVÓ
2018. május 11-én 16 órától
a Cecei Általános Iskola diákjai
TAVASZKÖSZÖNTÕ ÜNNEPET tartanak
a Cecei Mûvelõdési Házban,
ahol köszöntik az édesanyákat is.
A program ingyenes, de adományokat szívesen fogadnak!
Mindenkit szeretettel várnak!
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60 éve ballagtak

Szabó Imre:
SÍRJANAK A PAPOK
Mozaikok egy falusi lelkész
életébõl
címû könyvének negyedik, javított kiadása

„Talán az olvasót is jobban érdekli, milyen fogadtatásban volt része egy olyan
írásnak, amely „köznyelven” és teljes
õszinteséggel kívánt betekintést adni a lelkipásztori élet küzdelmeibe és nyomorúságaiba. Méghozzá egy olyan korszakban,
amely a Krisztus egyháza számára különös megpróbáltatást jelentett.”
...„A könyv a papoknál sokkal jobban érdekelte azokat a hívõ egyháztagjainkat,
akiket középkori hagyományként, a reformátori teológia ellenére, még ma is laikusoknak nevezünk. Õk aztán nemcsak olvasták a könyvet, hanem kézrõl kézre adva és ajánlva terjesztették tovább.
...„Úgy tûnik, hogy egyházunk megújulásának és megmaradásának mandátuma
ma is az egyszerû hívek kezében (illetve
szívében) van, emberileg szólva. Mindenesetre könyvem visszhangjából megállapítható, hogy a reformátusságnak van egy
stabil rétege, amely komoly felelõsséget
hordoz egyháza iránt, ugyanakkor a népegyházi szintet meghaladó igényességgel
törekszik olyan kegyességre, amelyben az
Ige és a Szentlélek egységében követheti
Jézus Krisztust. Sok pap helyett õk sírtak
és sírnak az oltár és a tornác között. Hiszen õk is papok!”
(Szabó Imre református lelkipásztor,
† 2011)

A kötet megvásárolható
a Sárbogárdi Református
Egyházközségben és a
Bogárd és Vidéke
Hírházban!

Bodri Mária, Babanics József, Hamar Mária, Horváth Magdolna, Horváth Vince, Jobban Ilona, Kanizsai Endre, Kesztyûs Teréz, Marton Eszter, Napholcz Eszter, Nemes
Mária, Orosz Ágnes, Pálmai Éva, Porteleki Erzsébet, Rács László, Rónai Mária, Szakál
Mária, Szeip Erzsébet, Szemenyei Aladár, Tiringer József

KÖZLEMÉNY
A VOLT SÁRBOGÁRDI DIÁKOK AZ ALMA MATERÉRT ALAPÍTVÁNY kuratóriuma köszönetét fejezi ki azoknak, akik jövedelemadójuk 1 %-ával eddig is támogatták
az alapítványt.
A kapott összegbõl a szociálisan rászoruló, a tehetséges, kimagasló eredményeket elért tanulók jutalmazását, külföldi nyelvtanulását, illetve a Petõfi-pályázat díjazottjait
támogattuk.
Kérem, a jövõben is támogassák munkánkat!
Az alapítvány adószáma: 18483228-1-07
Köszönettel: Boda János, a kuratórium elnöke
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A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
szeretettel meghívja
Önt, kedves családját és barátait

GIMIS HÍR
Fenntarthatósági témahét a gimiben

FEKTI VERA
a gimnázium volt diákja

HÁTTÉR
címû kiállításának megnyitójára
A kiállítást megnyitja
dr. Stern Pál Miksa kandidátus

2018. május 25-én
(pénteken) 17 órakor
a mûvelõdési ház kiállítótermében
(Sárbogárd, Hõsök tere 3.)

2018 áprilisában fenntarthatósági témahetet szerveztek a gimnázium 11. a és b osztályos
tanulói. Etika és földrajz tanórák keretében plakátokat készítettek, fenntarthatósággal
kapcsolatos, különbözõ témájú feladatokat oldottak meg, filmeket néztek, valamint képeket válogattak. Ezután délutánonként Sárbogárd központjában szemetet szedtek,
majd a plakátokból és a képekbõl a József Attila Mûvelõdési Központban kiállítást rendeztek. Ezt a város lakói is láthatják. A hetet egy Rétimajorba vezetõ kirándulással zárták: szalonnát sütöttek, illetve a diákok megkóstolhatták a Halászcsárda ízletes halászlevét is. Lehetõségük volt megnézni az Aranyponty Halászati Múzeumot, ahol a halászok
régi eszközeirõl, hagyományairól, szokásairól is hallhattak egy érdekes elõadást. Ezután
séta következett a tavak körül, ezzel sikeresen lezárva a témahetet.
Strasszer Virág 11. a

MEGHÍVÓ
Május 11-én (pénteken)
18.00 órakor
Sárbogárd dísztermében

Bali Gabriella
(cselló) és
Bettermann Rebeka
(cselló)
ad koncertet.
Zongorán kísér: Huszics Ibolya.

SZÕKE TIBORMESTERBÉRLET
MÜPA, Bartók Béla
nemzeti hangversenyterem IV.

2018. május 17. (csütörtök)
19.30 óra
A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium alapítványa is részt vesz a TESCO „Ön választ,
mi segítünk” május 7-e és június 4-e között zajló pályázatán. Minden vásárlás után egy
zsetonnal lehet támogatni a pályázókat. Az elnyert összegbõl az iskola udvarán szeretnénk közösségi teret kialakítani a diákoknak.
Kérjük, támogassa programunkat egy zsetonnal.
PSG

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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Szentiváni suliszemle
2018. május 7.:
anyák napja
Én ANYA vagyok.
Sõt, ANYA voltam akkor is, amikor még a
kis élet 9 hónapon keresztül bennem növekedett. Szülõ csak akkor lettem, amikor
megszületett.
ANYA voltam, amikor anyatejjel lehányt
pólóban feszítettem egy esküvõn olyan
büszkén, ahogyan csak az ANYÁK tudnak.
ANYA voltam, amikor óránként ébredtem, mert fájt a hasa.
ANYA voltam, amikor esténként új és új
meséket találtam ki, hogy jót aludhasson.
ANYA voltam, amikor a puszimmal mértem lázat neki és betakargattam, ha fázott.
ANYA voltam, amikor megöleltem õt,
mert megijedt egy kutyaugatástól.
ANYA voltam, amikor számtalanszor a
hóna alá nyúltam, mert elesett.
ANYA voltam, amikor az ölemben ringattam órákon át.
ANYA voltam, amikor fodrászosdit játszottunk és a postás akkor jött, amikor a
hajamban 17 Hello Kitty-hajcsat állt csálén.
ANYA voltam, amikor együtt sírtunk,
mert õ úgy érezte, megbántották.
ANYA voltam, amikor táncolt azon a nagy
színpadon és én vérvörösre tapsoltam a tenyeremet, úgy szurkoltam neki.
ANYA voltam, amikor elõször (másodszor, harmadszor, sokadszor) szerelmes
volt és hozzám fordult tanácsért.
ANYA voltam, amikor a fél világot végigtelefonáltam, mert nem ért haza idõben,
pedig csak a barátnõivel ment el kirakatokat bámulni.
ANYA voltam, amikor felitattam a krokodilkönnyeket és hagytam, hogy az állát a
vállamba fúrva öleljük egymást: ketten a
világ ellen.

ANYA voltam, amikor csak annyit mondtam neki: tehetsz bármit, én mindig, MINDIG ott állok a hátad mögött.
ANYA voltam, vagyok és leszek.
forrás: http://bouvet.cafeblog.hu

2018. május 7-én, hétfõ délután ismét megtelt iskolánk tornaterme, hiszen immár 20
éves hagyomány, hogy ezen a szép ünnepen az iskolások mûsorral lepik meg az
édesanyákat, nagymamákat. A rendezvény megnyitójaként Kiss Attila köszöntötte a megjelenteket röviden, mivel, mint
említette, a lényeges dolgokat a gyerekek
mondják el. S valóban, az anyák felé áradó
szeretetet tette szinte kézzel tapinthatóvá
a gyerekek kedves mûsora is. Az alsósok
versekkel, dalokkal, a felsõsök felnõttesen
komoly, vagy kamaszokra jellemzõen viccesebb szövegekkel fejezték ki hálájukat a
nap ünnepeltjeinek. Tanulóink lelkesen
készültek erre a napra, izgatottan mondogatták a verseket, gyakorolták az énekeket, de besegítettek a tanító néniknek a terem elõkészítésében is. Az igazán megható
rendezvény végén a gyerekek egy-egy saját
készítésû kis ajándékkal is kedveskedtek
az édesanyáknak, nagymamáknak.
Kiss Attila igazgató
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Kossuth-morzsák
Április 10-én, mint arról korábban már beszámoltunk, iskolánk rendezte meg a XLIII. Országos Komplex Tanulmányi Versenyt, ahol tanulóink második helyezést
értek el.
Április 11-én a dunaújvárosi Móra Ferenc
Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény által szervezett megyei vers-, prózamondó és énekversenyen intézményünket Horváth Klaudia 7. osztályos tanuló és Csordás Beatrix
6. osztályos tanuló képviselte. Klaudia 3.
helyezést ért el, Beatrix egy emléklappal
gazdagodott. Gratulálunk az eredményekhez!

Április 23–27.:
Fenntarthatósági témahét
A témahét kapcsán iskolánk a hét minden
napjára tervezett a tanulók számára érdekes és új információkat nyújtó programot
2-2 órában. A hét a Föld és a fa témát dolgozta fel sokoldalúan.

Hétfõn Bártfai Antal (Tóni bácsi) mesélt
az építészetrõl, a fából készült épületekrõl,
általa láthattunk csodálatos házakat Makovecz Imrétõl az organikus építészet kapcsán. Dr. Pátzay Józsefné Ili nénivel az iskola tanulói alternatív módszerekkel fák
magasságát mérhették meg, mely mindenki számára nagy élmény volt.
Kedden Petõ Aranka nénivel megtanultuk
a fák életkorának meghatározását, a fatestvér fogalmát, és részletesen megismerkedtünk Magyarország fáival. Dr. Szénási
Károlyné Ibolya néni a Föld meséjét
mondta el a gyerekeknek, majd a mesével
kapcsolatban leporellószerû mesekönyvet
készítettek.
Szerdán Bárányosné Király Eszter néni
mesélt a legekrõl a fák birodalmából; rengeteg képpel és érdekes történetekkel tette még izgalmasabbá a témát. Rohonczyné
Csillag Henrietta nénivel énekelhettünk
és megtanultuk Bakó Krisztinától A Föld

dalát, valamint rajzoltunk arról, milyen
szép a Földünk.
Csütörtökön Németh Lászlóné Éva néni
mesélt és feladatokat adott a híres fákról
Magyarországon, valamint Az Év Fájáról,
a virágos kõrisrõl. Wolf Judit nénivel a kisebbek saját fát festettek a tenyerük segítségével, a nagyok találós kérdések segítségével kiosztott feladatokban különbözõ
technikával fákat készítettek.
Pénteken Kolozsvári Tünde néni a papírgyártásról és a papírgyûjtés fontosságáról
beszélt, valamint a papír újrahasznosításáról, majd Judit néni segítségével megtanultuk Kardos-Horváth János Földlakó címû
dala refrénjének elmutogatását. Dr. Pátzay Józsefné Ili nénivel a hét zárásaként
plakátot készített minden osztály a témahéttel kapcsolatosan.
A hét nagy élmény volt a tanulók és a pedagógusok számára egyaránt. Az elkészült
alkotások az iskola falait, folyosóit díszítik.
Wolf Judit
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Cecei sulibörze
Határtalanul elõkészítõ óra iskolánkban

2018. május 4-én, pénteken került sor a
Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának 7. évfolyamos diákjai számára tartandó felkészülésre a Határtalanul! külhoni kirándulás elõkészítéseként.
A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolája az Emberi Erõforrások Minisztériuma
HAT-17-01-2017-00269 azonosító számú
pályázatán 2.099.500 Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert el a „Nyergelj-fordulj” A ’48-as huszárok nyomában Erdélyben címû programjával.
A Határtalanul pályázat keretében minden évben a kirándulást megelõzi egy-egy
óra, melynek során a tanulók a késõbbi
utazás helyszíneit ismerhetik meg. A két
óra alatt betekintést nyerhettek a fõbb állomások, úgymint Nagyszalonta, Nagyvárad, Torda, Kolozsvár, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Vajdahunyad, Déva, Arad kulturális, földrajzi és történelmi értékeibe.
Fontosnak tartjuk, hogy tagiskolánk nevelõit és tanulóit is meghívjuk erre az eseményre, hogy a diákok a kirándulás elõtt
már kicsit jobban megismerjék egymást.
A pályázat célja, hogy a Magyarországon
élõ diákok közelebbrõl megismerkedjenek
a külföldön élõ magyar közösségekkel.
Ezért is volt fontos, hogy Tornócziné Bondor Csilla kolléganõnk a kulturális, néprajzi és népmûvészeti irányzatok bemutatásával egy széles körû, nem csak a látnivalókra
építkezõ tudást közvetítsen. Megismerkedhettek a gyerekek az adott terület népviseletével, népdalaival. Király László
igazgató úr elõadásából megismerkedhettek az úgynevezett Partium (részek) természetföldrajzával, történelmi értékeivel.
A kirándulás kiemelt célja, hogy az 194849-es szabadságharc állomásait az adott
helyszínek vonatkozásában megismerjük.
Igyekszünk megfelelni a ránk váró nehéz
feladatnak, így a folytatásban a gyerekek is
felkészülnek a helyszínekkel kapcsolatosan és kiselõadások formájában erõsítik az
egymástól tanulás módszertanát is.
Ferenczi Roland szervezõ

Cecei sikerek a pálfai
Lázár Ervin-napon
Az idei évben is szép sikereket értek el a
pálfai Lázár Ervin-napon a Cecei Általános Iskola diákjai. Ebben az évben még kiemeltebb figyelmet kapott ez a szép rendezvény, hiszen az író 82. születésnapjára
is emlékeztek ezekben a május eleji napokban a kis településen.
Cecérõl mesékkel, dramatikus játékkal,
rajzpályázatokkal és labdarúgócsapattal
utaztak a Tolna megyei településre.
A mesemondó csapat tagjai: Dömök Róbert 1. o., Dömök Zsófia 3. o., Takács Janka 4. o., Pajor Máté 5. o., Szakál Rebeka 6.
o., Pajor Lili 7. o., Lehota Eszter 8. o. tanulók, akik mindannyian emléklapot kaptak
a mesetalálkozó emlékére.
A 3. b osztályos diákok Szücsné Takács Ilona tanárnõ vezetésével a Vacskamati virága címû dramatikus játékot adták elõ, nagy
sikerrel.
A rajzpályázat keretében több alkotás is
született Cecén, melyek közül Takács Janka, Pintér Laura és Erõs Liliána alkotásait
különdíjjal is jutalmazták.
A mûvelõdési házban zajló események
közben az ifjú labdarúgók a pályán is
összemérhették tudásukat. A cecei csapat
tagjai I. helyezést értek el a Lázár Ervinkupán, így õk kapták a szép emlékkupát! A
torna gólkirálya a szintén cecei Kovács
Zoltán lett.

2018. május 10. Bogárd és Vidéke
Szívbõl köszönjük diákjaink szereplését,
egyben gratulálunk a szép sikerekhez!

Diákolimpiai sikerek
Diákolimpia – sokak számára ismerõsen
cseng a szó, hiszen az államilag támogatott
diáksport megmérettetéseinek, versenyei-
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nek elnevezése sokak számára személyes élményeket is felidéz. A
cecei iskolások több sportágban is kipróbálhatták magukat a tavasz folyamán, szép sikerekkel.
A területi megmérettetéseken a futsal fiú és lány kategóriában is
eljutottak a gyerekek a megyei megmérettetésig, de kézilabdában
is kipróbálták magukat a fiúk két korosztályban.
A mezei futás után az atlétikai vetélkedések kezdõdtek, ahol magasugrásban, kislabdahajításban, futásban a következõ sikerek
születtek:
II. korcsoport: kislabdahajítás – 1. helyezett Várady–Szabó László.
III. korcsoport: 60 méteres futás – 3. helyezett Kiss Balázs; távolugrás – 2. helyezett Bali Gréta.
IV. korcsoport: magasugrás – 3. helyezés; 800 méteres futás – 3.
helyezett Sebestyén Dominika; kislabdahajítás – 2. helyezés; magasugrás – 1. helyezett Pók Csaba; magasugrás – 1. helyezés; kislabdahajítás – 2. helyezett Sohonyai Gyula; kislabdahajítás – 2.
helyezett Jóni Afrodité; magasugrás – 3. helyezett Pajor Lili.
Köszönjük a sikeres felkészítõ munkát Borosné Asbóth Ilona
testnevelõnek, Földi Józsefné kézilabda- és Südi László labdarúgóedzõnek!

Fenntarthatósági témahét
2018. április 23–27-ig a cecei iskola diákjai és pedagógusai is csatlakoztak az Országos Fenntarthatósági témahéthez. Ökoiskolaként, madárbarát iskolaként, a szelektív hulladékgyûjtés mintaiskolájaként, a hagyományok követõiként természetes ez mindenki számára, a mindennapok része a témakör, de ezen a héten
mégis egy kicsit hangsúlyosabbá vált a terület.
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Madarak és fák napja
Kishantoson
SZÍNES PROGRAMOKKAL, KIÁLLÍTÁSOKKAL,
SOLYMÁSZBEMUTATÓVAL

2018. május 13. (vasárnap) 9–16 óráig
Program: 8.30 kapunyitás; 9.00 megnyitó; 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);
9.45–10.00 begyújtunk a kemencében; 10.00–11.00 madárgyûrûzés, madármegfigyelõ séta; 11.00–12.00 solymászbemutató Gasztonyi Dániel
mestersolymásszal; 12.00–13.00 EBÉDIDÕ; 13.00–14.00 játszóház, hangkeltõ eszközök, csuhétárgyak, Fejér Megyei Népmûvészeti Egyesület; nemezelés – Vészity Margó; szövés, fonás, csomózás – Medvegy Zsuzsa;
14.00–15.00 Kishantos fái: egy régi kert emlékei – faismereti séta a kúria
parkjában; 15.00–15.30 A természetbarát kert – fûszerek és gyógynövények; 15.30–16.00 ismerkedés a régi magyar háziállatokkal – racka juhok,
bárányok, régi tyúkfajták; 16.00–18.00 szabad program a parkban.
Egész nap: gyermekfoglalkozások a Magyar Madártani Egyesület szakembereinek vezetésével. A büfében kávé, üdítõ vásárolható.
Részvételi díj: felnõtteknek 1.000 Ft/fõ, gyerekeknek 14 éves korig
500 Ft/fõ. 6 év alatti gyermekeknek a részvétel ingyenes.
KÜLÖNBUSZ INDUL Mezõfalváról 8.30-kor, Hantosról 8.50-kor, visszafelé
Kishantosról Hantosra 15.00 órakor, Mezõfalvára 15.30-kor.
KÉRJÜK, RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT MINDENKÉPPEN JELEZZE 2018. május
11-én 12 óráig az itt megadott elérhetõségek valamelyikén: tel.: 06 (25)
506 020, 06 (30) 514 5274, 06 (30) 3850 379, fax: 06 (25) 506 021,
e-mail-cím: kishantos@datatrans.hu
Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és Mezõföld Népfõiskolai Társaság

A sakkverseny eredményei
Hétfõn iskolatakarításra hívtuk a gyerekeket és a családtagokat,
ahova nagy örömünkre sok felnõtt is el tudott jönni. A munka
mellett, ami söprésbõl, fûgereblyézésbõl, ágak komposztálásából,
öntözésbõl állt, jó alkalom volt ez a kötetlen, tanórán kívüli beszélgetéshez is, ami szintén a fenntarthatóság része, hiszen a pedagógusok most nem tanárként, hanem munkatársként jelentek
meg a gyerekek között egy közös cél, az iskola megszépítése érdekében. De alkalom volt ez a szülõkkel való beszélgetésre, a kapcsolattartás erõsítésére is, ami szintén a munkálkodás közben valósult meg.
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak – diákoknak és
felnõtteknek –, akik részt tudtak venni a programon és szívesen
áldozták energiájukat és idejüket a Cecei Általános Iskola témaheti programjához!
A Fenntarthatósági témahét folytatásaként a hét folyamán minden osztályban tanórákon is érintették a fogalom részelemeit, a
környezettudatos vásárlást, az élelmiszerek újrahasznosítását, az
ökológiai lábnyom elemzését, a növény- és állatvédelmet, a hagyományok õrzését és beépülését a XXI. századi tevékenységeinkbe.
Szabóné Várady Katalin igh.

A május 1-jei sárbogárdi rapid sakkverseny helyezettjei
Felnõttek: 1. Berei Zsolt, 2. Gábris Tamás, 3. Cseh András
Gyerekek: 1. Hoffmann Bálint, 2. Nochta Barnabás, 3. Hoffmann
Dorottya
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Negyven nap húsvét után
Feltámadása után Jézus még negyven napot töltött a földön (Ap. csel. 1:3). Nem az
lett volna természetes, hogy feltámadása
után megjelenik az övéinek, bizonyságot
tesz arról, hogy él, és utána a mennybe
megy? Ezen a negyven napon nem úgy volt
velünk, mint karácsonytól nagypéntekig,
nem földi testben, hanem lelki testben tartózkodott közöttünk. Ennek bizonysága
az, hogy amikor az asszonyok visszatértek
a sírtól és találkoztak Vele, imádó hódolattal leborultak elõtte. Nem dicsõsége sugárzásából érthetjük meg azt, hogy többször
nem ismerték fel? Sem az emmausi tanítványok, sem Mária Magdaléna. A tanítványok a tó partján nem voltak meggyõzõdve
arról, hogy az Urat látták. Galileában
egyesek hittek, mások kételkedtek. Az
evangéliumok értesítenek arról, hogy feltámadása után Jézus független volt a tértõl
és idõtõl. Emmausban eltûnik a tanítványok szeme elõl. Ez annak a bizonysága,
hogy feltámadása után sugárzott róla a
mennyei dicsõség. Tamás imádja, mint Istent: „Én Uram és én Istenem!”
Számunkra rendkívüli jelentõséggel bír az
a tény, hogy feltámadása után negyven napig közöttünk volt. Nemcsak megjelent,
hanem beszélt, úton járt, sõt a tanítványokkal együtt evett. Miért volt nekünk
szükségünk erre a negyven napra? Erre a
kérdésre így felelhetnénk: Ez a negyven
nap mutatta meg, hogy hogyan lesz negyven nap alatt az övéivel. Elõször Mária
Magdalénával beszél, és ezt kérdezi tõle:
„Asszony, mit sírsz?” Feltámadása után vigasztal egy szomorú asszonyt. Ugyanúgy
vigasztalja, mint a naini özvegyet, akinek
meghalt a fia. Ezzel mutatta meg, hogy
nemcsak húsvét elõtt volt testvér, hanem
húsvét után is az maradt. Úgy van ott min-

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett férjem,
édesapánk, nagypapánk,

KISARI LAJOS FERENC
életének 78. évében elhunyt.
Temetése 2018. május 14-én, 16 órakor
lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

den temetésen, mint Lázár sírjánál. Betegágynál, koporsónál úgy van velünk, mint
húsvét reggelén egy síró asszonnyal.
A Tibériás tengerénél, amikor a tanítványok halásznak, elmegy a halászó tanítványok után és megkérdezi õket: „Fiaim!
Van valami ennivalótok?” Aki a Golgothán a világ bûnéért meghalt és a halálból
diadalmasan feltámadott, tud arról, hogy a
tanítványoknak az ennivalója elfogyott.
Milyen „hétköznapi” a mi feltámadott
Urunk! Lelki testében tudja azt, hogy földi
testünkben ennünk kell, és feltámadott
testében gondoskodik a tanítványok ennivalójáról. Úgy ad most is parancsot, mint
egykor Péternek: „Vessétek ki hálóitokat a
fogásra!” Azóta is tud a szükségben lévõ
emberrõl. Tudja, hogy ki éhezik és ki nem
adott az éhezõnek: „Éheztem és ennem
adtatok.”
Húsvét után lelkileg gondozza az elbukott
tanítványt: „Simon! Jónásnak fia, szeretsz-é engem?” Õ nemcsak feltámadt a
bûnös emberért, hanem gyógyítja a bûnös
embert. Húsvét elõtt egy nagy bûnöst így
bocsátott el: „Megbocsáttattak a te bûneid.” Ezt teszi húsvét után is. Úgy beszél Péterrel, mint bármelyik vétkezõvel. A feltámadott Úr a bûnös ember lelki gondozója,
megértõ testvére. A megterített úrasztala
elõtt úgy áll elõtted, mint egykor Péter
elõtt. Úgy, mint Megváltó és úgy, mint testvér.
És gyalogol két tanítvánnyal húsvét elsõ
napjának estéjén. Gyalog megy több kilométert úgy, mint egykor Galilea útjain. Beszélget, mint harmadik, másik kettõvel. Õ
húsvét után is hozzánk számolható. Kettõ
mellett lehet a harmadik, három mellett
lehet a negyedik. Azért, mert az ember Fia
az ember testvére húsvét után is. Utunkon
húsvét után is velünk jár. Benne van életünk történéseiben. És magyarázza az Írásokat azoknak, akik ketten vagy hárman az
Õ nevében összejönnek. Így lesz „házi tanító”, a tudatlanokkal foglalkozó, õket tanító, türelmét el nem vesztõ barát.
Tanítványainak megüzeni, hogy velük
Galileában akar találkozni. Annyira drága

számára ez a hely, mint nekünk gyermekségünk és ifjúságunk helye. Oda hívja a tanítványokat, ahol valamikor a munkát
együtt kezdték. A feltámadott Jézus annyira emberi, mint mi. Honvágya van, mint
nekünk. Olyan emberileg érez, mint mi.
Fel van jegyezve, hogy feltámadása után
tanítványaival együtt evett. Neki már nem
volt szüksége földi táplálékra. Miért evett
mégis? Úgy hiszem azért, hogy ezzel is kifejezze velünk való közösségét. Aki velünk
együtt eszik, az vállal bennünket. A húsvét
utáni Jézus vállalja az embert annyira,
hogy az ember vendége lehet. Egyik gyülekezetnek a Jelenések könyvében ezt
mondja: „Ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok és õ énvelem.” Az õsgyülekezetnek voltak közös étkezéseik és meg voltak arról gyõzõdve,
hogy ezeken az étkezéseken Jézus is részt
vesz. Ezeken az étkezéseken nemcsak emlékeztek a Feltámadottra, hanem emlékezésben együtt ettek a Feltámadottal.
Mi a negyven napnak a tanítása a számunkra? Így felelhetünk erre a kérdésre:
Urunk meg akarta mutatni, hogy hogyan
lesz velünk akkor is, ha nem lesz velünk
látható, földi testben. Feltámadása után
lélekben úgy lesz velünk, mint feltámadása
elõtt. Nemcsak isteni módon, hanem úgy,
mint földi életében: „emberi módon”.
Mert Õ úgy isteni, hogy egészen emberi.
Úgy természetfeletti, hogy egészen természetes. Úgy túlvilági, hogy egészen evilági.
A feltámadott Krisztus a hétköznapok
Krisztusa, aki hétköznapi módon van velünk a világ végezetéig.
Az egyház ideje az elsõ húsvét óta húsvéti
idõ. Urunk megtehette volna, hogy az ítélet kürtszavát húsvét után megszólaltatja.
De nem tette. Az Õ kegyelme az, hogy
nemcsak húsvéti esemény volt, hanem van
húsvéti történet is. Õ sokáig akarja szeretni a világot és benne az Õ népét. Így élünk
mi állandóan a húsvéti idõben. Ahol Krisztus van, ott mindig húsvét van. És mivel velünk van minden napon a világ végezetéig,
a gyülekezet ideje húsvéti idõ a világ végezetéig.
Dr. Sarkadi Nagy Pál
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M8 mint egyfajta M0
Még tavaly októberben adtunk hírt arról –
a 2017. október 17-ei testületi-ülésrõl szóló beszámolóban –, hogy megkezdõdik az
M8-as gyorsforgalmi út elõkészítése, tervezése, a hatástanulmányok készítése,
szükséges engedélyek beszerzése az M7-es
autópálya és a 710-es fõút új, várhatóan
2019-re elkészülõ csomópontjától a dunaújvárosi Pentelei-hídig, illetve Kecskemétig tartó (110-120 kilométeres) útszakasz
vonatkozásában. A 2x2 sávos út több mint
10 milliárd forint költségvetésû, adminisztratív elõkészítése 2022-ig bonyolódik
le elõreláthatólag. A beruházás 2023-ban
indulhat. Mindezt egy Sárbogárdon rendezett sajtótájékoztató keretében jelentette
be Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium közlekedéspolitikáért felelõs államtitkára, Varga Gábor országgyûlési képviselõ, megyei fejlesztési biztos,
Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és
Közmû-szabályozási Hivatal vezetõje és
Galambos Dénes országgyûlési képviselõ.
Az M8-as tengely Graztól Egerig, illetve
Békéscsabáig húzódik majd, és Sárbogárd
északi határában halad át. Az új sztráda

elõnye lesz egyrészt, hogy magas ipari teljesítményt nyújtó nagyvárosokat, komoly
gazdasági és idegenforgalmi potenciállal
rendelkezõ térségeket kötnek vele össze,
másrészt nem kell majd mindenhova Budapesten keresztül utazni. A tervek szerint
az autópálya Szentgotthárdtól Szolnokig
épül meg és három, használatban levõ autópályát köt össze: a balatoni M7-est, a pécsi M6-ost és a kecskeméti M5-öst. A
Bács-Kiskun megyei városnál a most épülõ, Békéscsaba felé tartó M44-es úthoz fog
csatlakozni, amivel létrejön egy, a fõvárostól délre húzódó, kelet–nyugat irányú közlekedési csatorna.
A kormány az elhangzottak szerint a 2022
utáni útfejlesztéseknél már a gyûrû- és
harántirányú útfejlesztéseket helyezi elõtérbe. Ennek értelmében az M8-as út mellett megépülhet a Szeged–Debrecen közötti út, vagy elkészülhet az M1-es autópálya Budapest–Gyõr közötti háromsávosítása.
(Forrás: magyarepitok.hu)
Hargitai–Kiss Virág

Szja-bevallás: hosszabb nyitva tartással segít
a székesfehérvári központi ügyfélszolgálat
Az szja-bevallási tervezetekkel és minden
szja-bevallással kapcsolatos kérdésben a megszokottnál hosszabb nyitvatartási idõben segít a
NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóságának
székesfehérvári központi ügyfélszolgálata. A rendes nyitvatartási idõn túl 2018. május 7. és 18.
között 18 óráig, május 22-én 20 óráig várjuk ügyfeleinket.

Nyitvatartási idõk 2018. május 7-e és 18-a között (Székesfehérvár, Mátyás király körút 4/b)

A szokásos nyitvatartási idõn túl intézhetõ
adóügyek:

csütörtök: 8.30–18.00

– szja-bevallással, bevallási tervezettel kapcsolatos ügyintézés, tájékoztatás
– csekkigénylés

Ügyfélszolgálat:
hétfõ: 8.30–18.00
kedd: 8.30–18.00
szerda: 8.30–18.00

péntek: 8.30–18.00
május 21. (pünkösdhétfõ)
május 22. (kedd) 8.30–20.00

– ügyfélkapu-ügyintézés
– bankkártyás fizetés

Mártonné Beke Éva sajtóreferens

SZIRÉNAPRÓBA
Szirénapróba május 14-én
Paks harminc kilométeres körzetében
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû
harminc kilométeres körzetébe esõ településeken a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében a megyében
Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken
csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba végrehajtására kerül sor május 14-én, hétfõn, 13 órakor.
A szirénák megszólalása ezekben az idõpontokban csak a rendszer próbája, a lakosságnak semmiféle
teendõje nincs.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2018. május 11-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.
Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
3. Az alapellátás és a járó-, fekvõbeteg-szakellátás közötti munkakapcsolat áttekintése, szükség szerint módosítása.
4. Beszámoló a Sárbogárdi Központi Orvosi
Ügyelet 2017. évi mûködésérõl.
5. Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági
helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekrõl.
6. Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság 2017. évi tûzvédelmi tevékenységérõl.
7. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a
gyermekvédelem helyzetérõl.
Elõadó: hatósági osztályvezetõ, az intézmények
gyermekvédelmi felelõsei, a SESZI Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetõje
8. Beszámoló a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatási tevékenységrõl.
9. A helyi közösségi közlekedés támogatása
iránti kérelem benyújtása.
10. Beszámoló a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde mûködésérõl.
11. A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde nyári
zárva tartása.
12. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl szóló 4/2018. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítása.
13. Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetérõl.
14. Pályázat benyújtása Sárbogárdi Zengõ Óvoda töbörzsöki telephelyének tetõfelújítására.
15. A Sárbogárd 020/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
16. A polgármester szabadságának utólagos
engedélyezése.
17. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék
alakulásáról.
18. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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Ingatlaneladás
a bevallásban
Ha valaki tavaly drágábban adta el a lakását,
mint amennyiért néhány éve vásárolta, akkor
elõfordulhat, hogy a bevallási tervezetet ki kell
egészítenie. Annak is jelölnie kell ezt a jövedelmet, aki maga készíti el bevallását. Több mint 2
milliószor léptek már be az ügyfelek a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal internetes e-SZJA felületére, hogy megnézzék tervezetüket. A NAV kimutatását érdemes átnézni, hogy ne maradjon ki
semmi az szja-bevallásból.
A NAV a munkáltatóktól, kifizetõktõl kapott adatok alapján állította össze mintegy ötmillió ember szja-bevallási tervezetét. Ezek, az adózók kifizetõtõl származó tavaly megszerzett jövedelmeit és év közben érvényesített kedvezményeit
pontosan rögzítik. Elõfordulhat azonban olyan
adat, év közbeni változás, kedvezmény, amelyrõl a NAV-nak nincs információja, ezért célszerû
a lehetõ leghamarabb átnézni az szja-bevallási
tervezetet és pótolni a hiányzó adatokat.
Ilyen információ lehet például az ingatlaneladásból származó jövedelem. Ha valaki tavaly ingatlan, vagy vagyoni értékû jog (haszonélvezet) eladásából jövedelmet szerzett, akkor azzal az
összeggel a bevallási tervezetet ki kell egészíteni. Ha valaki maga készít elszámolást, akkor a
17SZJA számú bevallásban kell feltüntetnie az
adatokat. A magánszemélyek ingatlanértékesítésébõl származó jövedelmét 15 százalékos adó
terheli, amit 2018. május 22-éig kell megfizetni.
A jövedelem, a bevétel és a költségek különbözete, csökkentve a tulajdonban tartás idõszakára meghatározott mértékkel (jövedelem=
bevétel-költség-csökkentõ tétel). A bevétel jelenti az ingatlan eladási árát, amibõl a jövedelem
kiszámításához költségként levonható például
az ingatlan megszerzésre fordított összeg (vételár), az illeték, az ügyvédi díj, az eladással kapcsolatos kiadások (hirdetési díj). A kiadásokat
számlával vagy egyéb okirattal kell igazolni, amiket nem kell a bevalláshoz csatolni, de az elévülésig – 5 évig – meg kell õrizni.
Ha Ön 2017-ben ingatlant értékesített, akkor a
bevételbõl a költségek levonásával számított
összeg a tulajdonban tartásra tekintettel az alábbiak szerint csökkenthetõ:
Szerzés éve A jövedelem számított összeg
2017
100 %-a
2016
100 %-a
2015
90 %-a
2014
60 %-a
2013
30 %-a
2012
0 %-a
A 2012-ben, vagy azt megelõzõen megszerzett
ingatlan 2017-es értékesítése esetén már nem
keletkezik adóköteles jövedelem. Nem kell az ingatlan-értékesítésbõl származó bevételt bevallani, ha a költségek elérik, vagy meghaladják a
bevételt, vagy az ingatlan-értékesítés adómentes, illetve ha a tulajdonban tartás idõszaka az öt
évet eléri. A jövedelem kiszámításában segít a
NAV honlapjáról elérhetõ kalkulátor
(http://nav.gov.hu/nav/szolgaltatasok/kalkulato
rok/ing_kalk).
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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SÍC – hírek, eredmények

A sárbogárdi U14
íjászainak sikere!

A Sárréti Íjász Club képviseletében 1 fõ gyermek és 2 fõ serdülõ vett részt a MISZ által
május 6-án nyárias, tikkasztó hõségben megrendezett U14 bajnokság elsõ fordulóján,
amely egyúttal OB-selejtezõ íjászverseny is volt.
RÉSZTVEVÕ VERSENYZÕINK ÉS EREDMÉNYEIK
Csík Levente gyermek, Batári Szilárd és Jászter Botond serdülõ versenyzõink a teljes
verseny során többször is bizonyították, hogy a kitartás szorongatott helyzetekben is
meghozza a sikert. Már az elsõ forduló versenyén a legerõsebb versenytársakkal kellett
megküzdeniük.
Csík Levente vesztett helyzetbõl jutott a döntõbe, ahol 86-86 döntetlen állásnál egyetlen
lövésen, a szétlövésen múlt a legjobb helyezése; 9-es ellenében csak 7-est lõtt, így második lett a nap legkiélezettebb párharcában.
Serdülõ kategóriában Jászter Botond egy rossz sorozat miatt maradt csak le a 4-es döntõrõl, így a 6. helyezést érte el. Másik serdülõ kategóriás versenyzõnk, Batári Szilárd a
négyes döntõben a hihetetlennek tûnõ és kiemelkedõ 3. helyet szerezte meg.
Hobbiíjászkodásra is várjuk egyesületünkbe az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat, azokat, akik a szabad idejüket hasznosan akarják eltölteni!
Íjjal a kezében törõdjön többet egészségével! Olimpiai íjászati felszerelést biztosítunk.
ADÓ 1 %
Kérünk mindenkit, hogy aki az adója 1 %-ával még akar egyesületünknek segíteni,
az az utolsó pillanatokat is használja ki!
Adószámunk: 18491074-1-07
Fáradozásukat nagyon köszönjük.
ELÉRHETÕSÉGEINK KAPCSOLATFELVÉTEL CÉLJÁBÓL:
Katona Alex – katonaalex920912@gmail.com
Téglás László – laszlo.teglas@gmail.com
Gilicze László – lgilicze@tolna.net
Téglás László, Sárréti Íjász Club, Sárbogárd
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POZITÍV HÉTVÉGI MÉRLEG
Minden jó,
ha a vége jó
Sárbogárd–Sárosd 4-3 (2-1)
Sárbogárd: Nyári – Bánfalvi, Hegedûs,
Gráczer G., Laták, Márki, Gráczer B.,
Luczek, Kindl, Tóth, Krajcsovics.
Cserék: Juhász, Gulyás–Kovács, Gál.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
Sárosd: Rigó – Susa, Arany, Killer, Kargl,
Rottmann, Meszlényi, Vajda, Kovács Á.,
Kovács S. D., Szabó.
Cserék: Dvéri, Somogyi, Virág, Maron, Rauf.
A sérülésekkel megtizedelt hazaiak tartalékosan tudtak felállni a Sárosd csapata ellen. Az összeszokottság hiánya már az elsõ
percekben érzõdött és a 4. percben váratlanul megszerezték a vezetést a vendégek.
Szabó N. jobb oldalról középre adott labdáját Killer M. V. senkitõl sem zavartatva
6 m-rõl a kapuba fejelte, 0-1. A kezdés utáni támadás végén, a 6. percben szögletrúgást végeztek el a hazaiak. Márki D. rövid
oldalra lõtt labdája Arany T. lábáról a bal
sarokba vágódott, 1-1 (öngól). A mérkõzés
a gyors gólváltás után mezõnyjátékkal telt,
mindkét oldalon kimaradt gólszerzési lehetõségekkel és a kapusok tudásának tesztelésével. Nyári B. és Rigó Á. is többször
nagyszerû védéssel akadályozta meg a támadók gólszerzési kísérleteit. A 36. percben Bánfalvi B. mintegy 30 m-rõl lövésre
szánta el magát és a jól eltalált labda Susa
K. fején megcsúszva a jobb alsó sarokba
került, 2-1. A második félidõ elsõ negyedórája változatos játékkal telt, és a 60. percben a Sárbogárd növelte az elõnyét. A csereként beálló Gulyás–Kovács G. bal oldali
beadását Krajcsovics P. a bal sarokba fejelte, 3-1. A bekapott gól után a vendégek támadásai okoztak veszélyt, és a 65. percben
sikerült szorossá tenni a mérkõzést. A felezõvonaltól átlõtt labdát a bal oldalon Kovács S. D. átvette és 12 m-rõl a hosszú sarokba lõtt, 3-2. A Sárosd az egyenlítésért
támadott, a hazaiak az eredmény tartására
rendezkedtek be. A 69. percben a jobb oldalon vezetett vendégtámadást Hegedûs
Gy. a büntetõterületen belül szabálytalanul akadályozta meg. A megítélt 11-est
Killer M. V. a balra mozduló Nyári B. mellett a kapu jobb oldalába lõtte, 3-3. Megélénkült a játék, és döntésre akarták vinni
a csapatok a mérkõzést. A 83. percben
Bánfalvi B. kiállítása miatt tíz fõre fogyatkozott a hazai csapat. A 87. percben Gulyás–Kovács G. jobb oldalról végzett el
szögletrúgást. A belõtt labdakavarodás
után Kindl Z. elé került, aki közelrõl a bal
alsó sarokba passzolt, 4-3. Az utolsó percekben a Sárosd erõfeszítése az újabb
egyenlítésért már nem sikerült és a hazaiak
gyõzelmével ért véget a mérkõzés.

Gólokban gazdag, jó iramú, változatos
mérkõzésen megérdemelt sárbogárdi siker született.
Jók: Laták B., Kindl Z., illetve Kovács S.
D., Rigó Á.
Tabella
1. Gárdony–Agárd
2. Ikarus–M. hegy
3. Mór
4. Bicske
5. Ercsi Kinizsi
6. Martonvásár
7. Sárbogárd
8. Sárosd
9. Tordas
10. L. komárom
11. Polgárdi
12. Mezõfalva
13. Baracs
14. Enying

22
22
21
22
22
22
22
22
21
22
22
21
22
21

16
16
15
14
14
10
10
10
5
5
5
4
3
1

2
2
4
5
1
6
3
2
6
3
3
4
3
4

4
4
2
3
7
6
9
10
10
14
14
13
16
16

65
43
45
57
57
49
44
48
18
26
33
23
15
25

24
28
11
24
30
30
31
39
35
50
67
47
58
74

41
15
34
33
27
19
13
9
-17
-24
-34
-24
-43
-49

50
50
49
47
43
36
33
32
21
18
18
16
12
7

Egy hét Rácalmáson
Rácalmás–Sárbogárd II.
1-7 (1-4)
Rácalmás: Tóth – Hornyák, Szabó, Juhos,
Decsi, Hír, Németh, Danó, Szeitz, Bartók,
Boross.
Cserék: Szabó, Horváth.
Vezetõ edzõ: Lieszkovszky József.
Sárbogárd II.: Farkas – Fülöp, Rigó, Vámosi, Lajtos, Szabó, Molnár, Demeter,
Horváth Zsombor, Simon, Pajor.
Cserék: Brúzsa, Palásti, Kiss.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A tabella utolsó helyezett csapata nem
okozott nehézséget a dobogóra igyekvõ
vendégeknek. Már a 8. percben megszerezte a vezetést a Sárbogárd II. Lajtos A. és
Demeter D. összjátéka után Demeter D.
18 m-rõl a kapu jobb alsó sarkába lõtt, 0-1.
A gól után könnyed játékkal több gólszerzési lehetõség maradt kihasználatlanul. A
22. percben Molnár M. 22 m-rõl a léc alá
lõtte a másodikat, 0-2. Továbbra is a vendégek birtokolták a labdát és a 25. percben
Molnár M. ismételt és Demeter D. átadását a jobb alsó sarokba helyezte, 0-3. A
könnyedség néha könnyelmûséget is okozott és a 38. percben szépítettek a hazaiak.
A bal oldalról középre adott labdát Juhos
B. B. 16 m-rõl a jobb felsõ sarokba csavarta, 1-3. Még a rácalmásiak gólöröme el
sem múlt, amikor a 40. percben Lajtos A.
20 m-rõl lövésre szánta el magát és a labda
a hosszú sarokban kötött ki, 1-4. A második játékrészben is a vendégek támadásai
okoztak bonyodalmat a hazai védelemnek
és a 49. percben Demeter D. maga mögött
hagyta a védõket, és 14 m-rõl kilõtte a bal
felsõ sarkot, 1-5. A 60. percben Szabó Z.
átadását Demeter D. 12 m-rõl most a jobb
alsó sarokba lõtte, 1-6. A mérkõzés végeredményét a 69. percben Kiss R. B. állította be. Gyors jobb oldali támadást vezet-

ve Molnár M. átadásából 17 m-rõl talált a
kapuba, 1-7.
Könnyed vasárnap délutáni siker a rácalmási vendégeskedésbõl.
Tabella
1. Kisláng
24 23 1 0 97 13 84 70
2. Szabadegyháza 25 16 3 6 61 35 26 51
3. Besnyõ–
Iváncsa II.
26 13 6 7 77 52 25 45
4. Sárbogárd II. 25 14 2 9 63 48 15 44
5. Pusztaszabolcs 24 13 3 8 90 59 31 42
6. Káloz
25 12 6 7 51 45
6 42
7. Kápolnásnyék 25 11 5 9 61 48 13 38
8. MPF
Ráckeresztúr
25 10 6 9 53 47
6 36
9. Flavus Velence 25 11 2 12 57 46 11 35
10. Nagykarácsony24 10 1 13 45 68 -23 31
11. Vajta
25 8 6 11 48 69 -21 30
12. Aba–Sárvíz
23 7 3 13 65 59
6 24
13. Seregélyes
25 6 6 13 37 55 -18 23
14. Adony
24 5 7 12 43 64 -21 22
15. LMSK
25 5 6 14 45 76 -31 20
16. Rácalmás
24 0 3 21 13 122 -109 3
Seregélyes és az LMSK csapatától -1 pont levonva.

Egy híján húsz
LMSK U16–Sárbogárd U16
2-4 (1-4)
LMSK: Muzs – Vörös, Burján, Nagy, Pap,
Koronczai, Magyar, Tóth, Zsoldos, Koltai,
Teichel.
Cserék: Kovács, Havasi, Márkus.
Sárbogárd: Deák Z. – Sohonyai, Horváth
A. R., Suhajda, Biró, Gábris, Erdélyi,
Tóth, Deák S., Bruzsa, Horváth B.
Cserék: Suplicz.
A 19. gyõzelem megszerzése reményében
utazott a Sárbogárd Lepsénybe. Az eredménybõl kitûnik, hogy sikerrel járt a csapat. Már a 2. percben megzördült a hazaiak hálója, Gábris R. talált a kapuba, 0-1. A
szereposztás sem változott az elmúlt hetekhez képest, mert a 8. percben Sohonyai
Gy. góljával 0-2. És akkor jött – no, nem a
Tenkes kapitánya, hanem – a 18. percben
Erdélyi A. A labda ismét a vendégek hálóját zörgette meg, 0-3. Taktikailag fegyelmezett, jó játékkal, a háromgólos elõny
birtokában magabiztos játék a vendégek
részérõl. A 35. percben a hazaiak kihasználták a vendégvédelem megingását és
Pap M. góljával szépítettek, 1-3. A 40.
percben az újabb, immár a bajnokságban
az 57. gólját szerzõ Gábris R. volt eredményes és 1-4-gyel vonultak szünetre a csapatok. A második félidõben a hazaiak felülkerekedtek a vendégeken és sorozatos támadásokat vezetve irányították a játékot.
Támadásaik csak a 85. percben értek góllá.
Tóth V. K. góljával megszületett a végeredmény, 2-4. Egy félidõ koncentrált, jó
játék után a túlzott magabiztosság jellemezte a vendégek játékát a második félidõben szervezetten játszó hazaiak ellen.
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Tabella
1. Sárbogárd
2. Baracs
3. Aba–Sárvíz
4. Mezõfalva
5. Ercsi Kinizsi
6. LMSK
7. Sárosd
8. Vajta
9. Videoton B. K.
10. Enying
11. Lajoskomárom
12. Polgárdi
13. Szabadbattyán
14. Elõszállás

21
21
21
21
21
21
20
21
20
21
20
19
21
20

19
19
17
15
15
10
9
7
7
5
5
4
3
2

2
0
0
2
1
3
0
2
1
2
1
0
0
0

0
2
4
4
5
8
11
12
12
14
14
15
18
18

134
152
153
130
95
89
97
74
64
90
63
53
48
34

16 118
39 113
46 107
35 95
36 59
81
8
82 15
104 -30
118 -54
117 -27
114 -51
140 -87
147 -99
201 -167

59
57
51
47
46
33
27
23
22
17
16
12
9
6

1. Aba–Sárvíz
2. Enying
3. Szabadbattyán
4. Tác–Csõsz
5. Sárbogárd
6. LMSK
7. Lajoskomárom
8. Mezõszilas
9. Cece
10. Soponya
11. Polgárdi
12. Sárszentágota
13. Kisláng
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Tabella

múlva érkezett. Hodula M. Á. lövését
Derner P. kiütötte, és az érkezõ Réthy D.
M. közelrõl a hálóba emelt, 2-6. Az 57.
percben Hollósi B. nagyszerû cselsorozat
után Boda A.-hoz továbbított, aki kilõtte a
hosszú sarkot, 3-6. A 66. percben Bereczki
D. kirúgás után megszerzett labdával kilépett a védõk között és átadását Balog R. Á.
12 m-rõl a kapu jobb oldalába lõtte, 3-7. A
68. percben Balog R. Á. kiugrott, a védelem mögé kerülve átadását Csucsai I. R.
góllal fejezte be, 3-8. A mérkõzés utolsó
villanása a 69. percben: a kapu elé kerülõ
labdát Balog R. Á. a hálóba kotorta, 3-9.
A vereség ellenére szép siker a hazai csapat dobogón elfoglalt harmadik helye.
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20
20
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20
20
20
19
20

16
14
10
10
9
9
9
7
7
6
6
2
1

4
3
8
3
6
4
3
5
2
4
1
4
1

1
4
2
7
5
7
8
7
11
10
13
13
18

87
85
65
44
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46
37
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Itt a vége

Fél tucat Abán

Tabella

Aba-Sárvíz Öregfiúk–
Sárbogárd Öregfiúk 6-0 (3-0)

Sárbogárd U14–
Ercsi Kinizsi U14 3-9 (1-3)

Aba–Sárvíz: Marton – Szalai, Tóth, Major,
Kotrik, Pogány, Major, Buzsik, Vinklár,
Ilyés, Zsidó, Ragyamóczki, Esze, Salga,
Szabó, Nagy, Kovács, Kulcsár.
Sárbogárd: Szeip – Szikszai, Kiss, Palotás,
Tóth, Csendes, Killer, Kelemen, Kassai,
Tóth, Hegedûs, Tórizs, Németh A., Németh F. Zs., Derecskei.
A bajnokesélyes csapat otthonában folytatódott a sikertelenségi sorozat és zsinórban a harmadik vereséget szenvedte el a
Sárbogárd. A mérkõzés megkezdése után
a vendégek dolgoztak ki gólhelyzeteket,
értékesíteni azonban nem sikerült egyet
sem. A 8. percben Kovács K. gólja juttatta
vezetéshez az abaiakat. A 25. percben Kovács K. ismét a kapuba talált, 2-0. A sérülések tovább gyengítették a vendégcsapatot
és a 27. percben Esze T. megszerezte a harmadik hazai gólt, 3-0. A második félidõ is
góllal indult. Major I. lõtt a hálóba, 4-0. A
vendégek erejébõl csak szórványos ellentámadásokra futotta, és az eredményen
nem sikerült javítani. Az 54. percben Esze
T. már a kiütéshez közeli ötödiket lõtte,
5-0. A 67. percben Kovács K. harmadik
góljával megvolt a fél tucat, és a végeredmény 6-0. A dobogós álom valóra váltásához gyõzelmek kellenek a hátralévõ mérkõzéseken.

Sárbogárd: Derner – Palotás, Szalai, Hollósi, Bruzsa, Boda, Tóth P., Bögyös, Deák.
Cserék: Suplicz, Már, Csõgör, Tóth.
Ercsi Kinizsi: Nagy – Hujber, Csucsai, Petrás, Gajdó, Balog, Hodula, Szacski, Balog.
Cserék: Szabó, Réthy, Bereczki, Valuschek,
Békes.
Vezetõ edzõ: Lieber Károly.
Az elsõ ízben kiírt U14-es bajnokság záró
fordulójában a már bajnok Ercsi Kinizsi ellen az elsõ félidõben még tudta tartani magát a hazai csapat. Az 5. percben szerzett
vezetést az Ercsi. Jobb oldali szöglet után
Hujber Á. 5 m-rõl fejelt a léc alá, 0-1.
Újabb öt perc játék után Szacski M. a
visszagurított labdát 14 m-rõl a bal alsó sarokba lõtte, 0-2. A 22. percben Boda A.
szépített az eredményen. Egy szép csel
után kilõtte a bal alsó sarkot, 1-2. A 25.
percben Hodula M. Á. az átvett labdát lekészítette Valuschek I. O. elé, aki a hálóba
passzolt, 1-3. A második félidõ újabb vendéggóllal indult. A 42. percben az elõre
ívelt labdával Hodula M. Á. kilépett és a
kifutó Derner P. felett a kapuba emelt, 1-4.
Két perc múlva a bal oldalról belõtt szögletet Balog R. Á. közelrõl értékesítette, 1-5.
Az 53. percben a mindvégig jól játszó
Hollósi B. átadását Boda A. 10 m-rõl a bal
sarokba gurította, 2-5. A válasz két perc

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

Adószám: 18502710-2-07
Elõre is köszönet azoknak, akik ezt megteszik!
Tisztelettel: VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd

1. Ercsi Kinizsi
2. Baracs
3. Sárbogárd
4. Iváncsa
5. D.újváros PASE
6. Szabadegyháza
7. MIE
8. Elõszállás

14
14
14
14
13
14
13
14

12
8
8
6
6
6
2
0

1 1
3 3
1 5
4 4
3 4
2 6
0 11
0 14

118 20 98
97 20 77
83 31 52
56 23 33
47 25 22
77 30 47
11 151 -140
6 195 -189

37
27
25
22
21
20
6
0

A hétvége sportmûsora
2018. május 12. (szombat)
10 óra: Sárbogárd U19–Baracs U19
(Sárszentmiklós, megyei I. o., U19)
17 óra: LMSK Öregfiúk– Sárbogárd Öregfiúk (Lepsény)
2018. május 13. (vasárnap)
10 óra: Sárbogárd U16–Polgárdi U16
(Sárszentmiklós)
17 óra: Sárbogárd II.–Nagykarácsony
(Sárszentmiklós, megyei II. o.)
17 óra: Baracs–Sárbogárd (Baracs, megyei
I. o.)
2018. május16. (szerda)
18 óra: Sárbogárd U19–Lajoskomárom
U19 (Sárszentmiklós, megyei I. o., U19)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár

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

Adószámunk: 19025513-1-07
A sportszeretõket továbbra is várja egyesületünk. Fáradozásukat nagyon köszönjük.
Köszönettel: Németh Attila elnök

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.

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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446
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

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

Családi ház, kétlakásos, Sárbogárd központjában, az Ady Endre úton eladó. 06
(25) 461 701.

Mezõszilasi HÁZIORVOSI RENDELÕBE

Zöldségnövények palántáinak árusítása,
minden nap 14 órától Tósokiéknál Nagyhörcsökön. Telefon: 06 30 464 0345

OKJ 5455 vagy körzeti és közösségi ápolói végzettség szükséges.

Sárbogárdi telephellyel rakodó munkatársat keresek. 06 (30) 321 7889

körzeti ÁPOLÓNÕT KERESEK
Telefon: 06 20 558 4949
TÁPKOCKÁS, SZÁLAS PAPRIKA-, PARADICSOM- ÉS
FÛSZERPAPRIKA PALÁNTA.
Sohár, Cece, Deák F. u. 81.
06 30 418 7854
CSALÁDI HÁZ ELADÓ a Mátyás király utcában.
Irányár: 6,5 millió Ft. Telefon: 06 30 390 9141

HIRDETMÉNY
A 07-404050 kódszámú
Vadászterület
Földtulajdonosi
Közösségének hirdetménye

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ párok kötötték össze hivatalosan is életük fonalát Sárbogárdon:

KISS FERENC
sárbogárdi lakos és

A 2017. évi vadászati jog haszonbérleti díját a földtulajdonosok a
közösség képviselõjénél igényelhetik 2018. június 15-éig, elõzetes
telefonon történõ egyeztetéssel.
Telefonszám: 06 (30) 2890 217
Sárbogárd, 2018. május 9.

KISS MÁRIA
sárbogárdi lakos
április 28-án;

TAKÁCS FERENC
fonódi lakos és

HOMAI MÓNIKA
Földtulajdonosi Közösség képviselõje

Kedves Barátaink!
Kérjük, hogy idén is támogassák
könyvtárunkat,
a Madarász József Városi Könyvtárat
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával.

sárbogárdi lakos május 4-én.
A neveket az önkormányzat közlése
alapján, a házaspárok hozzájárulásával
tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges
gyermekáldást, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Adószámunk: 16696527-2-07
Köszönjük!

Szerkesztõség

Heti idõjárás

A következõ napokban idõjárásunk állandósulni látszik. Hazánk az Európa északi felén lévõ anticiklon és ennek délkeleti peremén kialakult magassági hideg légörvény közös
áramlási rendszerében helyezkedik el. Ennek
hatására ugyan maradnak a kora nyárias hõmérsékletek, jellemzõen 23 és 28 fok közé
emelkednek a maximumok. Azonban minden
nap számíthatunk elszórt záporok, zivatarok
kialakulására, nagyobb számban a középsõ
és a nyugati országrészben, de máshol is kialakulhatnak néhol konvektív cellák. A jövõ
hét legeleje hozhat változást, egy hidegfront
haladhat át hazánkon, többfelé fordulhat elõ
esõ, zápor, zivatar átmeneti jelleggel és
északnyugatira fordul, megélénkül az addigi
gyenge, illetve mérsékelt, keleties légmozgás.
www.metnet.hu

Bogárd és Vidéke 2018. május 10.

HIRDETÉSEK

19

20

HIRDETÉSEK

2018. május 10. Bogárd és Vidéke

