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Zászlólobbanás

Lobog a zászló. Hullámzik a víz. Áztatja az
esõ a tóba forduló földeket. Árad. Mint az
érzelmek folyama. Ez a tavaszi dagály. Telít és növel, törekszik a föld alól az ég irányába, egyfajta beteljesülés, a meleg napsugár felé, ahogy a gólya, a hírnök, ami,
lám, itt röppen felettem. Övé a világ, amit
átszel, az örök tavasz és nyár, mégsem világmegváltó. Tudja: nincs megállás, hanem körforgás. Amire hivatott, azt teljesíti
alázattal, semmi többet. Nem száll a naphoz még közelebb, mint Ikarusz, nem marad itt kényelembõl a télben, de fészkéhez,
társaihoz, párjához, gólyalétéhez hû, s a levegõ áramlataira hagyatkozik.
Lobog a zászló, tekeri, tépi, fújja a szél.
Büszkén állja viszontagságait ott, ahová
helyeztetett. Azt is némán, méltósággal viseli, amikor egy kéz kiemeli tartójából az éj
leple alatt, s egy lobbanásnyi meleg reményében a tûzre dobja. Ahogy a lángja elalszik, azt sistergi: „szél visz, esõ mos, nap
hamumból csírát hoz.”
Hargitai–Kiss Virág

Petõfi-napok

Télutó Töbörzsökön
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RENDHAGYÓ NAPLÓ
hangját könnyebben meghallják akár
Brüsszelben is. A Sárbogárdi és Enyingi
járásra egy külön felzárkóztatási programot fogadtunk el, aminek a leglényegesebb része, hogy a szabad vállalkozási zóna
nyújtotta elõnyöket úgy szeretnénk kihasználni, hogy együttmûködik velünk Székesfehérvár megyei jogú város és a megye
többi része is. Ebben sikerült túllépni az
elvi szinteken, és egy gyakorlati megvalósulás felé haladunk.

Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere rendkívüli módon számolt be
a március 11-ei, pénteki soros testületi ülés témáiról, döntéseirõl.
Ugyanis adódott egy technikai probléma az önkormányzat elektronikus
levelezési rendszerében, ami miatt
több címzetthez, köztük szerkesztõségünkhöz nem érkezett meg az
eseményre szóló meghívó, így stábunk
nem tudott részt venni az ülésen.

Az elmúlt hónap
eseményei
Dr. Sükösd Tamás: – Az elmúlt egy hónap
történései közül közérdeklõdésre tarthat
számot a február 12-ei testületi üléssel párhuzamosan zajló, közfoglalkoztatással
kapcsolatos megyei egyeztetõfórum, melyen a hivatal két szakembere, egy mûszakis és egy személyzetis kolléga volt jelen. A
megyei elvek és gyakorlati kérdések kerültek itt tisztázásra. Úgy tûnik, sikerült olyan
megállapodásokat kötni, melyek alapján
azokat a programokat, amik közmegelégedésre tartottak számot – lásd mezõgazdasági program, ahol elég szépen teljesítettünk, vagy akár a vízelvezetés, útjavításos
program –, tudjuk folytatni.
– A mezõgazdasági programnál fölvetõdött, hogy tartósítással is lehetne a megtermelt növényeket elrakni és értékesíteni. Ebben van látható elõrelépés?
– Két út van: szerettünk volna egy mintaprogramot, de ezt leállították. A HEMOban terveztünk egy feldolgozót létrehozni.
A költség–haszon elemzést, üzleti tervet,
szükséges mûszaki felújítási terveket el is
készíttettük. Jól be tudtuk vonni ebbe a
gazdasági élet helyi szereplõit, mindenki
nagyon konstruktív volt, senki nem kért érte semmit, mindenki próbált nekünk segíteni. Ezeket a terveket szeretnénk átültetni egy másik helyszínre. A Térségi Operatív Program (TOP) pályázatain belül találtunk olyan barna mezõs beruházásra vonatkozó kiírást, aminek révén létrejöhet a
feldolgozó, illetve összetalálkozik talán
még egy magánbefektetõi érdekkel is, tehát más típusú feldolgozást is tudnánk egy
helyre vinni. Az se titok, hogy ezt az Árpád
utcán lévõ két önkormányzati, laktanya
melletti épületben szeretnénk megvalósítani, ahová annak idején iskolát álmodott
egy korábbi önkormányzat. Ahhoz majdnem egy egyhektárnyi udvar tartozik. A
mezõgazdasági termelést annyiban igyekeztünk megreformálni, hogy hoztunk egy
ehhez értõ szakembert, aki a közfoglalkoztatás keretén belül irányítja a munkát, és
akit megpróbálunk itt tartani egy külön
juttatással, amire a jogszabály lehetõséget
biztosít. Reméljük, hogy ez a hatékonysá-

gon tovább fog növelni, azzal együtt, hogy
a tavalyi évre nem panaszkodhatunk.
– Õ helyi szakember?
– Egy szomszédos településen él, de ide
kötõdik Sárbogárdhoz nagyon erõsen.
Ami fontos még, hogy végre, 12-13 év után
el fog indulni a Közép-Duna vidéke hulladékkezelési projekt, ahol egy kötelezõ
konzorciumi szerzõdést kötöttünk meg, és
167 önkormányzat egyetértése mellett sikerül talán elindulnunk harmadszor
Brüsszelbe 14 milliárdért. Nagyon remélem, hogy most már lesz is ennek eredménye. A sárbogárdiaknak ez részben foglalkoztatást jelent a hulladékos iparágban,
másrészt szebb jövõképet, mert a hulladéklerakónk akkor tud üzemelni, ha az
oda lerakott hulladéknak (az uniós szabályozónak megfelelõ) 75 %-át eltérítjük,
mert egyébként elõbb-utóbb megtelik. A
város központi részében közérdeklõdésre
tarthat számot, hogy február 18-án egyfajta katasztrófavédelmi jogkörben hozott
döntésem keretében – egyeztetve a szakemberekkel, megfelelõ szervekkel is –
megszüntettük a közvetlen életveszélyt a
Dobó utcában, és a kidõlt falat illetve egyebeket eltávolítottuk. Nem lett szép, ami a
telken maradt, de a vízelvezetés rendben
van, illetve nincs az az áldatlan állapot,
amit az illetékes dunaújvárosi építési hatóság nem tudott még megszüntetni. Ott
hosszabb eljárási idõk vannak, és az is sokat nehezít a helyzeten, hogy a tulajdonos
életvitelszerûen nem él Magyarországon,
és a felszólításokat ennek megfelelõen
nem nagyon veszi át. Folyamatosan, napi
szinten zajlanak a leendõ pályázati kiírásokkal kapcsolatos egyeztetések mindazokkal, akik elõrébb tudják lendíteni a
város szekerét. A két ülés között volt a
rendõrség és a tûzoltóság évértékelõje. Az
elöljárók mindenhol kiválóan megfeleltnek értékelték a rendõrséget, ugyan a fõkapitány úr hozzátette, hogy mindig vannak területek, ahol lehet javulni. A tûzoltóság teljesítménye egységesen magas
színvonalú, és náluk az infrastrukturális ellátottság is teljes körû, amire nagyon vigyáznak. Fontos még a Fejér Megyei Közgyûlés két döntése, ami a Sárbogárdi járást érinti. Az egyik a Dél-Mezõföld Program, a mi járásunk és Észak-Tolna együttmûködése, tekintettel arra, hogy közösek a
problémáink, és háromjárásnyi ember

Összefüggõ pályázatok
Vízminõség Pusztaegresen,
Sárhatvanban
– A kerékpárutas pályázatról van valami
fejlemény?
– Azt gondolom, hogy a március 11-ei ülés
legfontosabb döntései pályázatokkal kapcsolatban születtek. A vízminõség-javító
beruházások megvalósításához kapcsolódó konzorciumi megállapodás kötése volt
az egyik ilyen. A vízminõség-javítás uniós
kötelezettség, amit egy adott határidõig
teljesíteni kell, különben szankciók érhetik az országot. Az eredeti határidõ
2009-ben járt le, de folyamatosan hosszabbították, és a forrásbiztosítás, pályázati kiírás elõször 2012-ben jelent meg, tehát az
unió sem makulátlan ebben. Magyarország minden településén mérték a vízminõséget. Pusztaegrest és Sárhatvant érinti
ez a dolog. 2012-ben tervezésre nyertünk
pályázatot, most pedig a megvalósításra.
Sárhatvanon általános vízminõségi probléma van, amit vélhetõen csak új kút fúrásával lehet megoldani, Pusztaegresen vízminõség-javításra is szükség van, és arra,
hogy ha áramingadozás van, akkor a
dombtetõn is legyen víz. A következõ pályázatunk a társadalmi együttmûködés
erõsítését szolgáló, helyi szintû, komplex
programok megvalósítására vonatkozik,
ami a város egyes elmaradottabb részeinek
felzárkóztatását célzó átvilágítás, a felzárkóztatás elveinek rögzítése, akcióterv kidolgozása. Ez elengedhetetlen ahhoz,
hogy késõbb egy infrastrukturális beruházást lehessen ráépíteni. Március 31-e a
benyújtási határideje. Két pályázati kiírás
van jelenleg, ahol ez kötelezõ elõfeltétel.

Vízrendezés a Kinizsitõl
– A következõ egy belterületi vízrendezési
pályázat.
– Folytatása a már végrehajtott, 2012-es
beruházásnak.
– Így van. A vasút alatti áteresszel áttörtünk egy – szó szoros értelmében vett – 20
éves gátat. Volt a vasút alatt „áteresz”: áttoltak egy gázcsövet, a többi részét meg betömték. Ott nyilván nem tudott átmenni a
víz. A most megcélzott pályázat ráfûzõdne
az elõzõre, és a Kinizsi utcától kezdõdne.
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Ha végigmegy a Nádor revitalizációja,
rendbe teszik a medret, akkor a végsõ befogadó, a Nádor-csatorna sokkal jobb lesz.
Mert most, ha eléri a 360 cm-es magasságot, akkor lezárják a zsilipet, és elkezd elterülni a víz Hörcsöknél, majd utána a
töbörzsöki árkokban fordul meg a víz, és
akkor 28-an telefonálnak, hogy annyi
eszünk sincs, hogy jó irányba ássuk az árkot, pedig ez egy egyszerû fizikai jelenség,
amit ilyenkor látni lehet. A mostani belvizes pályázat a kivitelezésre való forrásra
szól, ha megnyerjük, külön kell kivitelezõt
keresni hozzá. A teljes vízjogi engedélyes
tervünk, amit még Juhász János polgármestersége alatt fogadtak el, és azóta már
hosszabbíttattuk kétszer, akkor már 3 milliárd körüli összköltséggel ment, azért kell
szakaszolni. A Kinizsi utcai résznek olyan
160 millió körüli költsége lesz.

Túlélési kerékpárút miklósi
vízrendezéssel
– A 13-as napirendben szereplõ pályázat
együttmûködési megállapodás kötése az
európai uniós támogatásban megvalósuló
fejlesztési projektek elõkészítésére és
megvalósítására. Egy kormányrendelet
szabályozza, hogyan kell pályázni, mi a feltételrendszer, kik a kötelezõen bevonandó
partnerek, akik minden uniós forrás eléréséhez szükségesek. A kormányrendelet
erõsen ajánlja a megyei közgyûlést, mely
egy nonprofit társasággal, az Albensis
Kft.-vel oldja meg az elõkészítési feladatokat. Ez nekünk azért jó, mert ott kizárólag
szakemberek ülnek, nincs szükség külön
lobbitevékenységre. Ha az alapszerzõdést
megkötjük, mint ahogy meg is tettük már,
akkor õk mindegyik pályázatban tudnak
segíteni. Március 18-án a kerékpárutas pályázattal kapcsolatban megyünk az Albensishez. Nagy részét a pályázatnak, amit mi
meg tudtunk tenni, összeállítottuk. Nagyon szeretnénk ezt megvalósítani. Talán
aránytalanul drágának tûnhet a kerékpárútra megcélzott összeg, mert ez a városon
belül egy 2,5 km hosszú szakasz, aminek
400 millió Ft körüli költsége van, de azt
kell látni, hogy ez a miklósi rész csapadékelvezetési gondjainak 85-90 %-át megoldja. A 70-es években építették a 63-as alá a
szennyvízelvezetõ és vízelvezetõ rendszert. Egy kamerás felvételt láttam, olyan,
mint az amerikai horrorfilmekben: téglás,
boltíves, itt-ott beszakadva, a víz nem tud
mindenütt elmenni. Ezt már úgy nem lehet
megoldani, hogy kicsit javítgatunk rajta.
Részben az árokrendszer befedésével,
részben új rendszer kiépítésével lehet ezt
orvosolni. Túlélési kerékpárutat tervezünk, mert ha valaki megpróbál Miklós és
Bogárd között a teherautók nagy forgalma
mellett közlekedni, az tudja, miért van
szükségünk kerékpárútra. A településszerkezetbõl adódóan azért a 63-as mellett
van erre szükség, mert körülbelül 1,5 kilométeren nincs másik, párhuzamos utca,
nincs alternatíva.

KÖZÜGYEK

Uszodaépítés áprilistól!
– A szombati munkanapon reggel érkezett
meg e-mailben az uszoda-közbeszerzés záró jegyzõkönyve, ami szerint megtörtént a
leendõ kivitelezõ kiválasztása. Ennek kihirdetése, fellebbezési idõszaka, szerzõdéskötési moratóriuma zajlik éppen. Úgy
tûnik, hogy fellebbezés híján semmi akadálya nem lesz annak, hogy áprilisban elinduljon az uszoda-beruházás. Az önkormányzatra jutó feladatokhoz, költségekhez pályáztunk fejlesztési hitelre, amire a
kormány engedélyét és magát az összeget
is sikerült megszereznünk. Részünkrõl a
terület elõkészítése szükséges (útban lévõ
fák kivágása, terepegyengetés, közmûvek
kiváltása, komoly tûzivíz-gerincvezeték kialakítása), illetve egy komolyabb mérvû
villamosáram-fejlesztés, amire nem szükséges a városnak költeni, mert az E.ON
érdekeivel találkozik, hiszen a beruházás
nagyobb áramfogyasztást fog eredményezni. Mi elõrébb járunk, mint más sorstársaink.
– Elképzelhetõ, hogy szeptemberben a gyerekek már mehetnek a sárbogárdi uszodába, vagy inkább csak a 2016/2017-es tanév második felében?
– A második félév biztos, és bármi elképzelhetõ ezen belül. 300 napra van írva az
építési idõ, de megkérdeztem egy olyan kivitelezõt, aki látott már uszoda-beruházást, és azt mondta, ha folyamatosan rendelkezésre áll minden, akkor 7 hónap alatt
elkészülhet az uszoda.
– Remélhetõleg az építkezés során sem
merülnek fel azon a területen olyan gondok, amik fejvakarásra adnak okot.
– Nagyon komoly talajmechanikai szakvélemény volt elõtte.
– Meglepetés akkor már nem érhet benneteket.
– Nagyon sokféle tényezõt megnézettek.
Bízom benne, hogy ez ki tudja küszöbölni
azokat a meglepetéseket, amiket nem nagyon szeretünk.

Táborozás és
kvóta-elutasítás
– Milyen egyéb napirendi pontok vannak,
amiket érdemes még kiemelni a 16 tárgyalt pont közül?
– Fontos még a pályázat kiírása táborozások, kirándulások támogatására alapítványok, illetve egyesületek, egyéb társadalmi
szervezetek számára. Az alapítványokét az
önkormányzat írja ki, a többi civil szervezetnek pedig az OKSB a város honlapján
és a nyilvánosság megfelelõ fórumain. A
támogatási keretösszeg 800.000 Ft. Emellett EFOP-források is megjelentek, amelyekben van táboroztatásos pályázat is. A
képviselõ-testületünk hozott egy döntést a
kötelezõ betelepítési kvóta elutasítása tekintetében, mely egy kis felzúdulást is okozott. Volt olyan ellenzéki képviselõ, aki közölte, hogy õ a betelepítés elleni aláírásgyûjtést aláírta (annak ellenére, hogy ideológiailag nem ért egyet a vezetõ kormány-
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párttal), de e napirendi pont kapcsán úgy
gondolja, hogy ez a téma már túl van politizálva. Én elmondtam, hogy nem azért vagyok a napirendi pont elõterjesztõje, mert
ezt mondták, hanem azért, mert ezzel
egyetértek. Keresztényi kötelezettségünk
is, hogy az elesetteken segítsünk, de az elesetteken kell segíteni, nem azokon, akik
spekulatív célzattal érkeznek. Mindenki
belátása szerint döntött, a többség elfogadta a határozati javaslatot. Nem baj, ha
megfogalmazzuk a véleményünket, még
ha nem is vagyunk határ menti település.
Egyébként vastagon érintve vagyunk, tekintettel arra, hogy kapitány úr elmondása
szerint volt olyan idõszak (és vélhetõen
még lesz is), amikor az aktív rendõri
állomány mindössze 40 %-a teljesített
szolgálatot itt.
– Milyen arányban szavazták meg a képviselõk a betelepítési kvóta elutasítását?
– A mi frakciónk teljes mértékben megszavazta, hozzánk csatlakozott a jobbikos
képviselõ, a többiek közül egy ember kifejtette, hogy az elvvel egyetért, de túlpolitizáltnak tartja, egy másik is ezt említette, és
egyvalaki volt, aki a szavazásban való részvételtõl is elzárkózott.

Utak és
ásványvíz-palackozó
– Fontos még az útkarbantartási és -felújítási ütemterv meghatározása, de nincs
kõbe vésve. Minden pályázati forrást
igyekszünk megragadni e tekintetben, hiszen az unió 2012 óta semmilyen útfelújítást nem támogat, azt mondja, hogy ezt
mindenki oldja meg saját nemzeti forrásból. A kormányzati elv mindig az volt, hogy
elsõdlegesen a szociális feladatokat kell finanszírozni, és ezt követõen jönnek az
intézmény-fenntartási, városüzemeltetési
feladatok.
– Az ásványvíz-palackozó területével kapcsolatban tudsz-e valamirõl beszámolni?
Volt szó róla, hogy vannak komoly érdeklõdõk.
– Vannak. Felszámoló úrral 2 hete beszéltem. Tart az egyeztetés kétféle irányban.
Az egyik az ingatlan vonatkozásában, és a
gépsorra is van érdeklõdõ. Ha ez a kettõ elválik egymástól, annak én személy szerint
kevésbé örülök. Mert ha egy kialakított
rendszerbõl kiveszik annak a lelkét, a gépsort, úgy, hogy a nagycsarnokban bent van
a kút, az eladhatósági szempontból nekem
egy kicsit aggályos, de ezt eldönti az élet.
Volt egy komoly érdeklõdõ, aki visszaköttette az áramot, vizet, és több 10 milliós
próbaüzemet hajtott végre. Ennek elemzése zajlik. Õ az, aki valószínûsíthetõen a
gépsort mindenképpen megvenné. Jobban
örülnék, ha az egész ingatlant vennék meg.
Ha megveszi valaki, akkor a szabad vállalkozási zónának köszönhetõen az ott elérhetõ adó- és járulékkedvezményekkel jelentõs helyzeti elõnybe tud kerülni.
Hargitai–Kiss Virág
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Esõs ünnep Sárbogárdon
E márciusi varázslatot járta körül gondolataival dr. Sükösd Tamás polgármester is
esti ünnepi beszédében a József Attila Mûvelõdési Központban, biztatva szavaival
arra, hogy ne csak lakosok legyünk ebben
az országban, ne lankadjunk nemzeti öntudatunkban. …Csak így lehet „a magyar
név megint szép”, „méltó régi nagy híréhez”.

Csöndesen szemerkélt az esõ kedden. A
borongós idõ mégsem mélabút ragasztott
ránk. Hozta magával a tavasz illatait, a sarjadó zöld levelekét, a fehér mandulafavirágokét, a piros szirmot érlelõ tulipánhagymákét. Van magyar, akit ilyenkor ne érintene meg 48 márciusának máig föl-föltámadó fuvallata? Mintha az õsök üzenetét
suttogná a szél, s õk könnyeznének odafentrõl a mi homlokunkra szeretetharmatot, hogy tisztítsa, frissítse tekintetünket,
akaratunkat.

A nem túl népes, de az ünnep iránt elkötelezett emlékezõket a Sárbogárdi Fúvószenekar fogadta a színházteremben, kiegészülve a Sárvíz Fúvószenekar tagjaival. A
Himnusz közös eléneklését követõen
Makkos Anna Ráhel ragyogó hangján és
gitáron adta elõ Presser Gábor Szabadságdal címû, elgondolkodtató szerzeményét,
majd ifjabb Ambrózi Miklós szép szavalatát hallhattuk, aki Petõfi Sándor Nemzeti
dal címû költeményét mondta el.
A Huszics Vendel Kórus stílusosan a Kossuth-toborzóval és Kodály Zoltán Fölszállott a páva címû mûvével állt színpadra.
A Szózat elõtt Wass Albert csodálatos,
Gátak címû verse csendült fel Makkos Anna Ráhel mély átéléssel prezentált elõadásában.
Végül a Petõfi-emléktáblához sétáltak át
az ünneplõk elhelyezni az emlékezés koszorúit és virágait, fejet hajtani 48-as
nagyjaink elõtt.
Hargitai–Kiss Virág

Márciusi séta havas esõben
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület idei március 15-ei sétájának
nem kedvezett az idõjárás. Még esernyõ alatt is eláztunk, mire végigjártuk az 1848-as események sárbogárdi emlékhelyeit.

Magyar koprodukció
Hétfõn délelõtt a Református Egyházközség Idõsek Otthona
rendhagyó esemény színhelyéül szolgált. A Sárbogárdi Petõfi
Sándor Gimnázium tanulói, közremûködve a kolozsvári Báthory
István Elméleti Líceum diákjaival – a Határtalanul program keretében – egy emlékezetes mûsort adtak elõ az otthon lakóinak. A
fiatalok felkészítését a sárbogárdiak részérõl Takács Sándor tanár úr vállalta, a kolozsváriak részérõl pedig Sebestyén Árpád tanár úr, és igen jó munkát végeztek. A készítõknek csupán egy napja volt együtt összepróbálni a darabot, hiszen az elõmunkálatok
külön helyszíneken zajlottak, az elõadáson azonban ez egyáltalán
nem látszott. Az idõsek szemmel láthatóan jól szórakoztak a
Mátyás király egyik történetét feldolgozó mûsoron.
Leszkovszki Máté

Koszorút, virágot tettünk a temetõi 48-as kopjafához, Boross Mihály sírjához, a háza helyén elhelyezett emléktáblához és az üzletközpontban álló emlékoszlophoz, a református imaháznál a
Tompa Mihály emlékét õrzõ táblához, a Petõfi-emléktáblához,
valamint a Hõsök terén az emlékmûegyüttes 1848-as emlékkövénél.
Hargitai Lajos
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Kolozsvár–Sárbogárd határtalanul
A Határtalanul program keretében Kolozsvárról, a Báthory István Elméleti
Líceumból érkeztek vendégek a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumba egy
régóta tartó személyes kapcsolat révén, melyrõl a két fõ szervezõ pedagógust, Takács Sándort (Sárbogárd) és Sebestyén Árpádot (Kolozsvár) kérdeztem.
Takács Sándor: – Kolozsváron végeztem
1975 és 1979 között. Az egyik kollégával –
aki most a diákokkal ellátogatott hozzánk
–, Sebestyén Árpád barátommal katonatársak voltunk, és az egyetemet is együtt
végeztük. A kapcsolat azóta is tart.
– Ez az elsõ alaklom, hogy a vendégeitek
ide látogattak Sárbogárdra hozzátok?
– Elõször csak családi alapon voltunk a
gyerekeimmel többször Kolozsváron. Árpi
barátom nagy cserkészparancsnok Erdélyben, a gyerekeim kicsi koruktól kezdve jártak a cserkésztáborba, megkedvelték, és
aztán egy-egy barátnõjüket is elvitték magukkal. Három éve, amióta osztályfõnöke
vagyok a mostani osztályomnak, minden
évben kimentünk cserkésztáborba, nyáron
pedig õk tettek nálunk látogatást: egy Ba-

kon. Vasárnap Budapestre látogatunk,
ahol a Magyarok Házát, a Történeti Múzeumot, a Hõsök terét, a várat és az Országházat nézzük meg. Este az iskolában búcsúesten mulatozunk egy kicsit. Hétfõn
közös március 15-ei megemlékezést tartunk, megkoszorúzzuk a Petõfi-szobrot,
elültetünk egy fát a barátságunk emlékére.
Utána megyünk az idõsotthonba, ahol
ajándékkal kedveskedünk az idõseknek, és
térköveket is megmozgatunk, lesz tehát
egy kis társadalmi munka is. Közös ebéd
után aztán elbúcsúzunk. Május közepén
találkozunk újra Kolozsváron.
– Mennyi diákot és tanárt láttok vendégül?
– 26 diák és 3 kísérõ tanár vesz részt a programban mindkét részrõl.

laton körüli, közös biciklitúrán vettünk
részt.
– A Határtalanul akkor ennek a baráti
kapcsolatnak egy hivatalosított formája?
– Igen. Eddig ezt saját erõbõl, támogatás
nélkül próbáltuk megvalósítani. Most,
hogy jött ez a lehetõség, próbáljuk kihasználni, hogy a kapcsolatot tovább fejleszszük, építsük.
– Tudatos volt a választás, hogy március
15-éhez kötitek a vendégek fogadását?
– Úgy gondoltuk, jó lenne egy nevezetes
ünnephez kötni a találkozást, elsõsorban
az ottani gyerekek miatt, akik, nem tudom,
mennyit hallanak órákon a magyar történelembõl. Praktikus oka is volt ennek az
idõpontnak – nehéz kivenni egy társaságot
az oktatásból több napra.
– Milyen programokat szerveztek ezekre a
napokra?
– Ma, március 11-én vannak a hagyományos Petõfi-napok sport- és tanulmányi vetélkedõi, délután pedig a hétfõi közös produktumunkra készülünk: a református
idõsek otthonában tartunk egy elõadást.
Szombaton délelõtt Ozorára és Simontornyára megyünk, délután Székesfehérvár
történelmi városrészében teszünk egy sétát, este pedig közös vacsora lesz Nagyló-

– Hol sikerült elszállásolni a vendégeiteket?
– A Korona panzióban és Nagylókon a
Tavipalotában.
***
Sebestyén Árpád: – A csapat javarésze már
találkozott a sárbogárdiakkal a sárosdi
Farkas Gyula-versenyeken, ahová 14 éve
járunk. 10 éve vagyunk kapcsolatban a
sárbogárdiakkal.
– Akkor nem ismeretlen a vidék.
– A velem jött gyerekek közül többen jártak már Sárbogárdon, és többen az itteni
iskolából is voltak már Kolozsváron.

– A cserkészmozgalomban mióta munkálkodik?
– 1990-ben végeztem vezetõképzõt, azóta
tevékenykedem.
– Milyen tág körben?
– A kolozsvári monostori negyedben tanítottam, amikor kezdtem, ahol nem volt
magyar iskola, de több iskolában volt magyar szekció. A monostori iskolákból szedtem össze a csapatomat. Most is mindenféle iskolából vannak gyerekeim, köztük báthorysok is, de a Báthoryban mûködik külön csapat is.
– Melyik programot várják a gyerekek a
legjobban?
– A sportot, mert nagyon szeretnek mozogni. Nagyon elcsodálkoztak, hogy itt heti
5 órában sportolhatnak a gyerekek. Nálunk csak heti egy-kettõ testnevelés van.
Tanórán kívül vannak persze szakkörök,

de oda kevesen járnak, mert 34-36 órájuk
van egy héten a diákoknak, amibe nem nagyon fér bele, hogy valamit csináljanak.
– Melyik sportág a diákok kedvence?
– A röplabda. A mieink remélik, hogy mindenkit meg fognak verni.
– Érezzék jól magukat nálunk, Sárbogárdon!
– Sanyiék mindent megtettek, hogy ez így
legyen, és mi is igyekszünk másfél hónap
múlva mindent megtenni azért, hogy õk is
jól érezzék magukat.
Hargitai–Kiss Virág
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Kolbásztöltõk halországban
A Mozdulj a Városért Egyesület a tavalyi évihez hasonlóan idén is
Rétimajorban rendezte a VI. Kolbásztöltõ Fesztivált. Tizenhat
csapat nevezett, s valamennyien nagy erõkkel érkeztek a nemes
küzdelemre.
A versenyzõk az asztalaikat földíszítették hidegtálakkal, italokkal, a kolbásztöltés kellékeivel. Közben megérkezett a verseny fõ
alapanyaga, a Fömo-Hús által biztosított darált kolbászhús. A fûszerekrõl, titkos összetevõkrõl mindenki maga gondoskodott. A
zsûri tagjai – dr. Szabadkai József, Szénássy Ferenc, Hoffer Gábor, Födelevics Tibor és tiszteletbeli elnökként Straub Dezsõ
színmûvész – elfoglalták helyüket a számukra kijelölt asztalnál.
A megnyitó mûsorban Kelemen Csongor vidám prózát adott elõ,
a Mészöly Géza Általános Iskola Fagyöngy tánccsoportja pedig
Baráth Edit vezetésével táncos produkcióval mutatkozott be. A
szervezõk nevében Fodor János, az egyesület elnöke, a zsûri képviseletében pedig Straub Dezsõ köszöntötte a versenyzõket és a
vendégsereget.
Hagyományosan rajzverseny elõzte meg a nagy eseményt, amelyen a város iskolái és óvodái vettek részt. A rajzokból kiállítás
volt látható a verseny helyszínén. A legjobban sikerült rajzokat díjazták, jutalmukat a helyszínen vehették át a gyerekek.

A következõ eredmények születtek:
4–6 éves óvodások
1. Sárbogárd Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája, Cica
csoport
2. Sárbogárd Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodája, Nyuszi
csoport
3. Sárbogárd Zengõ Óvoda, Csip-csup Csodák kézmûvescsoport
7–10 éves alsósok
1. Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola, 2. a osztály
2. Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola, Benedek Lilla,
Szántó Petra 2. a
3. Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola, Juhász Panna Viktória 2. b
Különdíj: Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola, Farkas
Zsolt 4. a
11–15 éves felsõsök
1. Sárszentmiklósi Általános Iskola, 6. b osztály
2. Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium, Huszár Kata 5. c
3. Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium, Szadai Bettina 7. c
Különdíj: Sárszentmiklósi Általános Iskola, Mészáros Bella 7. b

Köszönetnyilvánítás
A 2016. március 12-én rendezett, nagy sikerû VI. Sárbogárdi Kolbásztöltõ Fesztivál elõkészítésében, lebonyolításában végzett
munkájukért a közremûködõ személyek és a támogatást nyújtó
szervezetek: Fejér Megyei Közgyûlés, Pentagri Kft., Aranyponty
Zrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Irka Papír-, Játékbolt, KITE
Zrt., Wanderer Pékség Lajoskomárom, Borbarátok Köre, Kovács
Béla, Gázmodul-Weisz Kft., FÖMO-HÚS Kft., Dr. Szabadkai
Ügyvédi Iroda, Huszár Károly, Kovács Zoltán, Ambróziné Mikuli
Margit, Sárszentmiklósi Általános Iskola, Sárréti Híd, Bogárd és
Vidéke, Fejér Megyei Hírlap, Fehérvár TV, Mészöly Géza Általános Iskola 6. b osztály Fagyöngy táncegyüttese, Baráth Edit, Kelemen Csongor, Sitkei Judit, Fent Gyõzõ, Resch Gáborné, Kelemen
Béláné, Kelemen Béla, Flõgl Istvánné, Baumgartnerné Molnár
Mária, Szilveszter János, Streng Ferenc, Tengler Mariann, Fodor
és Molnár Kft., Mile Sándor, Hegedüsné Bereczk Erzsébet, dr.
Szabadkai Tamás, Horváth Ferenc, Födelevics Tibor, Jaberits
Zsolt, dr. Szabadkai József, Hoffer Gábor, Szénássy Ferenc,
Straub Dezsõ Jászai Mari-díjas színmûvész, Böröndi Tamás színmûvész, Götz Anna színmûvésznõ, Fodor János segítségét tisztelettel köszönjük.
A Mozdulj a Városért Egyesület elnöksége

Már a kezdetkor a lajoskomáromiak asztalánál elakadtam. Wanderer Géza invitált szíves szeretettel kiváló borával. Hozzá malacfejet formázó kalácsot és kolbászt kínált. Megcsodáltam asztaluk
díszét, a kolbászból készült falusi gazdaságot. Kolbászból volt itt a
ház, a gémeskút és természetesen a kerítés is. A házon az ablak
szalonnából készült. Az asztaltól asztalig járó zsûrinél is nagy sikert arattak a kolbászházzal. Szénássy Feri megjegyezte, hogy talán a magyar határkerítést is inkább kolbászból kellene csinálni,
akkor nem jönnének át a migránsok, mert nem szeretik a disznóhúst. Ezzel az asztallal és az általuk sütött kolbásszal kapták meg a
lajoskomáromiak a legjobbaknak járó díjat.

A rendõrkapitányság versenyzõi is kitettek magukért. Az õ kolbászuk nyerte a második díjat. Harmadik lett a Fröccsöntõk csapata.
A Tinód Gyöngyei, dr. Szabadkai Tamás csapata ugyancsak szót
érdemel; ízléses, szép volt az õ asztaluk is. Esküjükben ugyan hiába fogadták, hogy a harmadik helynél alább nem adják, az idén az
erõs mezõny miatt ez nem sikerült nekik. De hát igazából nem is a
helyezés volt itt a lényeg, hanem a jó barátság, a vidám hangulat.
Nagyon látványos volt a sárhatvani asszonyok asztala. Gusztusos
hidegtálakat készítettek; megkóstoltam a finom hájas süteményüket is.
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Õk látványos énekkel, tánccal mutatkoztak be, s mûsoruk végén a
szoknya alól, a bugyiból elõhúzott poharakba töltött borral köszöntötték a vendégeket.
Régi jó ismerõseink, a minden évben kitûnõen szereplõ Nagy
Dezsõék csapata az asztalnál töltött kolbászt kivitte a szabadba,
és a nagy fûzfa alatt fölállított sütõedényben sütötték ki azt. Szívem szerint ezt a sült kolbászt díjaztam volna a legjobbak között,
és nem csak azért, mert ezt kóstoltam meg elõször. De hát tudjuk,
hogy sült kolbász van jó és jobb, de a legjobb az, amit megeszünk.

Különleges ízesítése és a szabadtéri sütési módja engem levett a
lábamról. A zsûri ezt másképp látta. Ízlések és pofonok különböznek egymástól – mondja a magyar bölcsesség. Így voltam a borbarátok és a sárhatvani asszonyok által kisütött kolbásszal is. De hát
Wanderer Gézáék kolbásza is ugyanilyen jó volt, meg a többi is.
Különdíjjal jutalmazták a legfiatalabb versenyzõt, a sárhatvani
Tóth Esztert és a veterán versenyzõt, Bíró Sándort, valamint különdíjat kapott a lajoskomáromiak kolbászháza.

7

A Zengõ Óvoda
alapítványi bálja

Szombaton került megrendezésre a Sárbogárdi Zengõ Óvoda
alapítványi bálja az Amadeus étteremben. A szervezõ szülõk sok
energiát fektettek abba, hogy az estre érkezõ vendégek jól érezzék magukat. A vendéglõ emelete ünnepi díszbe öltözött, a
hosszú asztalokon díszes terítékek várták az érdeklõdõket.
Az est nyitányában a szülõi munkaközösség vezetõje, Simon Andrea köszöntötte az egybegyûlteket, Kovácsné Jaksics Ildikó és kis
hastáncosai léptek fel. Végül
az óvoda vezetõje, Huszárné
Kovács Márta mondott pohárköszöntõt.
A bál sikeresnek bizonyult,
hiszen közel 242 ezer forint
gyûlt össze az óvoda javára.
Leszkovszki Máté

Kolbászfesztivál-rajzverseny
Böröndi Tamás, a Vidám Színpad igazgatója az elsõ és a második helyezett csapat 10-10 tagjának belépõjegyet ajánlott fel a
Vidám Színpad egyik elõadására.

Minden versenyzõ csapatnak és a verseny rendezésében közremûködõnek egy-egy üveg bort nyújtottak át a szervezõk, melyet a
fesztivál emlékére készült címke díszített. A bor a KITE vezetõségének ajándéka.
A rendezvény zárásaként a vajtai westerntáncosok adtak mûsort.
Hargitai Lajos

2016. március 12-én, szombaton Rétimajorban ismét megrendezésre került a finom ételek, jó borok, italok fesztiválja. A környékbeli óvodák és iskolák örömére minden évben rajzversenyt hirdetnek három korosztályban: óvodások, alsósok és felsõsök. A
rajzokat kiállításon mutatják be a kolbászfesztivál ideje alatt.
Idén 163 alkotás gyûlt össze, az összefogást és barátságot kifejezõ
munkákkal lehetett nevezni. A Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola tanulói közül a 2. a osztály közös mûve nyert, felkészítõ
tanítójuk Nagy Orsolya. Benedek Lilla és Szántó Petra 2. a kettõse második, Juhász Viktória Panna 2. b harmadik helyezést ért el
az alsós korosztályban.
Gratulálunk nekik!
Ambróziné Mikuli Margit
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Petõfi-napok a gimiben
A hagyományokhoz híven idén is változatos programok várták a diákokat a Petõfi-napokon. Minden évben népszerûek a
sportversenyek (röplabda, labdarúgás, kosárlabda), a LAN-party és a csokimilliomos. Idén több újdonság is várta a diákokat. Volt retro karaoke, táncverseny, társasjátékok, illetve az elsõsegélynyújtás fortélyaiba is beavatta a tanulókat egy bemutatóval kísért elõadás. A nyelvek iránt érdeklõdõk gyakorolhatták az angol nyelvet,
játékos francia nyelvi feladatokat oldhat-

Március 15-én a hagyományos megemlékezés az esõs idõ miatt a mûvelõdési házban zajlott. A Petõfire és társaira emlékezõ mûsort a 9. c osztály tanulói állították
össze és adták elõ.

tak meg, illetve kellemes hangulatban ismerkedhettek az orosz nyelvvel és kultúrával. A legelszántabb végzõs diákok pedig

már az érettségire koncentrálva matekozhattak, valamint biológiai ismereteiket is
bõvíthették. Nagy népszerûségnek örvendett a teaház, illetve a péntek délelõtti
rendõrkutyás bemutató is Rudniczai Rudolf vezetésével. Az elmaradhatatlan tanár–diák kosárlabda-mérkõzés idén is sok
nézõt vonzott. Hosszú évek óta most
elõször a diákok kerekedtek felül, de kegyesen megengedték, hogy másnap a tanárok visszavágjanak. A lehetõséggel a tanárok eredményesen éltek is.

A Petõfi-pályázatok, versenyek és vetélkedõk eredményeinek kihirdetését a kiemelt
arany minõsítésû szavalók elõadása színesítette.
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Idén összesen 270 db pályázatot készítettek a diákok. 79 darab dicséretet osztottunk ki, illetve 20 darab 3. díjat, 25 darab 2.
díjat és 23 darab 1. díjat vehettek át az
eredményes tanulók. A legtöbb pályázatot
a 6. c osztályosok készítették (58 db).
A szavalóversenyek eredményei:
5-6. osztályok: 26 fõ
Kiemelt arany minõsítés: Tóth Laura Petra 6. c
7-8. osztályok: 11 fõ
Kiemelt arany minõsítés: Horváth Zsombor 8. c
9-12. osztályok: 5 fõ
Arany minõsítés: Kovács Kinga Melitta 10.
a
A vetélkedõk eredményei:
5-6. évfolyam vetélkedõje:
Téma: Latin örökségünk
I. helyezett csapat: Bauer Tamara, Huszár
Kata, Kovács Réka, Pap Míra Mónika, Sudár Lara 5. c
7-8. évfolyam vetélkedõje:
Téma: Anyanyelv
I. helyezett csapat: Csõgör Dániel, Gazsó
Anna, Gõdér Gergõ, Karnis Imola, Kovács Péter 8. c
9-12. osztályok:
Téma: 1848-49-es forradalom és szabadságharc
I. helyezett csapat: Bartók Kinga, Pál Petra, Szajkó Dóra, Tóth Regina 12. c
PSG

ISKOLATÁROGATÓ
2016. március 23.
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Megemlékezés Cecén
A hosszú hétvégére való tekintettel már
március 11-én, pénteken megtartották a
megemlékezést a forradalom és szabadságharc hõseirõl a Cecei Általános Iskolában. A mûvelõdési házban Király
László igazgató úr megemlékezõ beszédében felidézte a forradalom hõseinek
szerepét és a ránk hagyott örökség felelõsségének súlyát is kihangsúlyozta. Az
ünnepi beszédet a 6. a és b osztály diákjainak ünnepi mûsora követte, amit Balázsné Aranyos Judit és Borosné Asbóth
Ilona osztályfõnökök állítottak össze és
hoztak létre a diákok közremûködésével. A mûsor nagy sikert aratott.
Az ünneplés a községi rendezvénnyel zárult, ami március 15-én, kedden, hagyományosan a fáklyás felvonulással kezdõdött, majd a mûvelõdési házban az ünnepi
mûsorral folytatódott, ahol
Fazekas Gábor polgármester mondott beszédet. Az iskolások ezen az alkalmon is
elõadták dramatikus mûsorukat, majd a Petõfi-emléktáblánál zajlott le a koszorúzás, ahol a község elöljárói, a
köznevelési intézmények
vezetõi és az egyházak képviselõi helyezték el emlékezõ koszorújukat.
Cecei iskola

Cecei ovisokért

Sok szeretettel várjuk
leendõ elsõseinket,
szüleiket és minden érdeklõdõt.
Az iskolatárogatón tájékoztatást kaphatnak:
* iskolánk mûködésérõl,
* a korszerû oktatási módszerekrõl,
* az egész napos oktatásról,
* a tanórán kívüli foglalkozásokról,
* megismerkedhetnek nevelõtestületünk tagjaival.

Helyszín: Sárszentmiklósi
Általános Iskola.
Idõpont: 2016. március. 23.
(szerda) 14.00 óra.

A cecei Kincskeresõ Óvoda március 12-én, szombaton mûsoros délutánnal ünnepelte a
tél végét és invitálta a tavaszt, a jó idõt. Az ovi apraja-nagyja fellépett az eseményen. Tömött sorok, büszke szülõk töltötték meg a széksorokat.
Mint minden évben, idén is nagy kreativitással készültek az eseményre az ovisok. Aranyos elõadásokat láthattunk: elsõként a legkisebb csoport vidám, csigás elõadását, majd
a farsangolás szépségeit az ovisok szemszögébõl. Az Incik, fáncik, hány bárány hiányzik?
címû kis mesedarabot mutatták be a kis lurkók. Zárásként a Süni csoport lépett fel Most
szép lenni katonának címmel; a fiúk szép huszárruhában, a lányok díszes ruhákban mutatták meg tehetségüket.
A mûsoros délután bevétele az óvodát gyarapította.
Mágocsi Adrienn
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2016. március 17. Bogárd és Vidéke

Télutó a töbörzsöki iskolában
Január 23-án különösen jó hangulatban, remek zenével, ízletes
vacsorával és sok vidám résztvevõvel zajlott a Szent István Tagiskola szülõi munkaközössége által rendezett pótszilveszteri bál.
Az estet megelõzõen a vacsoravendégek és az érdeklõdõk részesei lehettek a késõ délutáni mûsoros elõadásnak, ahol tanulóink
meséltek, szavaltak, táncoltak, és hangszeres elõadásukat is élvezhettük.
SZMK-elnökünk, Erlichné Vörös Zsuzsa és segítõi fáradhatatlan
és hozzáértõ szervezésének, lelkes munkájának köszönhetõen a
Patkó csárdából a hajnali órákban minden vonatkozásban elégedett vendégek távoztak: áttáncolták az éjszakát, s mintegy száz
tombolatárgy is gazdára talált. A rendezvény bevétele is remekül
alakult, melyet tanulóink javára fogunk fordítani.

A február eleji szülõi értekezleteken szép számmal megjelent
anyukáknak és apukáknak köszönettel tartozunk, amiért figyelemmel kísérik munkánkat és készek együttmûködni velünk.
Meggyõzõdésünk, hogy együtt, egyfelé haladva tudunk a legtöbbet tenni gyermekeink érdekében.

második fordulóra pedig szorgalmasan készülnek. Részt vettünk
a miklósi iskola által meghirdetett Szemere Gyula helyesírási versenyen, és beneveztünk a Cecei Általános Iskolában tartandó
Illyés mesemondó versenyre is. Drámacsoportunk és az ügyes
Töbörzsöki Táncos Talpak az április 14-ei bemutatóra készülnek.
Mindannyiunkat büszkeséggel tölt el, hogy alkalmazotti közösségünk két tagja február hónapban minõsítõ eljáráson vett részt. A
kolléganõk eleget tettek az elvárásoknak mind a rátermettséget,
mind a szakmai hozzáértést illetõen. Ez ékes bizonyítéka annak,
hogy birtokában vannak a tanítói–tanári pályához szükséges
pedagógusi kompetenciák kritériumainak.
Lassan a ragyogóan színes farsangi dekorációt a március 15-ei
eseményeket idézõ nemzeti színû, ünnepélyesen szép forradalmi
jelképek váltották fel. Az iskolai ünnepélyen a gyermekek érdeklõdõ figyelemmel hallgatták végig a 3. és 7. osztályos tanulók gondosan összeállított mûsorát. Minden szereplõ dicséretére válik
komoly hozzáállása, a megemlékezõ szövegrészek, versek hibátlan elmondása, az ünnepi hangulat megteremtése. Mindezért köszönet és elismerés illeti Pintérné Illés Anna és Kaszáné Szászi
Edit tanárnõ munkáját is.
Március 16-án reggel 8 órára nyílt tanítási napra hívtuk – és vártuk
– a kedves szülõket, nagyszülõket. Örömünkre szép számmal
megjelentek. Ez egy újabb alkalom és lehetõség volt közös tevékenységeink elõsegítésére és erõsítésére.
Közben aulánk „boltozatán” – Benedekné Bereczk Gabriella ötlete és tevékenysége nyomán – megjelentek a nyarat hozó kedves
kicsi fecskék, melyek a felhõk között „röpködve” idézik az igazi
tavasz kezdetének közeledtét. Ezt mi sem igazolja jobban, mint a
hamarosan érkezõ tavaszi szünet, amelyet követõen az utolsó
nagy erõpróbák következnek. Tanulóink készülnek a nyelvi és a
matematika–szövegértõ kompetenciák megmérettetésére és az
év végi jó érdemjegyek megszerzésére.

A dolgos hétköznapok is jól alakultak: a felsõs tanulók a kétfordulós házi helyesírási verseny elsõ részében ügyesen teljesítettek, a

Juhász Jánosné tagintézmény-vezetõ

Három hét elteltével – ismét a kedves szülõk segítségével és aktív
részvételével – igazi farsangi pompa töltötte be az iskola falait.
Hercegnõk, tündérek, szellemek, pillangók, varázslók, cicusok,
vadászok, tudósok vonultak fel lelkesen, és élvezhettük néhány
felsõs osztály bemutatkozását is. A zsákbamacska és a tombola izgalmai sem maradhattak el. Gyorsan fogytak a kedves szülõk által
készített fincsi sütemények, pogácsák. Az osztályok saját termükben különféle játékokat játszottak. A farsang nálunk mindig remek hangulatú, de ez a mostani emlékezetes marad a szuper jó
zene miatt is, amelyet Kasza Máté és Bihary Erik 8. osztályos tanulók válogattak és szolgáltattak.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

Kiss Józsefné Életem címû,
a Helytörténeti Füzetek sorozatunk újabb kötetét bemutató beszélgetésre.
Vendégünk dr. Lukács László professzor úr
és a könyv szerkesztõje, Hargitai Lajos.
Mindenkit szeretettel várunk!

2016. március 21-én (hétfõn) 18 órakor a könyvtárban (Hõsök tere 16.)!
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Március 15-e
Alsószentivánon
Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Erre emlékeztünk hagyományos
fáklyás felvonulásunkkal is, amely az iskolánál kezdõdött, innét
kiindulva haladt a menet a Béke úton keresztül a polgármesteri
hivatal elõtti kopjafáig. Ismét együtt vonultak fel kicsik és nagyok,
szülõk és tanárok. A szokásokhoz híven a fáklyákat inkább a nagyobbak vitték, de a kisebbek közül is akadtak bátor vállalkozók,
akik sem a tûztõl, sem a víztõl nem ijedtek meg (az ünnep hangulatát az esõ még inkább hasonlatossá tette 1848. március 15-höz,
amikor szintúgy borús volt az idõjárás).

Pénteken reggel gyûlt össze a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola diáksága a nemzeti színekben tündöklõ aulában, hogy
együtt emlékezzenek meg az 1848-as hõsökrõl, történésekrõl,

Az emlékmûnél a Himnusz után Kiss Attila tanár úr mondta el
ünnepi köszöntõjét, áttekintve az ünnep történetét, s kiemelte,
hogy a 12 pont mondanivalója még ma is aktuális, 1848 a mai napig példát mutathat számunkra: soha, semmilyen helyzetben nem
szabad feladnunk, mindig küzdenünk kell egy szebb jövõért,
ahogy azt a márciusi ifjak is tették. Majd az iskola diákjai a tanári
karral közösen elszavalták a Nemzeti dalt, igyekezve bevonni a te-

március 15-e örökérvényû üzenetérõl. A Himnusz közös eléneklését követõen a 4. évfolyam diákjai versekkel, szívhez szóló dallamokkal, furulyaszóval és zászlós–esernyõs–gyertyás–szalagos
mozgásos koreográfiákkal idézték fel a régmúlt, mégis bennünk
élõ idõt, szólították meg a mélyünkben szunnyadó hazafit. Elõadásukat vetített képek is színesítették.

lepülés megjelent lakosait is. Az aradi vértanúk önfeláldozását és
a 12 pont eszméit a Szabadság, egyenlõség, testvériség dallal idéztük fel a Kormorán együttes 1848-as albumáról. Az ünnepség zárásaként a tanulók és tanárok elhelyezték a kopjafa elõtt az erre
az alkalomra készített kokárdáikat és zászlóikat, a tagintézmény-vezetõ úr az iskola mécsesét tette le kegyelettel a hazáért
hõsi halált haltak emlékére, Gráczer Éva képviselõ asszony,
Husvéth Imre képviselõ úr és Nagy Lajos polgármester úr pedig
megkoszorúzták a hõsi halottak emlékmûvét. A koszorúzás alatt
néma tisztelgéssel emlékeztünk meg mindazokról, akik a magyar
szabadságért küzdöttek, s ha kellett, életüket is feláldozták érte.

Hargitai–Kiss Virág

Kiss Attila
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HITÉLET

MEGHÍVÓ
Keresztút interaktív
kiállításra
„Úgy szerette Isten a világot, hogy az õ
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
János írása szerinti evangélium 3,16

Végigjárható:
2016. március 17.–április 3.

2016. március 17. Bogárd és Vidéke

Virágvasárnap
Valahol tragikusan elhibázták a dolgot. Hozsánnás ujjongással fogadták a szent városban, aztán cserben hagyták és a végén ellene szavaztak, halálát követelték. A fõpapok, a
farizeusok, írástudók lelkülete egyértelmû: féltették kiváltságaikat, uralkodó helyzetüket, féltékenyek voltak Jézus népszerûségére. Itt nincs tragédia, itt közönséges bûnök
vannak. De a zarándokok seregének úttévesztése tragikus volt. Hiszen õk õszintén szerették Jézust. Virágvasárnapi ujjongásuk õszinte szívbõl jött. Jót akartak Jézusnak is,
maguknak is. Hol rejtõzik a tragikus törés belsõ fészke? Bizonyos igazság van abban,
hogy a fõpapok „manipulálták” a zarándokokat. Suttogó propagandájukkal és hangos
kiáltozásukkal sok egyszerû embert, vidéki zarándokot rávettek arra, hogy velük együtt
követeljék: „feszítsd meg, feszítsd meg õt”. De ez még nem magyarázza meg elégségesen
a tömeg tragikus tévedését és gyilkos agresszióját.

Helyszín: Sárbogárdi Evangélikus
Központ, Baross u. 2.
Bejelentkezés, érdeklõdés: egyénileg és
csoportosan is lehetséges
Váraljainé Melis Orsolya
evangélikus lelkésznél:
mobil: 06 (20) 824 6763,
e-mail: melis.orsolya@lutheran.hu

Adó 1%
A „TEMPLOMUNK” Alapítvány mindenkinek köszönetet mond, aki az elmúlt, 2015. évben a személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlotta az
alapítvány számára.
Az alapítvány célja a megalakulás óta a
sárbogárdi római katolikus templom és
plébánia épületének tatarozása és a
szükséges részek felújítása, állagmegóvása.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák a
fenti célok megvalósítását adójuk 1%ának felajánlásával.
Név: TEMPLOMUNK Alapítvány
Adószám: 18490499-1-07
Isten fizesse mg!
Tisztelettel: a kuratórium

KÉPESLAPOK
a régi és új Sárbogárdról!
Kaphatók szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SÁRKÖZI LÁSZLÓ
temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Meggyõzõdésünk szerint ott volt a baj, hogy a zarándokok ki akarták sajátítani maguknak Jézust. „Ne csinálj magadnak faragott képet…” Itt van a tragédia gyökere. Nem csak
fából, kõbõl lehet bálványt faragni. „Bibliai” gondolatokból, hívõ elvárásokból sokkal
veszedelmesebb bálványképet lehet alkotni, mint a holt anyagból. És ott ekkor ez történt. Rávetítették Jézusra a saját álmaikat és vágyaikat… Elvárták tõle, hogy ezeket
mind egy szálig valósítsa meg. Annyira tele voltak saját örömükkel, hogy észre se vették,
hogy milyen hallgatag Jézus a hangos ünneplés közepette. Azt sem vették észre, hogy Jézus csak hallgat, de könnyek is csillognak a szemében. Látszólag egy közös nagy öröm töltötte el az egész várost, valójában azonban két külön világ ment el egymás mellett anélkül, hogy érintkezett volna egymással. A tömeg ujjongott: ez a mi Jézusunk, ez a mi Szabadítónk, a mi Messiásunk. Jézus szívét pedig ez a fájdalom kínozta: „Bár felismerted
volna ezen a napon te is békességre vezetõ utat!” (Lk 19,42)
Régi történet ez, de a benne rejtõzõ igazság ma is és örökké érvényes: a Jézust ünneplõ
sereg nem követni akarja Jézust, hanem igényeket támaszt vele szemben. „Az én hûséges
Megváltóm megvéd engem, meggyógyít engem, üdvösséget szerez nekem, meghallja
imádságaim… Énértem jött a földre le, énértem halt meg a keresztfán… Én, én, és mindig újra én. Melyik hívõ csoportban engedik meg, hogy Jézus ítéletet mondjon felettük,
helyreigazítsa tévedéseit, leleplezze a kegyesség mögött rejtõzõ önzéseket, erõszakosságokat, bûnöket? Hol keresik elõször az Õ akaratát, Igéjét, világméretû gondolatát és
csak azután a saját emberi ügyeiket és elvárásaikat?
Ahány keresztyén felekezet és csoport hivatkozik Jézusra, mind ezt vallja: Jézus a mi
Krisztusunk és az az ügy, amit mi szorgalmazunk, az Õ ügye. Nekünk van igazunk, a többiek mind tévednek. Úgy tûnik: ebben a hatalmas „ökumenikus” ünneplésben (és hangzavarban) Jézus szomorú és hallgat ma is. Mintha valahol ez a mai keresztyénség is tragikusan elhibázná a dolgot. Ma is fontosabbak az „ügyek” (persze mindig a mi ügyünk),
mint az élõ Krisztus gondolata: az ellenséget, a mi ellenségünket is átölelõ szeretete. És
útja: egész életének odaáldozása a kereszten a többiekért, mindenkiért. A „tömeg” – a
vallásos tömeg is – nem gondolkozik, hanem sodródik. Aki az élõ Krisztust akarja megtalálni és követni, „dialektikusan” gondolkozzék és éljen: jöjjön a gyülekezetbe, ott ünnepelje Jézust, de ezt az Igét is vegye komolyan: „Ne indulj a sokaság után” (2Móz 23,2).

Gyászoló család
Forrás: Farkas József: Több az élet
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GASTROBLOGGER

László Márton A hadtörténet bûvöletében
címû gyûjteményes kiállítására.
A tárlaton saját készítésû II. világháborús témájú
diorámák, makettek, Európa neves hadtörténeti
múzeumaiban készített fotók és katonai emléktárgyak láthatók.

A megnyitó 2016. április 1-jén (pénteken) 16 órakor
a mûvelõdési ház kiállítótermében lesz.
Mindenkit szeretettel várunk!

Filmajánló
SZÍVECSKÉIM
Clément kicsit félszeg, átlagos férfi, aki
napközben pedagógusként dolgozik, esténként pedig szenvedélyének, a színháznak adózik. Egy napon aztán álmai
színésznõje – legnagyobb meglepetésére – nemcsak észreveszi, de bekövetkezik az elképzelhetetlen: a nõ bele is szeret. Clément élete ennél nem is lehetne
szebb és jobb, ám amikor minden tökéletesnek tûnik, egy diáklány személyében megjelenik a kísértés. Barátnõje
nem alaptalanul kezd gyanakodni Clément-re amiatt, hogy esetleg összeszûrte a levet a tinédzserrel. A férfi pedig
meglehetõsen szerencsétlen eszközökkel és módon igyekszik leplezni érzéseit
és találkozásaikat.
Az író–rendezõ–fõszereplõ Emmanuel Mouret egy egész életmûvet szentel a
pozitív kicsengésû romantikus vígjátékok készítésének, s közülük a Csak egy
csók és A szerelem mûvészete a hazai mozikban is nagy sikerrel futott.

EGY ÕRÜLT PILLANAT
Hogy egy középkorú férfi kikezdene barátja lányával? Szó sem lehet róla! És
fordítva? Lehet, hogy van egy õrült pillanat, amikor a férfi elfogadja a lány közeledését… Claude Berri 1977-es filmjének remake-je.
Laurent és Antoine középkorú férfiak tinédzser lányaikkal együtt nyaralni indulnak. A fiatalok cserfesek és lobog bennük a tûz, de mint kiderül, a papák se
küldték még nyugdíjba libidójukat. Amikor Antoine lánya kikezd Laurent-nal, a
nyugodt vakációnak azonnal lõttek. A férfi zavarában azt se tudja, mire figyeljen jobban, hogy barátja nehogy észrevegyen valamit a kalandból, vagy hogy
hárítsa a csinos lány közeledését. Egyik fronton sem áll nyerésre…
Vajon kiderül az „õszülõ halánték” és a tini kapcsolata?

Azt mondod, hogy lehetetlen gátat vetni a magyar nyelv elangolosodásának. Épp ezt a szót mondtad példának, hogy gastroblogger. A szót magyarra lefordítani lehetetlen, mondod. De minek is lefordítani? Hiszen a magyar lakosság jelentõs része pontosan tudja, hogy olyan embert jelent, aki az ételekkel, azok elkészítésével, ízével, tápértékével, hozzájuk fûzõdõ személyes viszonyával kapcsolatban a saját internetes naplóján egyéni közléseket fogalmaz meg a nyilvánosság számára. De ahogy a magyar olvasó
tisztában van a szó értelmével, a Föld szanaszét élõ egyéb lakói is
megértik, a szó jelentéstartalmának ez a köztudott volta egyetlen
nagy családba hozza össze bolygónk lakosságát, ez a nyelvi jel és a
többi hozzá hasonló eltörli az évszázadokon keresztül vérnyomokkal szennyezett országhatárokat az egész földgolyón. Mondod.
Azt elismered, hogy a magyar fül számára kellemetlen hangzású
ez a nyelvi képzõdmény, de az ágyúszónál sokkal kellemetesebb,
amely ágyúk épp az országhatárok miatt dörögtek sok-sok éven
keresztül. Még azt is elismered, hogy a hangzása mellett a jelentése sem igazán szimpatikus. Összefügg azzal a kortünettel, amely
manapság romlandó testünk kényeztetésében, kellemes ingerekkel való csiklandozásában láttatja az élet lényegét. De mi értelme
lenne harcot kezdeni a nyalakodás–falánkság kormeghatározó
tünete ellen, a harc eleve vesztes lenne, mert ki tagadja, hogy jó
dolog finom ételeket magunkhoz venni. Mondod. De azt is kijelented, hogy nem kell akkora ügyet csinálni ebbõl az angolosodásból. A magyar nyelvújítók, Kazinczyék azért vetették rá magukat
erre a nyelvtisztításra, mert a magyarság puszta létét érezték fenyegetve a sok idegen szó, nyelvünk pusztulása miatt. Ha elcsökevényesedik a nyelv, vélték, akkor a nemzeti géniuszra is betegágy
és koporsó vár. Ámde velük egy idõben az orosz értelmiségiek
nem törõdtek azzal, hogy tele van az orosz nyelv is idegen elemekkel, hagyták az egészet úgy, ahogy kialakult az évszázadok során.
Tehették, mert az orosz függetlenséget senki és semmi nem veszélyeztette. És mit veszítettek? Az õ nyelvükön, ezen az állítólag
szennyezett nyelven születtek késõbb a világirodalom legjobb regényei. Mondod és mondod.
Bevallom, engem viszont zavar az, ha valamibe a jellegétõl eltérõ
adalékot kevernek. Zavarna, ha valaki a tisztán, hidegen buggyanó forrásvízbe akár a legfinomabb málnaszörpöt vagy a tokaji
bort loccsantaná. Mély értelme van a bartóki mondatnak, hogy
„csak tiszta forrásból”. Tisztában vagyok azzal, hogy senki nem
fogja kiüldözni a magyar szótárból, hogy „bájt”, „fájl”, „ímél”
(„e-mail”) és a többi ezret. Bizony ezekkel most már együtt kell élni. Lehet nem szeretni õket, ahogy az ember nem feltétlenül rajong a szomszéd lakás lakóiért, de eszébe sem jut legéppisztolyozni õket. El lehet azonban játszani bizonyos fordítói ötletekkel.
Miért ne nevezhetném a blog-ot firká-nak és a blogger-t firkász-nak? És tudjuk, hogy a csapból is ömlõ gasztro szónak van
számos magyar megfelelõje: étel, étek, zaba, kaja satöbbi. És kész
is a lehetetlennek érzett fordítás: gasztroblogger egyenlõ zabafirkász. Vagy jó! Finomítsuk! Legyen étekfirkász. Na nem?
L. A.
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Póréhagyma-krémleves
villámgyorsan

got”). Forrón rámerjük a tányérban felhalmozott sajtra, hogy az jól elolvadjon,
adunk mellé a baconbõl és a póréból.

Hozzávalók: 40 dkg póréhagyma (inkább a
fehér része), 2 gerezd fokhagyma, 1 db
burgonya (nagyobb), 50 g vaj, 3 ek olívaolaj, 2 db leveskocka, 500 ml fõzõtejszín, 1
l víz.
Felforralunk 1 liter vizet, amiben feloldjuk
a 2 db leveskockát. A póréhagymát vékony
karikára szeleteljük, a burgonyát meghámozzuk és kockára vágjuk. Egy lábasban a
3 evõkanálnyi olívaolajat és az 50 g vajat
hevíteni kezdjük, majd beledobjuk a póréhagymát és fonnyasztani kezdjük. Amikor
a hagyma összeesik, akkor megsózzuk (de
óvatosan, mert az alaplé sós lehet), hozzáadjuk a fokhagymát, ezt is pároljuk egy kicsit. Majd felöntjük az alaplével, beledobjuk a kockára vágott burgonyát, és lassú tûzön fõzni kezdjük. Amikor a burgonya
megpuhult (kb. 20 perc), lehúzzuk a tûzrõl
és botmixerrel az egészet simára turmixoljuk. Majd hozzáadjuk a tejszínt, elkeverjük, és visszatesszük fõni. Amikor újra
felforr, akkor 1-2 percig forraljuk, és kész.
Tálaláskor pirított kenyérkockákkal, vagy
pirítóssal tálaljuk, és még reszelt füstölt
sajtot is szórhatunk rá. Újabban néha még
baconkockákat is szoktunk rá pirítani, ettõl is kicsit pikánsabb lesz. A krémleves
frissen készítve az igazi!

Fokhagymás
burgonyakrémleves

A legegyszerûbb
zöldborsókrémleves
Hozzávalók: 1 kg zöldborsó, 1 közepes db
újhagyma (vagy kis darab póréhagyma), 1
l víz, 2 db leveskocka (csirke, vagy zöldség), 10 dkg sajt (kedvenc olvadós sajtunk), 20 dkg bacon (kockázva), 1 közepes
db póréhagyma (vékonyra karikázva).

Felteszünk egy lábas vizet a hagymával és a
leveskockákkal forrni (ha csirke-, vagy
zöldségalaplénk van, akkor még jobb).
Közben egy serpenyõben, csak és kizárólag a saját zsírjában ropogósra pirítjuk a
baconkockákat és a pórékarikákat. Amikor forr a levünk, belerakjuk a borsót és
puhára fõzzük (néhány perc). Amint megpuhult, leszûrjük, a levét félretesszük. A
borsót pürésítjük, a levével a kívánt állagúra hígítjuk (lehet a lábasban leszûrés nélkül is pürésíteni, de nekem úgy túl híg volt
egyszer, így inkább „veszem a fáradtsá-

Hozzávalók: 4 db nagyobb burgonya, 2 dl
fõzõtejszín, 4 gerezd fokhagyma, só ízlés
szerint.

A meghámozott burgonyát felkockázva
annyi sós vízben megfõzzük, amennyi éppen ellepi. Rögtön az elején a megpucolt
fokhagymagerezdeket is a burgonya közé
tesszük. Amikor a burgonya puhára fõtt, a
tejszínt hozzáadva simára turmixoljuk.
Szükség szerint vízzel hígítjuk, sózzuk.

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN, 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.
Március 18., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Vallások együttélése egykor és most: Szentpétery
Péter, Rostoványi Zsolt és Varga Szabolcs elõadása (ism. 129p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Beszélgetés Hegedûsné Erdõdi Judittal (ism.
57p), Interjú Zocskár Zsuzsanna fényképésszel
(18p), Cecei iskolabál (95p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 19., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 Lapszemle 14.00 Beszélgetés Hegedûsné
Erdõdi Judittal (ism. 57p), Interjú Zocskár Zsuzsanna fényképésszel (18p), Cecei iskolabál (95p)
18.00 Lapszemle 19.00 Zenés felolvasás a Mészölyben (ism. 38p), Borbarátok nõnapja (26p),
Alsószentiváni iskolabál (108p) 23.00 és 0.00
Lapszemle

Kukorica-krémleves
reszelt sajtcsipsszel

Március 20., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Beszélgetés Hegedûsné Erdõdi Judittal (ism. 57p), Interjú
Zocskár Zsuzsanna fényképésszel (18p), Cecei iskolabál (95p) 14.00 Zenés felolvasás a Mészölyben (ism. 38p), Borbarátok nõnapja (26p),
Alsószentiváni iskolabál (108p) 18.00 Heti híradó
19.00 Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó

Hozzávalók: 1 doboz kukoricakonzerv, 2
nagyobb krumpli, 1 közepes fej vöröshagyma, 1 ek olaj, 1 kk só, 1 nagy csipet bors, 2
gerezd fokhagyma, 0,5 leveskocka, 2 dl fõzõtejszín, 5 dkg trappista sajt.

Március 21., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 A Zengõ óvoda
bálja (18p), Megemlékezés a szabadságharc áldozatairól a Mészölyben (26p), Teremlabdarúgók
bálja (24p), Gimnazisták az idõsek otthonában
(72p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
Március 22., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport 13.00
és 18.00 Heti híradó 19.00 Dr. Sükösd Tamás beszámolója a testületi ülésrõl (39p), Megemlékezés a szabadságharc hõseirõl (28p) Óvodásbál
Cecén (56p), Kolbásztöltõ fesztivál 23.00 és 0.00
Heti híradó

A kukoricát átmossuk és hagyjuk lecsöpögni. A krumplit meghámozzuk és nagyon apróra kockázzuk. A hagymát megtisztítjuk, apróra vágjuk, majd az olajon
üvegesre pirítjuk. Ráborítjuk a kukoricát,
kicsit átforrósítjuk. Rászórjuk a krumplit.
Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje, és
még kb. 3 cm érjen túl a zöldségek felett a
fazékban. Sózzuk, borsozzuk és beledobjuk a megtisztított egész fokhagymákat, a
leveskockát. Kb. 35 perc alatt megfõzzük.
Merülõ mixerrel pürésítjük. Felöntjük a
tejszínnel, újraforraljuk. A sajtot egy nagyméretû, sütõpapírral bélelt tepsibe reszeljük. Elõmelegített sütõben 200 fokon 5
percig hõlégkeveréssel sütjük. Pár perc hûlés után a levest ropogós sajttal meghintve
tálaljuk.

Március 23., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 A Zengõ
óvoda bálja (18p), Megemlékezés a szabadságharc áldozatairól a Mészölyben (26p), Teremlabdarúgók bálja (24p), Gimnazisták az idõsek otthonában (72p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle
élõben 19.00 Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle
Március 24., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00 és
0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó
megtekinthetõ
internetes
oldalunkon:
www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha
gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft.
– 06 (40) 811 911.
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Egy elvett nyerhetõ mérkõzés
Õsi Andreotti SE–VAX KE Sárbogárd
32-31 (13-14)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 15. forduló
Vezette: Blaskó J. – Dobovai Z., nézõszám: 50 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 12, ifj. Bodoki 6, Pluhár 1,
Rehák 1, Kaló 6, Tutuc.
Cserék: Sohár, Schvarcz – Aranyos, Várady–Szabó, Vorsléger 1, Szabó J. Zs. 4, Botka.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 2/1, ill. 6/5, kiállítások: 2, ill. 10 perc.
Nagyszerû formában érkeztünk a mérkõzésre, hiszen eddig tavasszal mind a három mérkõzésünkön gyõztesen hagytuk el a pályát. Viszont tudtuk: a hazai pályán játszó Õsi csapata ellen jól kell
játszani, hogy sikerüljön a két pont megszerzése.
Mi kezdtük góllal a mérkõzést, majd ezután a hazaiak átvették a
kezdeményezést. A pontatlanságainkat kihasználva a 15. percben
két góllal vezettek, ekkor kért idõt Bodoki György. Ez a húzás bejött és zsinórban 5 gólt lõve már mi vezettünk 3 találattal. Majd a
hazaiak kértek idõt. A folytatásban egyre jobban kezdtek fõszereplõvé válni a játékvezetõk érthetetlen ítéleteikkel. Ez picit megfogta csapatunkat, és ellenfelünk a félidõ végére feljött egyetlen
találatra.
A 2. játékrészt nem sikerült úgy kezdenünk, ahogy szerettük volna. A hazaiak nyitott védekezése egyre több gondot okozott, de
így is többször eljutottunk helyzetekig. Azonban ezeknél a helyzeteknél kiállítások, illetve 2 perces büntetések maradtak megtorlatlanul. Ez az eredmény alakulásán is meglátszott, és fordítottak
a hazaiak. A félidõ felénél már 3 góllal vezettek. Ekkor Goldberger vette hátára a csapatot, és a következõ 6 gólunkból ötöt lõve
felhozta a csapatot egyetlen találatra. A hajrában megfordítottuk
a meccset. Bodoki fontos átlövésgólokat szerzett, és 4 perccel a
vége elõtt 2 góllal vezettünk. Innentõl viszont jött a dráma. Fél
perccel a vége elõtt kiegyenlítettek a hazaiak. Az utolsó támadásunk elõtt Bodoki György kért idõt. 29 másodpercünk maradt a
gólszerzésre, ám beállóból pár másodperccel a vége elõtt ziccert
hibáztunk. Ellenfelünk Druskóczi révén 12 méterrõl a dudaszó
pillanatában gólt lõtt, ezzel megnyerte a mérkõzést.

Nagyon fájó és igazságtalan vereséget szenvedtünk. Nem szoktunk foglalkozni a játékvezetõkkel, de a munkájuk mellett most
nem lehet szó nélkül elmenni. Blaskó és Dobovai sporttársak érthetetlen ítéletei folyamatosan minket sújtottak. A kõkeményen
védekezõ ellenfelünk egyetlen kétperces büntetést kapott csak a
meccs hajrájában, minket pedig 5 alkalommal büntettek apróbb
faultokért. A hétméteresek száma, igaz, felénk billenti a mérleg
nyelvét, de ott is jó pár alkalommal maradt néma a síp a mi kárunkra. Játékunk pedig még így sem volt rossz. Mindenki küzdött
tisztességesen és tette a dolgát. 31 gólt lõttünk így is idegenben,
ami jónak mondható. Védekezésünkbõl a kulcsemberek hiánya
meglátszott. Sajnos egy gyõztes meccset vettek el tõlünk. Nagyon
szomorú, hogy így ért véget egy szép gyõzelmi széria.
A hétvégén a listavezetõ, bajnokaspiráns Veszprémi Egyetemi
SC látogat hozzánk. Nem mi vagyunk az esélyesei a mérkõzésnek,
de mindent meg fogunk tenni a siker érdekében! Várunk minden
szurkolót a csarnokba, szükség lesz a biztatásra!
Március 19., szombat, 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Veszprémi
Egyetemi SC

Tabella:
1. Veszprémi Egyetemi SC
2. Bajnok DSE Nemesvámos
3. Ercsi SE
4. VAX KE Sárbogárd
5. Õsi Andreotti SE
6. Martonvásári KSE
7. Alsóörsi SE
8. Simontornyai KK
9. Tapolca VSE
10. Rácalmás SE
11. Bicskei TC

13 12 0 1
14 12 0 2
14 11 0 3
14 8 2 4
13 6 1 6
13 5 1 7
13 5 1 7
13 5 0 8
14 3 1 10
14 2 2 10
13 1 0 12

456
411
466
413
399
327
333
384
389
347
284

333
367
360
381
392
348
357
411
455
441
364

123
44
106
32
7
-21
-24
-27
-66
-94
-80

24
24
22
18
13
11
11
10
7
6
2

A 15. forduló eredményei:
Veszprémi Egyetem–Rácalmás 44-19 (23-10),
Nemesvámos–Simontornya 33-25 (16-13), Tapolca–Ercsi 22-28 (7-12), Bicske–Martonvásár 22-23
(7-11).
Rehák Tamás

Nehéz tavaszi kezdés idegenben
Vajta–Sárbogárd 1-2 (1-0)
Fejér Megyei Labdarúgó-bajnokság, Horfer Serleg csoport, 14.
forduló:
Sárbogárd: Barabás J. – Kovács D., Lakatos Gy., K. Szabó, Fazekas I., Sebestyén Zs., Pásztor D., Bogdán A., Bognár Zs., ifj. Simon J., Czinka K.
Cserék: ifj. Mondovics Z. ifj. Simon J. helyett (46.), Szabó A. Bognár
Zs. helyett (86.), Tóth I. K. Szabó helyett (90.).
Gólszerzõk: Szalai (44.), illetve Sebestyén (56.), Czinka (75.).
Edzõ: Mondovics Zoltán.
A tavaszi szezonnak több új játékossal vágott neki a Sárbogárdi
LSC. Érkezett a védelembe a rutinos Fazekas István, valamint fél
szezon után visszatért Kovács Dávid. A középpályára erõsítésként jött Bogdán Attila, a kapuba pedig egy fiatal tehetség, Barabás József. Szerencsére a csapatból senki sem távozott, csak
Parnicsán Patrikot lesz kénytelen nélkülözni Mondovics Zoltán a
tavasszal sérülés miatt.
A mérkõzést a vajtaiak kezdték jobban, de elõttünk adódott az elsõ komolyabb lehetõség. Simon beadása után Bognár fejelt a kapu mellé. Ezután a vajtaiak vették át az irányítást. A 25. percig két

komolyabb távoli lövéssel tornáztatták meg Barabást. Majd percekkel késõbb Pásztor távoli lövésénél volt dolga a hazaiak kapusának. A félidõ végéig fölényben játszott a hazai csapat, amelynek
a 44. percben lett meg az eredménye. A bal oldalról érkezõ lapos
beadás után Szalai érkezett és a hálóba továbbította a labdát, 1-0.
Egy félidõnyi játék után hátrányban voltunk.
A 2. játékrészt jobban kezdtük, többet volt nálunk a labda. Az 56.
percben Pásztor ment el a jobb oldalon, beadására pedig Sebestyén érkezett, és a fejese a kapuban landolt, 1-1. A továbbiakban
is mi támadtunk és gólt is szereztünk Mondovics révén, de a játékvezetõ les miatt nem adta meg a találatot. A hazaiak nem voltak
már közel sem annyira veszélyesek, mint az elsõ félidõben. A 75.
percben ismét Pásztor húzott el a jobb oldalon, ezúttal a beadása
Czinkát találta meg, aki megelõzte védõjét és 10 méterrõl a kapuba pofozta a labdát, 1-2. Komolyabb lehetõség az utolsó 15 percben már nem adódott egyik csapatnak sem. Egygólos hátrányból
felállva sikerült a 3 pontot elhozni Vajtáról, a csapat nem játszott
jól, de hozta a kötelezõt. Folytatás két hét múlva a rivális Iváncsa
II. Beloiannisszal idehaza.
Rehák Tamás
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Teremlabdarúgók bálja
Március 12-én elérkezett a 2015-2016-os
városi teremlabdarúgó-bajnokság évadának lezárása, melyet egy bállal ünnepeltek
a labdarúgók, barátaikkal, barátnõikkel és
családtagjaikkal. Az eseményen hatvan
ember vett részt, bár a szervezõk többre
számítottak, így néhány hely üresen maradt. Ennek ellenére remek hangulat kerekedett, már a díjak kiosztásánál is.
A rendezvényt Bereczki Tamás, az LSC
Sárbogárd elnöke nyitotta meg, köszöntve
a bajnokságban részt vett és a helyszínen
megjelent 8 csapat képviselõit. Összefoglalta az idény alatt tapasztalt negatívumokat és pozitívumokat, különös tekintettel a
lopásokra és néhány szabály betartására, a
sportszerû viselkedésre és a játék örömére. Külön köszönetet mondott a már régi
motorosoknak számító futballozóknak és
a két új, idén elõször itt játszó csapatnak is
a részvételért, akikre számítanak a következõ szezonban is. Megköszönte a támogatók áldozatos munkáját és segítségét,
akik nélkül a bajnokság nem jöhetett volna
létre.

EXTRÉM I. helyezett

TWISTER GALAXY II. helyezett
Majd Gróf Ferenc vette át a szót, pontos
számokkal értékelve 2015-2016-os bajnokságban elért eredményeket, melyek a következõképpen alakultak: 8. Bogárd Junior, 7. Szelence Kamionmosó, 6. Sárszentmiklósi Öregfiúk, 5. Spuri, 4. Sárkeresztúr
KIKE, 3. FDL Kft., 2. Twister Galaxy, 1.
Extrém. Különdíjban részesült a legsportszerûbb csapat: Szelence Kamionmosó, a
legjobb kapus: Farkas Attila (FDL Kft.), a
legjobb mezõnyjátékos: Dévényi Zsolt
(Extrém). A gólkirály Horváth Tamás (Extrém) lett.
A díjkiosztó után a megjelentek ízletes vacsorát fogyaszthattak el, melyet maguk a
bajnokság fõ szervezõi készítettek. Már
délután fõtt a kondérban a pörkölt. A vacsora mellé jó zene szólt, s hamarosan
táncra perdült a bálozó nép, hajnalig ropva.
Hargitai Gergely

FDL Kft. III. helyezett

Bogárd és Vidéke 2016. március 17.

SPORT

17

Miklósi focibörze
60 perc rémálom után
Sárszentmiklós–Szár 4-2 (0-1)
Sárszentmiklós: Lieszkovszky Z. – Gráczer G., Kõkuti T.,
Gráczer Bence, Hegedûs Gy., Benke V., Lajtos A., Badi B., Vámosi D., Horváth Á., Bezerédi Á.
Csere: Deák M., Gráczer Bálint, Nagy Á., Sükösd G., Bíró B., Szabó
B. Edzõ: Sárai György.
Szár: Koch Á. – Haász J., Boros Z., Juhász A., Fenyvesi Sz., Géber
Á. J., Daru K., Rada G., Fenyvesi V., Orbán D., Kovács B.
Csere: Zöld J. M., Pechinger F., Ivancsik V., Bognár B. Edzõ: Lacza
Albert.
Változatos, küzdelmes játék alakult ki a mérkõzés elején. A 4.
percben Horváth Á. jól eltalált lövése a bal felsõ kapufa felett
hagyta el a játékteret. A kezdeti lendület kissé alábbhagyott, és a
két tizenhatos között folyt a játék. A 42. percben váratlanul vezetést szerzett a vendégcsapat. Bal oldalon vezettek támadást a száriak, és az alapvonalról visszaadott labdával Haász J.-be fordult,
és 18 m-rõl kilõtte a hosszú felsõt, 0-1.
A második játékrész szári helyzettel kezdõdött. Boros Z. egy csel
után 16 m-rõl kapura lõtt, Lieszkovszky Z. remek védéssel ütötte
szögletre a labdát. A szöglet után az elõre vágott labdával
Bezerédi Á. elhúzott, és 18 m-rõl fölé lõtt. Az 55. percben a felezõvonaltól elvégzett szabadrúgást Daru K. 10 m-rõl a meglepõdõ
kapus mellett a jobb alsó sarokba csúsztatta, 0-2. A kétgólos vendégelõny ellenére szorongatott a Sárszentmiklós. A hazaiak támadásai a 64. percben gólt eredményeztek. A kapu elé ívelt labdára Koch Á. késõn mozdult, és csak szabálytalanul tudta megszerezni a labdát. A játékvezetõ büntetõt ítélt, amit Vámosi D. magabiztosan értékesített, 1-2. A 71. percben ismét a hazaiak ünnepeltek. Jobb oldali szöglet után a védõrõl kipattanó labdát Bezerédi
Á. 8 m-rõl a hálóba lõtte, 2-2. A 76. perc eseménye már a vezetést
eredményezte az elfáradt vendégek ellen. Horváth Á. bal oldali
szabadrúgását Benke V. a kapu bal alsó sarkába csúsztatta, 3-2. A
gól után Géber A. J.-t a játékvezetõ kiállította. A 83. percben
Bezerédi Á.–Benke V. volt a labda útja. Benke V. átívelt Horváth
Á.-hoz, aki kapásból kapura lõtt. A kapus csak kiütni tudta a labdát, és Vámosi D. 3 m-rõl a hálóba emelt, 4-2.
Küzdelmes mérkõzésen, a második félidõben mutatott játékkal,
megérdemelt hazai siker született.
Jók: Lajtos A., Horváth Á., illetve Haász J.

Támadólag léptek fel a hazaiak a mérkõzés elején, és egymás után
alakítottak ki helyzetet. A 7. percben Nagy Á., 15 m-rõl leadott lövése a kapufa mellett surrant el. A 20. perctõl felgyorsultak az események. Demeter D.–Nagy Á.–Szakács S. volt a labda útja. Szakács S. kilépett a védõk között, és Ganyecz D. bravúrral szögletre
hárított. A 22. percben ismét Szakács S. került helyzetbe, lövése
keresztbe ment el a kapu elõtt. A 24. perc meghozta a várva várt
vezetést. Gráczer B. Molnár M. átadását 18 m-rõl a kapu jobb alsó
sarkába lõtte, 1-0. Két perc múlva ismét zörgött a vendégek hálója
Molnár M.–Sükösd G.–Demeter D. vezetett támadást a jobb oldalon. Sükösd G. élesen beadott labdáját Demeter D. 4 m-rõl
nem hibázta el, 2-0. A 31. percben egy kóbor vendégtámadás után
szabadrúgást végeztek el a száriak. A beívelt labdát Daru K., a kapust megelõzve, a hálóba fejelte, 2-1. A félidõ utolsó percében
Nagy Á. becselezte magát a 16-oson belülre, és visszagurított
labdáját Sükösd G. 5 m-rõl a bal sarokba helyezte, 3-1.
A második félidõre alábbhagyott a hazaiak lendülete, a biztos vezetés tudatában. Az 55. percben Nagy Á. jobbról belõtt labdáját
Sükösd G. 12 m-rõl a hálóba lõtte, 4-1. A szórványos vendégtámadások a 65. percben gólt eredményeztek. Daru K. 22 m-rõl a léc
alá lõtt, 4-2. A 89. percben Petõ A. átadását Demeter D. elsõre a
kapusba lõtte, a kipattanót azonban a hálóba vágta, 5-2.
Jók: Szabó B., Horváth I., illetve Kovács B.
Pajor László: A szervezetten védekezõ vendégek védelmét nehezen, de sikerült feltörni, és megérdemelten arattunk gyõzelmet.
Gratulálok a srácoknak!

Régóta várt siker
Pusztaszabolcs–Sárszentmiklós II. 0-1 (0-0)

Az élen a helyzet változatlan

Sárszentmiklós II.: Plézer N. – Somogyi L., Németh K., Fülöp T.,
Juhász G., Pajor T., Bartók Z., Szabó Z., Hegedûs J., Szakács S.,
Krajcsovics P.
Csere: Simon Cs., Molnnár M., Rigó L., Mádi L. Edzõ: Pajor László.
A hazaiak nyomás alatt tartották a vendégek kapuját. Fegyelmezett játékkal, a taktikai utasításokat betartva, szórványos ellentámadásokkal veszélyeztettek a miklósiak.
A második játékrészben tovább erõsödött a szabolcsi nyomás. A
70. percben egy kontra akció végén Szabó Z. 7 m-rõl a kapuba lõtt,
ezzel megszerezve csapatának a gyõzelmet jelentõ gólt, 0-1.

Sárszentmiklós U19–Szár U19 5-2 (3-1)

A hétvége sportmûsora:

Sárszentmiklós U19: Simon Cs. – Pajor T., Németh K., Szabó B.,
Horváth I., Demeter D., Gráczer Bálint, Molnár M., Sükösd G.,
Nagy Á., Szakács S.
Csere: Brúzsa S. P., Húsvéth T., Szúnyogh R., Petõ A., Márkovics D.,
Vagyóczki P., Csizmadia B. Edzõ: Pajor László.
Szár U19: Ganyecz D. – Tamás L., Grósz E., Iváncsik V., Farkas
F. M., Nagy T., Kovács B., Szabó R., Tóvári M., Orbán D., Daru
K.
Csere: Tóth B., Kellner M., Izsák Gy. Edzõ: Juhász József.

2016. március 19. (szombat) 10 óra:
Pusztavám U19–Sárszentmiklós U19 (Pusztavámon);
12.30 óra: Sárszentmiklós Öf.–Soponya Öf.;
15.30 óra: Sárszentmiklós II.–Baracs.
2016. március 20. (vasárnap) 15 óra: Pusztavám–Sárszentmiklós
(Pusztavámon).
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten Állandó
és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Huszárné Kovács
Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Menyhárt Daniella, Mágocsi Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, dr.
Müller Viktória, Tauzné Piroska, Leszkovszki Albin, Pajor László, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó Gáspár és még sokan
mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés és utómunka: Heiland Ágnes,
Hargitai Gergely, 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 / IDÕJÁRÁS

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.
06 70 539 7882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091
AUTÓBUSZVEZETÕKET KERESÜNK
hosszú távú FEJÉR MEGYEI MUNKÁRA!
Sárbogárd és 30 kilométeres körzetébõl.
Jelentkezés önéletrajzzal: tibor@buszrent.hu
IRODA- ÉS ÜZLETHELYISÉG KIADÓ.
06 20 437 7036
M6-os autópályán Dunaújvárosnál
OMV-TÖLTÕÁLLOMÁS
NÕI MUNKATÁRSAKAT KERES.
Jelentkezni e-mailben: sztrada6kft@gmail.com
vagy személyesen önéletrajzzal
a sárbogárdi OMV töltõállomáson.
HÁZ ELADÓ Bajcsy-Zs. utca 86.
Telefon: 06 30 552 4960
SZABOLCSI ALMAVÁSÁR
MÁRCIUS 19-én SZOMBATON A VÁSÁRBAN.
Kissé változékony, szeles, összességében átlagos hõmérsékletû
idõjárás várható a továbbiakban.
Szombaton egy hidegfront éri el hazánkat, ekkor a felhõsebb tájakon 10 fok alatt marad a nappali hõmérséklet, ezt leszámítva
viszont jellemzõen két számjegyûek lesznek a maximumok. Éjszakánként a kevésbé felhõs, szeles területeken gyenge fagyokra
lehet számítani. Csapadék szombattól kezdõdõen fordulhat elõ,
helyenként, elszórtan záporok, kisebb esõ formájában, többnyire a délutáni idõszakokban.

Heti idõjárás

www.metnet.hu

2016. március 17. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Szántóföldet, rétet vásárolnék, bérelnék. 06 (30) 569 6870 (3261338)
Ház eladó. Irányár: 10.000.000 Ft. Bíró Sándor pékmester, Sárbogárd,
Dobó u. 28. 06 (70) 290 7676
B- és/vagy C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ férfi munkatársakat
keresünk mozgóbolti értékesítésre, akár azonnali munkakezdéssel. 06
(30) 382 4133
Családi ház Alapon eladó 06 (70) 367 4029 (2100707)
Sárbogárd központjában háromszobás gázfûtéses családi ház, kis telken
eladó. Érdeklõdni: 06 (30) 269 5353 (2100678)
Fiatal gazda szántóföldet bérelne támogatás feletti áron. Területek: Káloz,
Nagyhörcsök, Sárhatvan, Örspuszta, Sáregres, Pusztaegres, Mezõszilas,
Dég (Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós), minimum 2,5 hektártól. 06 (30) 613
0823
Gyerekszõnyegek eladók. 06 (70) 9439 338 (2100672)
Kaszálással, fûnyírással, sövénynyírással foglalkozó, Sárbogárd környéki
kisvállalkozásomat egészségügyi okok miatt megszüntetem. A vállalkozás
gépei eladók meglévõ ügyfélköröm átadásával. 06 (70) 413 6048
Lakás kiadó 06 (30) 273 1278
Rántanivaló csirke kapható március 19-étõl. Tisztítva elõjegyeztethetõ.
Május 8-ára elõnevelt TETRA–H csirke felíratható. Tinódy út 52. 06 (30)
384 2294 (3261492)
Élelmiszer- és vegyi áru raktárunkba keresünk munkatársat, 8 órás munkarendbe. Vegyes bolti eladói gyakorlat és alapfokú számítógép kezelõi ismeret elõny. Jelentkezni személyesen önéletrajzzal a Krencz Nagykernél
lehet.
Húsvéti nyulak eladók 06 (30) 2455 622
Albérlet kiadó 06 (30) 607 2226
Sárbogárd központjában albérlet kiadó 06 (30) 225 2067

A KITE Zrt. Logisztikai Fõosztálya pályázatot
hirdet Sárbogárdon található alközpontjába

TEHERGÉPKOCSI-VEZETÕ
munkakör betöltésére.
Feladata:
• A vállalat beszállítóitól árubeszállítás KITE telephelyekre
• Telephelyek közötti kereskedelmi áruk szállítása
• Telephelyrõl történõ kereskedelmi áruk kiszállítása
Követelmények:
• „B, C, C+E” kategóriás jogosítvány
• Targoncavezetõi jogosítvány
• Küldeménydarabos ADR vizsga
• PÁV II-es alkalmassági vizsga
• Megbízhatóság, pontosság, következetesség
Elõnyt jelent:
• Nehézgépkezelõi jogosítvány
• Emelõgép-kezelõi jogosítvány
• GKI-kártya
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
Amit nyújtunk:
• Versenyképes jövedelem
• Mobiltelefon
• Stabil, országos hírû cégnél szakmai fejlõdési lehetõség
Jelentkezés:
Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklõdését,
kérjük, küldje el fényképes szakmai önéletrajzát
a hegedusferenc@kite.hu e-mail címre 2016. március 24-ig.
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SÍC – hírek, eredmények
Az elmúlt hétvégén a Dél-Alföldi Íjász Régió által Kecskeméten
rendezett terem OB-kvalifikációs íjászversenyen szerepeltek
egyesületünk legfiatalabb, 10–13 éves versenyzõi. Közülük Lõkös
Leventének, Jászter Botondnak és Jászter Zsombornak ez volt elsõ íjászversenye.
Eredmények:
– serdülõ lányok korcsoportja: 1. helyezett Csik Nikoletta;
– serdülõ fiúk korcsoportja: 3. helyezett Szénási Benedek, 4. helyezett Jászter Zsombor;
– gyermekek korcsoportja: a 2. helyet Jászter Botond, a 3. helyet
Lõkös Levente szerezte meg.
A március 19-ei Gyermek és Serdülõ Terem Országos Bajnokságon Kecskeméten az elért köregységeiket figyelembe véve három
versenyzõnk indul: Csik Niki, Szénási Benedek és Jászter Botond.
Egyesületünkbe várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat, hölgyeket és férfiakat. Olimpiai íjászati felszerelést 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 segítsék és támogassák egyesületünket.
Adószámunk: 18491074-1-07.
Elõre is nagyon köszönjük!

Egyesületünk elérhetõ: lgilicze@tolna.net.
Egyesületünkrõl többet megtudhattok és tájékozódhattok a
sic.hupont.hu oldalon.
Sárréti Íjász Club Sárbogárd

A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát Kör
meghívja a borosgazdákat a

2016. április 9-én 9 órakor
rendezendõ
XVIII. BORVERSENYÉRE,
mely Horváth István Sárbogárd–Rétszilas,
Fehérvári út 21. szám alatti – nádfedeles –
„BORHÁZÁBAN” kerül megrendezésre.
Borok leadása: a borverseny helyszínén 2016. április 8-án 17
és 20 óra között.
Nevezés: fajtánként 2x0,7 l üveggel, évjárat megjelölésével.
Nevezési díj: borfajtánként 1.000 Ft.
A bírálatot követõen ebéd (1.500 Ft/fõ, melynek ára a bor leadásakor fizetendõ), eredményhirdetés, oklevelek, kupák átadása.
További érdeklõdési lehetõség: Szilveszter Jánosnál, a Borbarát Kör elnökénél a 06 (30) 237 5658-as, és Gróf Ferencnél, a
Borbarát Kör titkáránál a 06 (30) 301 6321-es telefonszámon.

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Alapnál aljnövényzet égett
Megyénk hivatásos és önkéntes tûzoltói több szabadtéri tûzesetnél is beavatkoztak március 14-én, hétfõn.
A sárbogárdi hivatásos tûzoltók Alapon, a vasútállomás mellett
kéthektáros területen kéziszerszámokkal és két vízsugárral oltották el az aljnövényzetben felcsapó lángokat, kevéssel dél után. A
tûzesetek következtében személyi sérülés nem történt, épített
környezet nem volt veszélyben, illetve nem károsodott.

Vaddal ütközött
Sárbogárd határában balesetnél kellett beavatkozniuk a tûzoltóknak március 14-én, a hajnali órákban.
A baleset hajnali öt óra után történt Sárbogárd és Mezõfalva között, a 6219-es számú úton. Egy személyautó vaddal ütközött, ennek következtében elõször a menetirány szerinti bal oldali árokba
hajtott, ezt követõen pedig az úttesten a tetejére borulva állt meg.
A gépjármûben ketten utaztak, a mentõk tájékoztatása szerint
nem sérültek meg. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók a forgalmi
akadály megszüntetését végezték el, az autót visszafordították és
áramtalanították.
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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2016. március 17. Bogárd és Vidéke

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

