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Otthonok
Hétfõn egy hirtelen jött tavaszi zápor áztatott
meg, ami eszembe jutatta a nagy árvizes esztendõt a kilencvenes évek végén. Közvetlenül a
nagy esõzések elõtt mentem biciklivel Soponyára nevelési gyakorlatra a gyermekotthonként mûködõ kastélyba. Nyár volt, tavaszias
idõ. A mélykék ég alatt tépte a méregzöld fákat
a szél.
Akkoriban számolták fel a kastélybeli gyermekotthont, s költöztették a gyerekeket lakásotthonokba, többek között Sárbogárdra. Mint
gyakornok s mint újságíró végigkísértem ennek
folyamatát.
Az egykor szebb idõket látott, mesebelinek már
nem mondható kastély falai drámai történetek
tanúi. Bennük a 18. századi úri világ, a kommunizmus kisajátításai, az árván maradt, elhagyott, gondozásba adott-vett gyermekek „kolhozosítása”. A szegény gyermekeket a néhai
gazdagok otthonába tették… Lehet, hogy a
grófi idõkben jobb sorsa volt az árváknak?
Sosem felejtem el, mennyire szeretetre éhesek
voltak a gyermekek, akikkel ott találkoztam.
Az eredeti elképzelés szerint a lakásotthonok a
családiasabb közegben való nevelés által szeretnének a gyermekeknek jobb indítást adni az
önálló élethez. Hogy ez sikerül-e, abban a környezeti hatásoknak, a nevelõknek is befolyásos
a szerepük, de a gyermek személyiségének is,
hogy mire nyitott, milyen életfeladatot vállalt a
Földre születve. Közülük vannak, akik ma tisztességes, családos, dolgozó emberek, és vannak, akik viharos utat választottak. Meg vagyok
gyõzõdve arról, hogy a „rendes” családi háttérbõl indulóknál sem különb az arány.
Hargitai–Kiss Virág

Péntek esti színvilág

Halálos baleset Cece
közelében
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NAPLÓ
A napirendi pontok tárgyalását megelõzõen Varga Gábor országgyûlési képviselõ
válaszolt a sárbogárdi képviselõk kérdéseire az április 10-ei soros testületi ülésen.

Varga Gábor válaszol
Nedoba Károly: Szomorúan olvastam egy
hónappal ezelõtt az interneten, hogy a
képviselõ úr a néma leventék csoportjába
került a parlamentben. Ebben a körzetben
nagyon sok probléma van, amiket fel lehetett volna vetni vagy közvetíteni a megfelelõ szervnek, miniszternek, államtitkárnak.
Elhangzott a kormányablak átadásánál,
hogy Miklóson a megszûnt posta visszakerül. Lázár Jánost hiteltelennek tartom.
Akkor hiszem el, ha már megnyílik a posta.
Sárbogárd az Ön körzetében a legnagyobb
település, és ezt, amikor a választás van,
Ön meg a Fidesz nagyon jól tudja. De az elmúlt 6-7 évben átütõ dolog nem történt itt.
Igaz, elõtte sem. Egy országgyûlési képviselõtõl többet várnék.

tõ legtöbbet tudjuk idehozni. Nemcsak önkormányzataim vannak, hanem civil egyesületeim is, gazdasági szereplõk, akik szeretnének pályázni. Ezeknek az embereknek a segítése is hozzám tartozik. Lázár
miniszter úrral a posta kérdésén kívül a
sárbogárdi zsinagógáról is beszélgettünk.
Jó lett volna, ha már a testület által kidolgozott tervet tudtam volna felvázolni neki.
A panelprogramban 3 panelház fog elindulni, pedig sokkal több panellakás van
Sárbogárdon. A sportcsarnok és az uszoda
startra készen áll. Az állam 100 %-os támogatással fogja a tanuszodát megépíteni.
Az el nem költött uniós forrásokból Sárbogárd a polgármesteri hivatalát teljes mértékben szigetelheti, nyílászárót cserélhet
és a tetõszigetelést is megvalósíthatja október 31-éig, ha a testület jóváhagyja. Ez
egy 150 millió Ft-os keret.” A munkahelyteremtéssel kapcsolatban elmondta: egyrészt mindenki szidja, másrészt pedig várja
a multikat, hogy jöjjenek ide. Oda megy a
multi, ahol lát tenni akarást az adott képviselõ-testületben, városban, és a szakemberek megvannak. Úgy nem lehet pénzt ide
hozni, hogy azt mondják: „Te hozd ide és
csináld meg!” Milyen aktivitást mutatnak
például a vállalkozások? Én segítek, ha
van akarat és elképzelések.”

Miért nem nyertünk térfigyelõt?

Varga Gábor megfogalmazta: a sárbogárdi
képviselõ-testület dolga többek között rövid, hosszú és középtávú tervek kidolgozása, mert csak akkor hozható ide forrás, ha
van konkrét cél, amihez ezeket hozzá lehet
kapcsolni. Sikeres városokban, falvakban
az együttmûködés nem kizárólag magasztos felszólalásokban van, hanem ténylegesen meg is valósul. „A szakmai kérdésekrõl
beszéljünk, arról, hogyan tud sikeres lenni
Sárbogárd, ne arról, hogy az elmúlt 25 évben hogyan nem volt sikeres” – mondta
Varga. – „Van egy-két politikai társulat,
akik azt gondolják, hogy csak kívülrõl változtatható meg Sárbogárd térsége gazdasági, szociális, pszichés és fizikális, infrastrukturális állapota. Az infrastrukturális
állapot kezd helyre állni. A szennyvízberuházás több helyen elkészült, folyamatban
van, vagy elõkészítés alatt áll. A kezdeményezésemre a 63-as úton a sárbogárdi vasúti átjárótól Sárkeresztúr túlsó végéig ebben az évben el fog készülni az útburkolat
helyreállítása majdnem 1,4 milliárd Ft-ból.
Azért is lobbizom, hogy Káloznál, Soponyánál is meglegyen az úthelyreállítás.
Nem hiszem, hogy az a legeredményesebb
parlamenti képviselõ, aki a legtöbbször
szólal fel, hanem az eredmények. 35 település tartozik hozzám és dolgozom. Elõkészítjük, hogy az uniós forrásokból a lehe-

Nedoba: Hogy legyen úgy együttmûködés,
hogy a választások után a két legtöbbet elért szervezet egyik bejutó képviselõjét nem
teszik be bizottságba és egy külsõs képviselõt se kap egyik se? Mi az oka, hogy a térfigyelõs pályázaton nem nyertünk?
Varga: Nem látom, hogy bármilyen szinten
befolyásolná az Önök munkáját, hogy
részt vesznek-e a bizottságin, vagy nem.
Egyébként részt vehetnek, mert a bizottsági ülések nyilvánosak. A térfigyelõ kamerával kapcsolatban a Belügyminisztériumnál volt egy pontozásos rendszer; a sárbogárdi közbiztonsági helyzet, a kapitányság
jelenléte miatt nem kapta meg Sárbogárd
a térfigyelõ kamerákra a megfelelõ forrást.
Hozzá kell tenni, hogy volt 800 millió Ft, és
kb. 6 milliárd forintnyi igény futott be.
Akik kaptak térfigyelõ kamerákat, ott
nincs akkora rendõri jelenlét, illetve a bûnözés fertõzöttsége nagyobb.

Mikor nyit újra a miklósi posta?
Szilveszterné Nyuli Ilona: Lehet, hogy
unalmas már a posta kérdése, de mivel Ön
az önkormányzati választások elõtt azt
ígérte a miklósi fórumon, hogy októberben
újra fogják nyitni a postát, akkor most, legyen kedves, mondjon egy határnapot.
Dr. Sükösd Tamás: Erre rosszul emlékszel, Ica, nem ezt ígérte.
Varga: Októberben volt a fórum, és azt
mondtam, hogy meg fogjuk nyitni a postát.
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Nem a posta záratta be a postahivatalt
egyik napról a másikra, hanem a maszek
üzemeltetõ, akinek kiadta a posta. Az esélyét sem adta meg annak, hogy valaki esetleg átvegye. Nem tudok pontos választ adni, hogy holnapután, vagy 2 hónapon belül
nyit-e a posta, mert megfelelõ helyet kell
építeni, vagy bérelni, és egy embert ki kell
kiképezni.
Szilveszterné: Akkoriban beszéltem a polgármester úrral és a helyi posta vezetõjével, aki azt mondta, hogy ez bizony nem
lesz megnyitva, mert a Magyar Posta betartja a törvényt, hogy a lakosság 80
%-ának 5 km-en belül, a fönnmaradó 20
%-nak 7 km-en belül kell postahivatalt találnia. Volt olyan helyi vállalkozó, aki azt
mondta, hogy õ megnyitná, de nem kapott
rá lehetõséget.
Dr. Sükösd: Nem egyszerû fönntartani egy
postát tõke nélkül. A posta úgy ítélte meg,
hogy neki nem éri meg, ezért adta bérbe.
Azért van most szükség a képviselõ úr illetve az államtitkár beavatkozására, hogy a
posta úgy ítélje meg, hogy megéri. Hogy
külsõ vállalkozó üzemeltetné, vagy se, az a
postánál gazdasági kérdés.
Varga: Ha elég az, ami volt, akkor szerintem viszonylag gyorsabban megvalósítható a posta újranyitása, mint egy új helyszín
kijelölése. Egy új vállalkozást elindítani
sokkal hosszabb idõ és sokkal nehezebb,
mint egy meglévõ üzemeltetõi jogot átvenni.

Buszozás helyett
Szilveszterné: Feltehetõen elég lesz az,
ami volt. A munkahelyteremtéssel kapcsolatosan felkeresett-e helyi vállalkozásokat,
hogy milyen kapacitásokkal rendelkeznek? Felkeresett-e környékbeli cégeket,
üzemeket, hogy milyen beszállítói igény
van, milyen szakirányú végzettséggel bíró
munkavállalókra lenne igény? Jó lenne, ha
nem 32 busz menne egy-két éven belül, hanem csak a fele, és az a sok ember, aki most
a buszokon ül, helyben találna munkát.
Varga: A vállalkozásokat nemcsak én keresem meg, hanem engem is keresnek meg
a polgármester urat is. A sárbogárdi nagy
foglalkoztatókkal heti szintû kapcsolatban
vagyok. Segítettem nekik munkahelymegtartási, munkahelyteremtõ, telephelyfejlesztési pályázatoknál. Az uniós források 60 %-a a kis-közepes vállalkozások irányába folyik valamilyen úton-módon. Nem
mindet direkt munkahelyteremtésre fordítjuk, hanem képzésre, szociális rendszerek kiépítésére is. Hozzá kell tenni: abban
az esetben, ha ide telepedne egy multi, és
azok, akik most utaznak, helyben dolgozhatnának, semmivel sem lenne kisebb a
munkanélküliség. Nincs gépészünk, nincs
villamosmérnökünk. A polgármestert abba az irányba próbálom terelni, hogy például a volt laktanya tulajdonának megszerzése, infrastrukturális felújítása kell
ahhoz, hogy ott a késõbbiek során egy ipari
park legyen, ahova várhatjuk a jelentkezõket, vagy ugyanúgy azoknál a szabad területeknél, amikkel rendelkezik az önkorFolytatás a következõ oldalon.
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mányzat. Van olyan vállalkozó, akinek
máshol is van telephelye, és megígérte,
hogy ha mi kialakítunk Sárbogárdon egy
zöldmezõs ipari területet, és adnak neki
egy 1-2 hektáros területet, akkor kb. 80100 munkahelyet tud idehozni a már meglévõ vállalkozásához.
Szilveszterné: Nem én fogom ezt a vállalkozót idehozni, erre én nem vagyok képes,
csak Ön, a polgármester és még néhány vezetõ.
Varga: Igen, csak ahhoz, hogy egy zöldmezõs ipari terület legyen, a testület döntése
szükséges. Gerlai Zsolt a postával kapcsolatban kifejtette: A múltkor az egyik hölgy,
akinél csekket próbáltam volna feladni, elsorolta nekem, hogy kérek-e sorsjegyet,
biztosítást. Mondtam neki, hogy nem kérek semmit, köszönöm szépen, jó lenne, ha
ehhez a sok funkcióhoz személyzetet is társítanának. Ez is megoldaná a postahelyzetet. A parkoló szintén katasztrófa.

Nem okoz pszichés törést
Juhász János: Nem igazán akartam hozzászólni, sõt általában nem is szoktam figyelni a képviselõ úr szavaira. Amióta 2010. június 18-án gúnyosan a képembe nevetett,
holott segítettem Önnek tavasszal, azóta
nem igazán kedvelem Önt. Milyen kész
tervekkel rendelkezik a város? Amilyen
elõterjesztéseket idehozott a polgármester úr – amiket úgy gondolt, hogy végig is
tud vinni, vagy amire érdemes befektetni,
megtervezteti –, azokat megszavaztuk. Az
ellenzéknek kellene ötletekkel elõjönni?
Számszakilag is többen vannak a fideszesek, de nem egy egyszerû képviselõnek az
ötletelésén kellene ilyen dolgoknak múlni.
De a polgármester úr jól csinálja ezt, úgyhogy nem kell minket félteni. Itt vagy azért
van konszenzus, mert mindenki, vagy
azért, mert a többség eleve meg tudja szavazni.
Varga: Pszichésen nem okoz törést a részemrõl, hogy Ön nem kedvel engem.
Amit Ön fölvetett, annak egy része inkább
sértõdöttség és magyarázkodás. Ha esetleg egyszer majd nem fognak megválasztani, vagy magam döntök úgy, hogy nem indulok, akkor is majd a közösségért szeretnék tenni, nem keresztbe tenni nekik. Nem
leszek megsértõdve azokra az emberekre,
akik úgy döntenek, hogy a pálcát más kezébe adják.
Közben Juhász kiment, majd visszajõve
azt mondta: Nem vártam választ, úgyhogy
nyugodtan kimentem.
Varga: Ebbõl is látszik egyfajta politikai
kultúra.

Polgármesteri tájékoztató
Az elmúlt idõszak történéseirõl szóló öszszefoglalójában dr. Sükösd a következõkrõl beszélt: Március 17-én kormányhatározattal kiemelt projektté minõsítették a
tanuszodát, ami 100 %-os állami támogatást és az összeghatár duplára emelését jelenti, illetve nem kell megvárni az építési
engedély jogerejét ahhoz, hogy meg lehessen kezdeni a beruházást. Közmunkában
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több mint 150-en vannak különbözõ szinteken állományban nálunk. Ez alig több
mint a fele annak, ami ahhoz a mûködési
struktúrához, gazdasági termeléshez kellene, amit szeretnénk. Civil fórumot tartottunk a helyi civil szervezetek részvételével. Megfogalmazódott többek között,
hogy legyen városi programterv, közösen
összehangolva, ne szervezzünk egymásra
rendezvényeket. A Fehérvár Médiacentrum vezetõjével egyeztettem, akik megyei
lefedettséggel biztosítanak felületeket az
önkormányzatoknak a megjelenésre, hogy
jobban fel tudjuk magunkra hívni a figyelmet. Ez nem nagyon kerül pénzünkbe, viszont több emberhez eljut. Április 4-én alpolgármester úr vett részt a kamionhúzó
országos bajnokság helyben szervezett fordulóján, ami a szervezõk tapasztalatlansága miatt kevés nyilvánosságot kapott, nem
nagyon hirdették. A szervezõt egyébként
Toldi Miklósnak hívják. A térségi zöldség-, gyümölcs-, fûszerpaprika-feldolgozóról folytattunk hosszas egyeztetést a legnagyobb piacot jelentõ fölvásárló cég felsõ
vezetésével, Nagylókkal és Hantossal
együtt. Önkormányzati segély-megállapítás január 1-je és február 28-a között 299
alkalommal történt, 21 elutasítás mellett.
Önkormányzati temetési segélyre 4 alkalommal volt szükség. Márciusban az eseti
települési támogatásból 74 megállapítás
mellett 14 elutasítás történt. Települési
krízistámogatás 1 esetben történt, települési támogatás temetésre szintén 1 esetben. Gyógyszertámogatás nem került
megállapításra, viszont 1-et el kellett utasítani, mert a jogszabály semelyik feltételének nem felelt meg.

A tûzoltóság munkájáról
Dr. Sükösd köszöntötte Kõvágó Dezsõ
tûzoltó õrnagyot, a Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltóság parancsnokát, és megköszönte
a precíz munkát, amit nagy területen végeznek. A polgármester hozzátette: meggyõzõdése, hogy ez az egyik legszebb intézmény Sárbogárdon és a legjobban szervezettek közé tartozik.
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ten kezeltük a lakossággal való kapcsolattartást, bemutatókat, nyílt napot szerveztünk, közösségi szolgálat területén végeztünk feladatokat. Szolgálati csoportonként 19 fõ az állománytábla szerinti létszám, ebbõl jelenleg 17 fõvel van feltöltve
mind a 3 szolgálati csoport. Az a cél, hogy
teljesen feltöltsük a létszámot. A mûszaki
szakterületen 1 biztonsági tisztünk végzi a
feladatot. A törzsállomány teljesen föl van
töltve. A teljes személy állomány a sajátjaként vigyáz valamennyi eszközre, berendezésre. Valamennyi gépjármû fel van szerelve a regionális eszközökkel, és a teljes
személyi állomány rendelkezik valamenynyi elõírt védõfelszereléssel, amelyek állapotát rendszeresen ellenõrizzük, és bármilyen kisebb hiba esetén azonnal cseréljük.
Mûködési területünk 31 településbõl áll,
ami nem változott. 5 önkéntes tûzoltó
egyesülettel vagyunk együttmûködési
megállapodásban (lajoskomáromi, sárosdi, simontornyai, kislángi, dégi), akik nagy
segítséget jelentenek a távolság miatt. Tavaly június, július és március adott nekünk
több munkát. A tûzesetek száma mezõgazdasági területeken jellemzõ. Összesen 279
vonulásunk volt. A tûzesetek száma a legtöbb, a mûszaki mentések száma egyre
több lesz sajnos. Egyre több a viharkár. 20
fõ életét mentettük meg, 48-an sérültek
meg különbözõ káresemények során. 7 fõ
életét sajnos már nem tudtuk megmenteni. A kiképzési tervünk minden napra
meghatároz elméleti vagy gyakorlati feladatokat. Különbözõ gyakorlatokat tartottunk a Petõfi Sándor Gimnáziumban,
az Alisca-Mag Kft.-nél és a rendelõben. A
parancsnokságunkon került kialakításra a
helyi védelmi bizottság mûködéséhez
szükséges feltételrendszer. Parancsnokságunk nagy hangsúlyt fektet a tûzoltósportban való szereplésre is; évek óta kiemelkedõ eredményeket érünk el. Folyamatosan
szem elõtt tartjuk a fejlesztési lehetõségeket. Az idei év teendõi: az egységes infokommunikációs rendszer, a 112 mûködtetésével lesznek feladataink, az önkéntességet erõsíteni kell. Vízügyi és kéményseprõ
tevékenységgel kapcsolatos feladataink is
lettek.

Zárszámadás

Kõvágó Dezsõ: 19 éve leszek lassan a tûzoltóságon állományban, és bármilyen rendszerben ugyanúgy végezzük a munkánkat.
Az írásos beszámolómból kiemelném,
hogy szerepet kaptunk az új katasztrófavédelmi rendszerben. Szakterületeink: a tûzoltási, a mûszaki mentési, a polgárvédelmi
és az iparbiztonsági. Tûzoltóságunk a tûzoltási és a mûszaki mentési szakterületet
látja el teljes körûen, az egyéb területeken
közremûködünk a hatóságokkal. Kiemel-

Dr. Sükösd a tavalyi év zárszámadása kapcsán elmondta: A költségvetés 91.500.000
Ft forráshiányt tartalmazott, amelyet az
elõzõ évi pénzmaradványból gondoltunk
fedezni. A fegyelmezett gazdálkodás mellett, amiben szeretném megköszönni a
polgármesteri hivatal, az intézmények és a
képviselõ-testület munkáját, 129 millió Ft
lett a pénzmaradvány. Külsõ forrásra, pályázásra folyamatosan szükségünk van az
elõre haladáshoz. Az adósságkonszolidációt követõen 10 milliót meghaladó hitelállományunk van: a városközpont-rehabilitáció kapcsán és a Zengõ Óvoda energetikai korszerûsítéséhez felvett fejlesztési hitel. A költségvetésünk tartható, ezt az
irányvonalat tudjuk tartani.
Folytatás a következõ oldalon.
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Gazdasági program és
fejlesztési terv
Dr. Sükösd: Sárbogárd város gazdasági
programja és fejlesztési terve 2014–2019
struktúrájában hasonlít a 2010-esre. Az elsõ fejezetben a korábbi, megvalósult, túlnyomórészt pályázati forrású és kisebb
részben saját erõs fejlesztések kerültek felsorolásra. A második fejezetben a munkahelyteremtésrõl, befektetés-politikáról értekeztünk. Egyeztetést követõen jelent
meg az Alisca-Mag, a mûanyag-feldolgozó
és indult újra a mûanyagüzem. A mûanyag-feldolgozónak olyan tárgyú igénye
is megfogalmazódik, hogy ha szeretnének
bõvülni, akkor szeretnének a bõvülés idõszakára illetve a bevállalt plusz munkahelyekre iparûzési adókedvezményt.
A mi rendeletünk nem tartalmaz ilyen rendelkezést. Ennek ellenére ezt az igényt ide
fogom terjeszteni olyan formában, amit talán elviselhet a költségvetésünk. A közfoglalkoztatásnál megpróbáltuk racionálisan
leírni azt, ami eddig történt, illetve azt,
amire szükség van. Czomba államtitkár úr
úgy fogalmazott, hogy addig marad fönn a
közfoglalkoztatás, ameddig más szektorok
ezeket a munkavállalókat teljes egészében
föl nem szívják. Szkeptikus módon azt
mondtam, hogy amikor mindenki találkozik a teremtõjével az utolsó ítélet napján,
még biztosan lesz közmunkás – elnézve a
közfoglalkoztatásban résztvevõk egyes
csoportját, akik nagyon akarnak tenni,
konstruktívak és jól tudunk velük együttmûködni, és sajnos van olyan csoport is,
akinek a munkához való szocializációja
nem olyan, hogy rövid idõn belül meg tudnánk változtatni. Az innovációs fejezetben
foglalkoztunk azzal, ami egy elõkészített
projekt, hogy legyen egy térségi zöldségfeldolgozónk hûtõkapacitással együtt. Mûszaki költségvetéssel és üzleti tervvel is
rendelkezünk hozzá. Van ennek egy zöldmezõs változata is. A rendõrség és a mentõállomás nem méltó körülmények között
mûködik. Valamennyi országos szervezet
vezetõjének jeleztem, hogy Sárbogárd Város Önkormányzata jó fekvésû, országos
közúton megközelíthetõ területet tudna
adni e beruházásokhoz. A KEOP nevezetû
forrás októberben jelenik meg várhatóan,
ebbe a lehetõ legtöbb közintézményünket
szeretnénk beletenni (pl. bíróság, földhivatal, ügyészség épülete). Cél a nem turisztikai célú kerékpárút megvalósítása, a
sportberuházás is.

A palackozóról
Juhász: Azért nem fogadom el a programot, mert a munkahelyteremtést a zászlótokra tûztétek 2010-ben, de nem látom,
hogy jelentõsebb lépések lennének e téren. Mint hajdani polgármester tudom,
hogy ez nem egyszerû dolog. Pár mondatos
tájékoztatást kaphatnánk az ásványvíz-palackozóról?
Dr. Sükösd: Három eredménytelen felszámolási, árverezési kísérleten vagyunk túl.
A legfõbb hitelezõ az MKB, a második pe-

dig a Fejér Megyei Munkaügyi Központ.
Az összes Sárbogárdra jövõ befektetõjelölttel fölvettem a kapcsolatot. A város érdeke az, hogy délután kezdjen el ott valaki
vizet palackozni a lehetõ legnagyobb létszámmal, reálisan 48 emberrel. Volt itt
Farkas Bertalan is, az elsõ magyar ûrhajós
egy befektetõi csoporttal. Egyikük egy fizikában és kémiában diplomával rendelkezõ
szakember volt, aki azt mondta, hogy õ a
víz minõsége miatt jött ide. Olyan minõségû ez a víz, hogy ezt érdemes lenne palackozni és vinni tovább. Egy kínai befektetõcsoport volt itt háromszor, egy orosz befektetõi csoporttal és a volt tagköztársaságokhoz köthetõ csoporttal magam voltam legalább ötször az üzemben, és egy
osztrák csapattal is. Volt itt egy olyan csapat, akikrõl 10 perc alatt lejött, hogy az
egészet szét akarják szedni és darabokban
eladni. A felszámoló velük kellõen érdes
volt, és nem jöttek vissza. Mert ha csak a
gépsort viszik el, akkor marad egy holdbéli
tájunk örök életre meg még egy napra.
Mindenki inkább azokat részesíti elõnyben, akik itt szeretnének valamit csinálni.
Szilveszterné: Örülök, hogy a fejlesztési
koncepcióba bekerült a miklósi orvosi rendelõ felújítása és Sárbogárdon parkolók
kialakítása.

Sárbogárdi Napok
Több rendeletet technikai ok, megváltozott elnevezés miatt kellett módosítani.
Ezek után tárgyalt a testület a Sárbogárdi
Napok programsorozatáról.
Nedoba: Másfél millió forintból csodát
nem lehet tenni. A program egyre jobban
szûkül. A 10-14 nap rossz döntés volt, ez a 3
nap ideális. A programok jók, ennyi pénzbõl ennyit lehetett kihozni.
Nedoba: A Csík zenekar nem lesz belépõs?
Dr. Sükösd: A sárbogárdiaknak ingyenes.
Nedoba: Sajnálatos módon a keményen
dolgozó kis embereknek kevés az a program, amire el tudnak menni, akaratlanul is
ki vannak zárva.

Megújulhat a városháza
Dr. Sükösd: Vannak olyan, más szereplõk
által föl nem használt források, amikre nagyon rövid határidõs pályázatokat lehet
benyújtani. Október 31-éig kell a beruházásokat befejezni. Az elsõ szûrõn átmentünk. Ezért szükségesnek tartom, hogy egy
feltételes közbeszerzés kiírásáról döntsünk. Ez azt jelenti, hogy a közbeszerzés

alapján kiválasztott gazdasági szereplõvel
való szerzõdési kötelezettség csak akkor
élesedik, ha elnyerjük a támogatást, amibõl a városháza energetikai felújítása történhet meg: homlokzat és födém szigetelése, teljes nyílászárócsere, belsõ csapadékvíz-elvezetõ rendszer. Ez egy nagyon komoly összegû pályázat, nehéz ennyi idõ
alatt befejezni, de azt gondolom, meg kell
próbálnunk.

Bejelentések
Juhász a sárbogárdi honlapon található elavult, hiányos információkra hívta fel a figyelmet. A fideszes képviselõk fogadóórájával kapcsolatban megjegyezte, hogy
helybe kell menni az emberekhez. A Dózsa György utca 18. és 32. közötti lakóingatlanokról egy ott élõ ember jelezte, hogy
a kertek nem mûvelhetõk a víz miatt. A lakók nem állnának ellen annak, hogy egy
árok legyen kialakítva a kert megfelelõ
pontján. A Bem utcára átvezethetõ lenne
az így összegyûjtött víz. Szeretném, ha a
mûszaki osztály megnézné.
Szõnyegi Lajos: A csapadékvíz-fogadó levezetõk magasabb szinten vannak, mint a
kertek. Nem találtuk meg, hogy hol volt a
lakó által említett árok régen. Amikor lakóházat veszélyeztetett a víz, azt a polgármesterséged idején is szivattyúval emeltük
át a Bem utcába.
Nedoba: Jelezték, hogy a közfoglalkoztatásba házaspárokat vesztek fel, emiatt mások kiszorulnak. Hogy ennek van-e valós
alapja, nem tudom.
Dr. Sükösd: A listát, hogy kik a fölvehetõk,
nem mi állítjuk össze, hanem a munkaügyi
központ. A csoportvezetõk igényeit próbálom igénybe venni, nem a mûszaki osztályét. Az egyik oldal az, hogy nekünk muszáj
hatékony közfoglalkoztatást csinálni, a
másik, hogy minél kevesebben essenek ki
abból, hogy egy évig nincs meg a 30 napjuk
és nem kapnak semmit. Ezt a kettõt próbáljuk összeegyeztetni. Nem mondom,
hogy nincs ebben érdeksérelem, de a múltkor 170-en ültek itt 50 helyett.
Dr. Varnyu Péter aljegyzõ: A 22.800 Ft-os,
rendszeres szociális segély néven elhíresült valamire egy háztartásban a házastársak, élettársak közül egy jogosult. Február
28-áig Sárbogárd város jegyzõje állapította
meg ezt az ellátást, március 1-jétõl ennek
teljes ügyintézése átkerült a járási hivatalba, és õk vizsgálják a feltételeket. Nagyon
sok házaspárként ismert személy van, akik
jogerõs válási okirattal tudják igazolni,
hogy ugyan egy lakcímen laknak, de õket
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Magyarország bírósága jogerõsen elválasztotta. Az õ esetükben az aktív korú ellátásra való jogosultság is mindkét személy
részére megállapítható a feltételek teljesülése esetén.
Nedoba: A Dobó utcán lévõ romhalmaz ki
van támasztva, de nagyon meg van indulva.
Dr. Sükösd: Egyetlen dologra voltunk jogosultak, hogy adjunk anyagot, amivel a
tûzoltók meg tudják támasztani a házat.
Próbáltam kutatni, hol akadt el az államigazgatás gépezete. A dunaújvárosi kötelezõ határozat megszületett ugyan, de a
bejegyzett tulajdonos, egy hölgy, életvitelszerûen Németországban él, és ott is dolgozik. A legtöbb államigazgatási szerv a
bontási kötelezettség jogerõs elrendelését
azért kerülgeti nagy ívben, mert meg kell
tervezni, a hulladékot el kell szállítani stb.
Megkérem az osztályvezetõ urat, hogy
írjunk egy újabb tájékozódó levelet a dunaújvárosiaknak, hogy miért áll ez az ügy.
Nedoba: Mivel van Kárpátalján testvértelepülésünk, és tudjuk, milyen állapotok
vannak ott, fel kellene venni velük a kapcsolatot, hogy tudunk-e segíteni.
Dr. Sükösd: A legnagyobb szervezet az
ökumenikus segélyszervezet. Nekik volt
olyan kamionjuk, ami 4 hétig állt, mire
beengedték. Mindenki azt mondja, hogy
egy dologgal tudunk segíteni: pénzadománnyal. Semmi mást nem engednek be a
hatóságok. Ha a pénzbeli gyûjtés sikerül,
akkor azt is a nagy szervezeteken belül tegyük meg, mert nagyon nehéz Ukrajnába
jutni, amióta az orosz beavatkozás segélyszállítmányoknak van álcázva.
Szilveszterné az orvosi ügyelettel kapcsolatos fejleményekrõl érdeklõdött.
Dr. Sükösd: Folyamatban van. Amint Aranyos József képviselõtársunk, aki a legtöbb szakmai ismerettel rendelkezik közülünk, meggyógyul, ismét vissza tudunk térni erre a kérdéskörre.
Szilveszterné: A lakásunkhoz közel van
vízelvezetõ árok, ahol általában közmunkások végzik az ároktisztítást. Ezzel szemben február óta a férjem reggel, este, esõs
az idõben is szedegette az átereszbõl a békanyálat, moszatot, nejlonzacskót, mert a
Papföld csapadékvizének egy része kellene, hogy elfolyjon ott.
Tóth Béla: Az Attila utcában a fekvõ rendõr még mindig magas, az autóknak leér az
alja és a biciklisek is fennragadnak. A Kossuth utcán sürgetõ a padkanyesés, ároktisztítás és útfelújítás, a Mádi közben a csapadékvíz-elvezetés, útfelújítás, a Kis utcában a csapadékvíz-elvezetés meg a mart
aszfaltozás. Ígéretet kaptam, hogy a Spartól a Petõfi utcáig járda lesz. A Kinizsi utcával 2011 óta bajlódunk, hogy a csapadékvíz-elvezetést megcsináljuk.
Dr. Sükösd: Nyertünk rá pályázatot, reméljük, hogy megoldódik közmunkával.
Most indulnak a közmunkaprogramjaink,
kezdjük a vízelvezetõk rendbetételét. Akinek ép keze, lába van, a környezetének a
rendben tartása érdekében próbáljon
megtenni mindent. Akkor lesz szebb a város, ha közösen mozdulunk.
Hargitai–Kiss Virág
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Borverseny

Rossz évben is voltak jó borok

Szombaton rendezte a Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát Kör az éves borversenyét. Ez volt a 17. sárbogárdi borverseny. Erre – a korábbi évekhez hasonlóan –
nemcsak helybõl, hanem a környékbõl is
sok bormintát hoztak, így Lepsénybõl, Lajoskomáromból, Kálozról, Simontornyáról, Nagylókból.
Elõzõ este 50 borminta érkezett. Ez jelentõsen elmaradt az elõzõ évi 135 mintától.
Az ok ismert: a múlt esztendõ a szõlõ számára nagyon szépen indult, aztán a késõ
nyári és õszi esõzések szinte az egész termést tönkretették. Ennek ellenére érkeztek meglepõen szép borok is a zsûri asztalára.
Szilveszter János megnyitója után 22 vörösbor, 23 fehérbor és 5 rozé került elbírálásra.
A zsûri elnöke Herczeg Gyöngyi, az
Észak-Tolnai Hegyközség hegybírája volt,
s õ vállalta a fehérborokat bíráló asztal elnöki tisztét is Zsuppán János és ifj. Chikán
Attila tagokkal karöltve. A vörösborokat
bíráló asztal elnöke Hegedûs János, a dunaföldvári borrend elnöke volt. Vele
együtt bírált Etelvári Zoltánné és Szabó
Gábor.
Mire végeztek a borbírálattal, Gili János
elkészítette a közös ebédet, amit jóízûen
fogyasztott el a vendégsereg a borok és az
asszonyok által sütött pogácsák kóstolgatása közben.
A zsûri döntéséig az idõt pincelátogatással
töltötték a szõlõsgazdák Márkovics Lajosnál, de betekintettek más pincékhez is.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke
eseményeirõl

A nagyarany minõsítésre vörösboros és a
fehérboros kategóriában egyaránt Márkovics Lajos borai bizonyultak a legérdemesebbnek, s ezzel járt neki mindkét kategória vándorserlege is.
A vörösborok közül aranyminõsítést ért el
három, ezüstminõsítést 6, bronzminõsítést
8 borminta, 4 borminta pedig oklevél-elismerésben részesült.
A fehérboroknál 2 aranyat, 4 ezüstöt, 12
bronzot, 4 oklevél-elismerést adtak ki.

A rozé borokból 1 arany-, 2 ezüst-, 2 bronzminõsítésû lett.
A pogácsasütõ versenyen öten indultak. A
legjobbnak bizonyult Sándor Jánosné Anikó pogácsája.
Hargitai Lajos
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A megye legjobb rendõrkapitánysága
Nemrég tartotta évértékelõ gyûlését a rendõrség, ahol a megyei fõkapitány a megye legjobb rendõrkapitányságának minõsítette a Sárbogárdi Rendõrkapitányságot 2014.
évi eredményei alapján. Ennek apropóján kerestem fel Sárbogárd rendõrkapitányát, Budavári Árpádot.
– Az elmúlt évet hogyan jellemezné összességében?
– Nagyon dolgos, ugyanakkor – talán túlzott elbizakodás nélkül – valóban eredményes évet zárt a Sárbogárdi Rendõrkapitányság. Volt három választás (országgyûlési, európai parlamenti, önkormányzati),
amelyek meghatározók voltak az év eseményei közül. Ezek zavartalan lebonyolítása komoly feladatot rótt a rendõrségre is.
Szerencsére normális mederben folytak a
választások. Aztán volt az Ozora Fesztivál,
ami most már több éve nagyon komoly feladat a kapitányság és a megyei rendõr-fõkapitányság számára. Komoly célokat határoztak meg számunkra és tûztünk ki magunk elé a nyomozási eredményesség javítása, a szabálysértési felderítési eredményesség javítása, a bûncselekmények számának visszaszorítása terén. A kapitányság olyan állománnyal vágott neki az évnek, amelynek átlagéletkora 32,3 év, tehát
még mindig igen fiatal. Ugyanakkor azt tapasztaltam, hogy nagyon dolgos és jó hozzáállású a csapat. A célokat kivétel nélkül
tudtuk teljesíteni. 50,6 %-ról 58,8 %-ra
emelkedett a nyomozási eredményesség.
Ezek csak számok ugyan, de mögöttük komoly teljesítmény van. Sikerült a bûncselekmények számát is visszaszorítani. A
2013. évi 1164 már egy nagyon alacsonyan
álló szám, hiszen 2012-ben 1287 volt
ugyanez, 2014-ben már csak 1101. Ebbõl a
vagyon elleni bûncselekmények száma 696
– ez is csökkent a 2013-as 790-hez képest.
Az elmúlt évben Cecén és Sárkeresztúron
létesült rendõrõrs, ami átrendezte a rendõri erõk elosztását a rendõrkapitányságon.
Ezt üdvözölték a polgármesterek, polgárõrvezetõk is. Idén elõször az Ozora Fesztiválról sem vezércikkek szóltak, a rendõri
fellépésnek is köszönhetõen. Ezeket az intézkedéseket még elõdöm, Lasancz Zoltán ezredes úr vezényelte le. Augusztustól
jöttem én, és próbáltam a jól mûködõ
kapitányságot hasonló mederben tovább
terelgetni. Nagyon sokat beszélgettem az
önkormányzati vezetõkkel, jelen voltam
számos rendezvényen tapasztalatot gyûjteni, hogy megismerjem, milyen módon
reagál a közbiztonság dolgaira egy alapi,
alsószentiváni, cecei lakó.
– A közlekedés területén az tapasztalható,
hogy talán egy kicsit nyugodtabb a forgalom. Hogyan mutatkozott ez meg a 2014-es
eredményekben?
– A rendõri tevékenységet és a közterületi
rendõri tevékenységet, ami a közlekedésre
és a bûnügyi közbiztonságra is egyaránt

hat, átfogóan kell értékelni. Az országos
akció az év nagy részét átszõtte, aminek az
volt a lényege, hogy a településeket három
biztonsági fokozatba soroltuk. Mindegyik
településen próbáltuk növelni a rendõri jelenlétet, és ehhez anyagi és létszámerõ is
biztosított volt. Ennek eredménye lehet az
is, hogy jelentõsen csökkent a bûncselekmények száma, és 9 %-kal csökkent a balesetek száma. Olyan irritáló baleset, mint
amilyen történt korábban Sárbogárdon,
nem történt. Azt gondolom, hogy láthatónak kell lenniük a rendõröknek; nem az a
lényeg, hogy lesbõl támadjunk és több embert tudjunk megbüntetni. Be is jelentettük a nagy akcióinkat elõre. Aki biztonságosan akar közlekedni, annak erre megvan
a saját igénye, nem a rendõr fogja erre
kényszeríteni. Mi azokat akarjuk kiszûrni,
akik renitensek. Két városrészi képviselõ is
megkeresett mostanában, hogy a városrészükben egy-egy randalírozó autós borzolja a kedélyeket. Nekünk ezeket az embereket kell megtalálni, helyreigazítani,
megbüntetni úgy, hogy ne fordulhasson
elõ ez újra, ne legyen a következménye baleset.
– A baleseteknél mennyire volt jellemzõ,
hogy az átmenõ forgalomban résztvevõ
közlekedõ okozta a balesetet, vagy a körzetbe tartozó?
– A halálos balesetek száma 3 volt
2013-ban és 2014-ben is. A tavalyiból kettõ
a 64-es és a 62-es fõúton történt, átmenõk
okozták. A harmadik baleset egy kertvárosi dûlõúton következett be: egy idõs úr leesett a szekérrõl és a nyakát törte – az ilyen
eseteket sajnos nem tudjuk megelõzni.
– A rendszeres traffipaxozásnak köszönhetõen visszaesett-e a gyorshajtások száma?
– Igen. A sebességmérést bejelentettük és
jól látható helyen mértünk sebességet. A
cél az volt, hogy csillapodjon a sebesség,
ezáltal csökkenjen a baleseti kockázati tényezõk száma. Három nagy gócterület van
a közlekedésben: a sebességtúllépés, az ittasság és a passzív biztonsági eszközök
használata. A rendõrség ezeket kiemelten
kezeli és fokozottan ellenõrzi, illetve ha
szükséges, akkor szankcionáljuk is. Ennek

köszönhetõen az országban az elmúlt 10 év
trendjei most kicsit megálltak. A jelenlegi
eszközeinkkel ennél kevesebb balesetet
nem lehet, illetve nagyon nehéz elérni.
– Országos illetve megyei viszonylatban
milyen a kapitányság eredményessége?
– Az almát a körtével összehasonlítani
nem lehet. Nagy a körzet, és nem lehet
összehasonlítani egy gárdonyi kapitánysággal, ahol nyáron élénk a turistaforgalom, májusig pedig az üresen álló víkendházak jelentik a kockázatot. A fõkapitány
úr értékelésében a Sárbogárdi Rendõrkapitányság a megye legjobb rendõrkapitánysága lett 2014-ben, ami az itt szolgáló
96 rendõrnek köszönhetõ, akik egytõl
egyig helyt álltak.
– Hosszú távon marad ez a létszám, vagy
még növekedni fog? Kell még ember?
– Ha kell ember, akkor kapunk. Hellyelközzel lehet azt mondani, hogy kevés a
rendõrünk. Azonban volt ennél rosszabb
is. Másrészt, ha problémás helyzetet tapasztalunk, akkor a készenléti rendõrséget
tudjuk igényelni. Jelen pillanatban is jár a
készenléti rendõrség Sárkeresztúr területére. A megyei rendõrfõkapitány úr akceptálja ezeket a kéréseket. Nekem az az általános vezetési elvem, hogy meg kell találni
azt a kritikus tömeget a közbiztonságot
érintõen, akik irritálják a közbiztonságot.
Nem 36.000 embert kell féken tartani, akik
itt laknak a környéken, hanem azokat, akik
a problémák jelentõs részét okozzák.
– A bûncselekmények közül melyik vitte a
pálmát?
– Mint általában: a vagyon elleni bûncselekmények.
– Mit visznek leginkább? Még mindig a
pénz és az ékszerek a sláger?
– Ha betörésrõl beszélünk, akkor pénz, ékszerek és mûszaki cikkek, de nem lehet ezt
bekategorizálni. Jellemzõk a mezõgazdasági értékek sérelmére elkövetett bûncselekmények. Rengeteg az állat- és terménylopás. Ezek kisebb súlyú cselekmények a
törvény szerint, azonban aki elszenvedi,
annak nyilván komoly veszteség.
– Visszatérve egy kicsit a közlekedésre: a
kerékpárosokat az elmúlt év folyamán
sokkal szigorúbban ellenõrizték, mint eddig. Mik voltak a legjellemzõbb hiányosságok? Kb. hány kerékpárost büntettek
meg valamilyen oknál fogva?
– A kerékpárosok ellenõrzése azért fontos, hogy õket magukat védjük a közlekedésben, hiszen nagyszámú kerékpáros jár
munkába és intézni a mindennapi dolgait.
3 kerékpáros baleset történt Sárbogárdon
2014-ben és 8 a Sárbogárdi Rendõrkapitányság területén. Ez picivel több, mint
2013-ban, amikor 2 történt a városban és 6
a területen.
– Milyen a technikai háttere a nyomozásnak? Nyilván az emberi tényezõ az egyik
oldal, a másik pedig az, hogy milyen eszközöket lehet még bevetni a nyomozás
eredményessége érdekében.
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– A szakértõink alapvetõen felszereltek.
De a nyomozást még mindig az ember fogja megnyerni, nem pedig a technika; a
szakmai hozzáértés és alázat, a nyomozók,
az emberek együttes munkája fogja eredményessé tenni.
– Amikor van egy olyan ügy, aminél drága
vizsgálat kellene ahhoz, hogy elõrébb tudjanak lépni, akkor a központhoz kell fordulni és õk döntik el, hogy megéri-e ezt a
költséget ráfordítani?
– Van egy belsõ szabályozó, ami tisztázza,
hogy milyen szakértõt milyen módon vehetünk igénybe. Ami szükséges nyomozási
cselekmény, az minden ügyben el van végezve. Olyan nincsen, hogy forrás miatt a
nyomozási cselekmény elmarad.
– A rendõri állomány milyen elismerésekben részesült?
– 11-en részesültek komoly elismerésben,
közülük ketten soron kívüli elõléptetésben. Minden évben megválasztja a megye
az év rendõreit. Három kiváló sárbogárdi
rendõr is ebben az elismerésben részesült
a tavalyi rendõrnap alkalmával: Lasancz
kapitány úr, Farkas Márton vizsgálati alosztályvezetõ és Bérdi Péter sárkeresztúri
körzeti megbízott.
– 2015-ben mik a legfõbb célkitûzései a kapitányságnak?
– Amiben jó úton jár a kapitányság, azt követni kell, ami nem megy jól, azon javítani
kell. Fontos feladatunk nagy százalékban
felderíteni a bûncselekményeket, de ha
nekünk kevesebb bûncselekményt kell felderíteni, akkor az a lakosságnak jó, mert az
azt is jelenti, hogy nem követnek el a sérelmükre annyi bûncselekményt. Nekünk pedig azért jó, mert kevesebb teher jut a nyomozókra. Minden reményünk megvan arra, hogy amit a Sárbogárdi Rendõrkapitányság a tavalyi évben teljesített, azt az
idei évben is teljesíteni fogja. Nekem minden bizodalmam megvan az állomány
iránt. Tovább kell mélyíteni az önkormányzatokkal,
polgárõrségekkel
az
együttmûködést.
– Azt lehet hallani, hogy fix traffipax települ, vagy települt Sárbogárdra. Igaz a hír?
– A mobil készülékeket megkaptuk, és
ezeken kívül valóban lesz egy fix mérõeszközünk, ami valamikor az év folyamán a
63-as út sárbogárdi szakaszán kerül elhelyezésre.
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Pajta égett Kálozon
Tûzesethez riasztották a katasztrófavédelem sárbogárdi hivatásos tûzoltó egységeit
április 11-én, szombaton, délután. Kálozon, a József Attila utcában egy melléképület mögötti pajta, benne két körbála,
valamint elõtte további hét szalmabála
égett. Az oldalán nyitott, faszerkezetû,
nádfedésû pajta és a bálák a tûz martalékává váltak. A lángokat három vízsugárral fékezték meg a sárbogárdi hivatásos tûzoltók.

Mikrobusz borult fel
Cece közelében
A tûzoltók szabadítottak ki két sérültet egy
felborult mikrobuszból április 13-án, hétfõn, kora este Fejér megyében. Cece és
Németkér között a jármû letért az útról és
az árokparton az oldalára borult. A mikrobuszban hárman ültek, az egyik férfi ki tudott mászni, ketten a roncsban rekedtek.
A sárbogárdi hivatásos tûzoltók a további
borulás és elmozdulás elkerülése érdekében létrákkal támasztották meg a jármûvet, majd üvegvágóval kifûrészelték az elsõ
szélvédõt és kisegítették az egyik férfit a
roncsból. A katasztrófavédelmi mûveleti
szolgálat és a sárbogárdi egységek feszítõ–vágó berendezéssel a mikrobusz tetejét
is levágták, majd a mentõkkel közösen
emelték ki a harmadik sérültet. A férfi
olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a
helyszínen elhunyt.

Melléképület égett
Kálozon
Parasztházzal egybeépített melléképület
borult lángba április 13-án, hétfõn, délután
Kálozon. A tûzben az istállóként és ólként
használt melléképület megsemmisült, a
vályogfalazatú lakóház cserépfedésû tetõszerkezete körülbelül két méter hosszan
leégett. A lángokat a sárbogárdi hivatásos
tûzoltók három vízsugárral fékezték meg,
majd a polgármesteri hivataltól kapott fóliával letakarták a ház fa födémszerkezetét. A tûz keletkezésekor a lakók nem
tartózkodtak otthon, és a melléképületben
sem voltak állatok.

Véradás a sárbogárdi
tûzoltóságon
Több mint harmincan vettek részt a Magyar Vöröskereszt szervezésében zajlott
véradáson április 15-én, szerdán a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságon. A katasztrófavédelemtõl nyolc hivatásos tûzoltó, köztük Kõvágó Dezsõ tûzoltó õrnagy, sárbogárdi tûzoltóparancsnok is
adott vért, emellett a rendõrségtõl is többen részt vettek a véradáson.

Hargitai–Kiss Virág

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651,
e-mail:
polgarorseg@indamail.hu

A másik két sérültet a mentõk kórházba
szállították. A mûszaki mentés részeként a
tûzoltók a mikrobuszt kerekeire állították
és áramtalanították.
Fotó: katasztrófavédelem

A Magyar Vöröskereszt hagyományosan
minden évben legalább egy alkalommal
szervez véradást a sárbogárdi tûzoltóságon. A felhívásukra ezúttal harmincegyen
adtak vért.
Fotók: sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó hadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Föld derekán, Indonézia ölén 12.
Novák Kovács Zsolt: – A temetési szertartáson van egy hoppmester, aki fölvezeti a
rokonokat, és bemondja, melyik faluból
jöttek köszönteni az elhunytakat meg a rokonokat. Fölvonulnak a családok. A fekete
nem a gyász, hanem az adott nemzetség
színe. Más nemzetségek más-más színbe
öltöznek. Külön vonulnak az asszonyok és
a férfiak, hozzák az ajándékokat. Az elhunytról gyakran életnagyságú szobrot is
készítenek. Az ilyen szobrot tau-taunak
hívják. A 6 hónapnál fiatalabb csecsemõknek külön temetkezési helyük és szertartásuk van. Õket nem földbe temetik, hanem
fába, mert azt gondolják, hogy a fiatal
gyermek megrontja a termést. Minden falunak van egy bébitemetõ-fája, egy hatalmas méretû pálmaféle, aminek viszonylag
könnyen faragható a törzse. Ez a fa nem
pusztul el, ha üreget mélyítenek bele. A fatörzsbe vésett üregekbe teszik a csecsemõket. Az üreget utána befedik egy szövettel,
amit szöggel rögzítenek. A szögek száma
jelzi, mennyire elõkelõ a család, akinek a
gyermekét oda temették. A fa elõbb-utóbb
benövi az üreget, jelezve, hogy befogadta a
fa szelleme a csecsemõt. Ha kidõl a fa, vagy
már nem tudnak több üreget faragni bele,
akkor keresnek egy új fát.

– Ha kidõl a fa, akkor ottmarad és elbomlik?
– Igen, ahhoz nem szabad hozzányúlni. A
felnõtt halottakat barlangokban helyezik
el a keresztény toradzsák. Polcokat alakítanak ki, és oda teszik a koporsókat. A koporsók a csónakra hajaznak (akárcsak a
házak). Egy-egy koporsóban akár több generációnyi halott is lehet. Egyes falvakban
nem barlangokba, hanem sziklatömbökbe,
kézzel vésett, dobozszerû mélyedésekbe
helyezik el a halottakat. Abból látszik,
hogy egy temetõt használnak még, illetve

azt jelenti: kóser, természetes, megbízható, minõségi.
A parabolaantennák rácsosak, hogy a víz
átfolyjon rajtuk, mert ha megáll bennük a
víz, az zavarja az adást. Sok helyen szinte
teljesen az ég felé néznek ezek a tányérok,
mert az Egyenlítõ közelében fölöttük keringenek a mûholdak.
Az állványozáshoz bambuszrudakat használnak.
A mohamedán vallásnak nem velejárója a
személyi kultusz, de Indonéziában különös tisztelete van az államalapító Szukarno elnöknek. A szülõhelyén, ami egyben a sírhelye is, van egy múzeum. Megtalálhatjuk Budapestet is fölírva egy táblán.
Az 50-es évek végén ugyanis az összes szocialista országban doktorrá fogadták, aztán ahogy az ország átment nyugati „táborba”, a nyugati egyetemeknek is tiszteletbeli doktora lett. Eredendõen építészmérnök volt.
van még élõ leszármazott, hogy újra felöltöztetik a tau-taukat.
– Virág helyett így fejezik ki a kegyeletüket.
– A koponyák látványa egyáltalán nem riasztó. Magyarországon hatalmas síremlékeket, kõmonstrumokat építünk a halottaknak, de valahol ugyanaz a sorsa mindenkinek, hogy a természetben enyészik
el.
– A természet-közeliség ebben is megmutatkozik. Ez az európai embernek nehéz –
a fejlett országokban ebben fejletlenek vagyunk.
– Így van. Nálunk szerintem túlzott a halottkultusz.
– Meg talán egy kicsit tabuként kezeljük a
halált. Amikor halálos beteg valaki, vagy
idõs, inkább eltávolítjuk a családtól.
– Félünk a haláltól, pedig mindenkinek az
a sorsa, hogy vége lesz egyszer az életünknek. Nekem életre szóló élmény volt megtapasztalni az indonézek élethez és halálhoz való viszonyát a legkülönfélébb „variációkban”, ami elgondolkodtatja az embert.
– Az is sokat jelentett, hogy közvetlenül tapasztaltad meg, rajtuk keresztül, nem
csak olvastad egy könyvben. Ez a szemléletedet is tágítja, és a hozzáállásodon is
módosít.
– Nekem pozitív élmény, hogy a halált nem
szomorú dologként, tragédiaként kezelik,
hanem az élet velejárójaként, vagy akár valami új kezdetének. Lehet, hogy ez egészségesebb hozzáállás, mint az európai, magyarországi.
– Fotókon összegyûjtöttél apró érdekességeket, amik valamiért megragadtak. Röviden fölsorolnál néhányat?
– Ha már a halálról beszéltünk, Jakartában
láttunk egy olyan feliratot egy reklámtáblán, hogy „100 % halal”, és mellette konzervdobozok meg valamilyen élelmiszerszármazék. Kiderült, hogy a „halal” szó ott

Indonéziában jellemzõ, hogy mindenki fehér akar lenni, ezért a boltokban az összes
kozmetikumra rá van írva, hogy fehérítõ
hatású. A fehérek nagy tiszteletben vannak, bár a magyar lány szerint, aki megtalálta ott a boldogságát, Balin már úgy tekintenek a turistákra, mint mozgó bankjegy-automatákra.
És végül, de nem utolsósorban irigylésre
méltó, hogy mindig mosolyognak, mindig
örülnek valaminek, és mindig jól érzik magukat. Jó érzéssel töltött el bennünket,
hogy rögtön barátként tekintettek ránk.
Hálát adok a sorsnak, hogy sikerült eljutnom Indonéziába.
Vége
Hargitai–Kiss Virág
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Összefogás a boldog gyerekekért Nagylókon
Április 12-én vasárnap hagyományos jótékonysági délutánt tartottak
a Nagylóki Közösségi Házban. Ahogy az elmúlt években, úgy az idén
is a tavasz elsõ madár csicsergésével egy idõben kezdõdött a szervezés, készülõdés a közösen eltöltött délutánra, aminek egy fontos célja
volt: a nagylóki gyermeknap támogatása, anyagi feltételeinek segítése.
Három órakor gyülekezett a község apraja-nagyja, a szép ruhába bújt
legények és kislányok izgatottan várták sorukat a színpad elõtt. Elsõként Tauzné Piroska mondott beszédet, majd következett a fellépõk
kavalkádja.

Megmutatták tehetségüket a Csicsergõ Óvoda és Bölcsõde lurkói, az
iskolások, a népdalkör, a Bakakórus, a Szöszölõ Néptánccsoport, a

szülõk komikus jelenetekkel készültek, Fazekas Imre Pál pedig verseivel ajándékozta meg a közönséget.
Rendkívül színvonalas mûsorokat tekinthettünk meg. A délután zárásaként tombolasorsolást is tartottak. Aki ellátogatott a rendezvényre, az lelki ajándékot is kaphatott egyúttal. A közös összefogás
gyümölcsét a gyermeknapon mindenki jólesõ programokkal, igazi
családi kikapcsolódással ünnepelheti meg.

Mészöly-hírek
Hétpróbás kirándulás
Április 11-én, szombaton a Hétpróba keretében ismét egy mozgalmas és vidám próbára
vittük a mészölyös gyerekeket. Ezúttal a 2.
évfolyamosok közül 10 tanulónak volt lehetõsége részt venni a programon. Most a Maraton- és a Kinizsi-próbát kellett kiállni a
gyerkõceinknek.
Az elsõ próbán, a Maratonon, az Agárdi
Parkerdõ körül futottunk, hogy a csapatok
teljesítménye összeadódva tényleg a legendás távot adja ki. A második próbán pedig bebizonyíthattuk, hogy nemcsak a történelmi
hõs, Kinizsi Pál erõs, hanem 2. osztályosaink
is. 9 pályát kellett teljesíteni, hol a testi, hol a
szellemi erejüket használva. Miután minden
pályát sikeresen teljesítettünk, még egy bemutatót is megnézhettünk a kempósok jóvoltából.
A program közben lehetõség nyílt önfeledt
játékra és futkosásra is. Az idõjárás is kegyes
volt hozzánk, igazi tavaszias, meleg nap volt.
Jókedvûen, élményekkel gazdagodva tértünk haza délután. Igazán jól érezte magát
mindenki ezen a szép napon, melyet az egyik
kisgyerek szavai fejeznek ki igazán: „Ez volt
életem egyik legjobb napja!”
Némethyné Toldy Gizella

Ovi-Suli kalózmódra
Április 8-án tartottuk már hagyománnyá vált
Ovi-Suli rendezvényünket. Ez alkalommal
azonban egészen másképp szerveztük meg
ezt a délutánt, mint az elõzõ években.
Az iskolába készülõ nagycsoportos ovisokat
igazgatónõnk köszöntötte, majd minden
gyermeket bátor kis kalózzá varázsolt.

Miután a tanító nénik és néhány lelkes 4. osztályos tanuló segítségével minden kalóztanonc elkészítette a saját kincses ládikóját, felkerekedtek, hogy bebarangolják az iskolát, s
minél több aranytallért szerezzenek. Nyolc
kincses szigetet kereshettek fel, ahol egy-egy
csoda és különleges élmény várta õket. Minden szigeten egy-egy csoda, új élmény várta
õket.

Angol és német nyelvû kalózkapitányoktól
köszönéseket, testrészek neveit, számokat
tanulhattak. Játszhattak az interaktív táblán
és a számítógépeken. A hangjegyek szigetén
csodálatos dallamokat csalogattak elõ a torkukból, egy ritmusra rázták az esõbotot. A
zene és tánc szigetén fürgén járta lábuk a
csárdást, népdalokat énekeltek, új körjátékokat tanultak. A könyvek szigetén kirakóssal ügyeskedtek. A tornaterem veszélyes mocsárvilágát is bátran bejárták, s mikor az utolsó akadályon is átjutottak, begyûjtötték a
megérdemelt tallérokat. Csak úgy csilingelt a
sok arany a ládikókban, mire véget értek a
kalandok!
Ezután a kis kalózok visszaváltoztak óvodásokká, s boldogan vették át bátorságukkal és
ügyességükkel kiérdemelt oklevelüket.

Mágocsi Adrienn
Vidám, élménydús délutánt töltöttünk leendõ kis tanítványainkkal, akiket szeptemberben nagy szeretettel várunk a Tudás Szigetén!
Tanító nénik

Egészségnap
Április 1-je nem csak a tréfa jegyében telt.
Nagyon is komolyan gondoltuk az egészség
megõrzését. Ezúttal a TÁMOP 6.1.2.A-14/12014-0001 pályázat záró rendezvényét is idevonva zajlott le ez a nap. A reggelt zenés gimnasztikával kezdtük, megmozgattuk izmainkat. Felfrissülve vágtunk neki az elõttünk álló
programoknak. A NETFIT egyik feladatát,
az ingafutást is erre a napra tettük. A testnevelésórákon a diákok mindent beleadva rótták a csarnokban a hosszokat.
Délelõtt iskolánk védõnõje a dohányzás káros hatásairól tartott rendhagyó órát a felsõsöknek. Julcsi néni, Andi néni a sérülések,
balesetek megelõzésérõl, elsõsegélynyújtásról tartott érdekes foglalkozást. A nagy kivetítõn megtanulhattuk, hogyan is kell újraéleszteni. Izgalmas fizikai kísérleteket nézhettünk. Egy másik foglalkozáson az egészséges táplálkozásról, az üdítõitalokban található cukor mennyiségérõl figyelhettünk meg
kiállítást Angéla néni kalauzolásával. Vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag ételeket, salátákat, pékárut kóstolhattunk. Az ivóvíz fontosságáról is hallhattunk tájékoztatást
Gizi nénitõl.
A délután folyamán több helyszínre lehetett
csoportosan menni. Volt kerékpáros, görkoris ügyességi verseny, sor- és váltóverseny. A
legügyesebb kerékpárosoknak járó jutalmat
a Sárbogárdi Rendõrkapitányság dolgozói
adták át a diákoknak.
Ezzel a nagyszabású rendezvénnyel ismét
tettünk egy lépést egészségünk megõrzése
érdekében.
Varsányi Erzsébet testnevelõ
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ISKOLA / ÓVODA

Kossuth-morzsák
Megemlékezés

re, amit a gyerekek mutattak be nekünk. A
mese címe „A kiskakas és a gyémánt félkrajcár” volt. Nagyon ügyesek voltak, élvezettel nézték gyerekek és felnõttek egyaránt. A végén két új dallal is gazdagabbak
lettünk, amiket ott tanulhattunk meg
együtt. Természetesen a lakmározás sem
maradhatott el, és a víz világnapjának közeledtével leöblítettük torkunkat egy pohár finom vízzel.
Köszönjük a meghívást, nagyon élveztük a
délutánt!

Vizes nap
Az idei tanévben az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc eseményeirõl a 7-8. osztály prezentációjával emlékeztünk meg.
Az iskola tanulói az ünnepség hetében aktívan készültek a megemlékezésre, közösen készítettek faliújságot, kokárdát. Az
ünnep alkalmával közösen énekeltük a
Himnuszt, a Szózatot, valamint a prezentáció alatt az események rövid ismertetésével emlékeztünk meg e nevezetes napról.

Az egyik éltetõ elemünkrõl, a vízrõl március 23-án emlékeztünk meg. Az esemény
elõtti héten tanulóink alkotásaiból az iskola folyosóin kiállítást rendeztünk. Készítettek plakátokat, bálnát, halakat, sellõt,
békát, tavirózsát. A hétfõi délután folyamán tanulóink néztek népmesét, bemutatót a vízrõl az interaktív táblán, majd az ud-

Rohonczyné Csillag Henrietta

Óvodai látogatás
Gyönyörû szép tavaszi napon ismét látogatóba mentünk az egyik helyi intézménybe.
Ezúttal a Zengõ Óvoda volt a vendéglátónk. Az „Inkluzív intézmények Sárbogárdon” projekt keretén belül került megrendezésre egy vidám mesedélután, melyen az
1–4. évfolyamos tanulóink vettek részt.
Nagy örömmel készülõdtünk, hiszen nem
elsõ alkalommal jártunk náluk, így ismerõs
arcok közé tértünk vissza. A kedves fogadtatás után tavaszi dalokkal nyitottuk meg a
délelõttöt. A jó levegõ, az udvari puzzlekeresés nagyon jó bemelegítés volt a mesé-

2015. április 16. Bogárd és Vidéke
PET-palack újrahasznosításával tulipánt
készítettek, nyuszis könyvjelzõt ragasztottak, hóvirágot vágtak, tojást díszítettek színes rizs ragasztásával.
Köszönjük a lehetõséget! Nagyon jól éreztük magunkat.

Színpadvarázs
Nagy örömmel fogadtuk õsszel a „Színpadvarázs” Gyermekszínházi bérletsorozatot a József Attila Mûvelõdési Központban. Így az idei tanévben is lehetõségünk
volt színházlátogatásra. Négy különbözõ
mesét láttunk, ami minden alkalommal
nagy élményt jelentett gyermekeinknek.
Az elsõ elõadás 2014. október 14-én volt,
ahol „A brémai muzsikusok” címû zenés
mesejátékot láthattuk a Zenthe Ferenc
Színház elõadásában. A Fabula Bábszínház egy aranyos bábjátékot mutatott be
Mazsola és Tádé címmel. A következõ elõadás szintén a Zenthe Ferenc Színház elõadásában volt látható február végén. A
mese az ÖKO szellemében játszódott. „A
vén diófa titka” egy zenés mesejáték volt.
Az utolsó elõadásra március 24-én került
sor, melyen ismét egy bábjátékot láthattunk „Malommese” címmel. Ezzel a Ciróka Bábszínház teremtett fergeteges hangulatot a gyerekek között.
Nagyon jó elõadásokat láthattunk az év folyamán, reméljük, jövõre is lesz alkalom
színházlátogatásra.
Bodokiné Szakács Beáta

Nyuszivárás

varon vízzel kapcsolatos ügyességi játékokat próbálhattak ki. Egy hangjáték keretében az esõ hangját is utánoztuk. Aki elfáradt, hajtogathatott hajót, majd ehetett a
9. e osztály által készített süteményekbõl
(lekváros piskóta, halacskás linzer).

Húsvéti kézmûveskedés
A Sárszentmiklósi Általános Iskolában
március 25-én kézmûves-foglalkozást
szerveztek, melyre iskolánk tanulói is hivatalosak voltak. A rendezvény a közelgõ
húsvéti ünnephez kapcsolódott. A gyermekek puzzledarabkák segítségével megkeresték a saját csoportjukat, és elindult az
alkotás. Négyféle bemutató munkadarab
készült. Vágtak, ragasztottak, festettek.

Március utolsó napján egy egészségnap
keretében nyusziváró délutánt rendeztünk
iskolánkban.
Kézmûves-foglalkozáson
nyuszis kitûzõt, pillangót, tulipánt, papírtojást, kiscsibét készítettek a gyerekek. A
munka végeztével sárgarépamártogatót,
túrós répasalátát, sajtos almát fogyasztottak.
WJ

Továbbképzés a cecei óvodában
A húsvét utáni elsõ napon, április 7-én, kedden a cecei óvodába továbbképzésre hívtuk meg a környékbeli óvodapedagógus kollégákat.
Legnagyobb örömünkre több helyrõl is elfogadták meghívásunkat, így Alapról, Alsószentivánról, Sáregresrõl, Székesfehérvárról és
Vajtáról is érkeztek hozzánk vendégek. Ezen kívül Fazekas Gábor polgármester úr és Sebestyén Éva képviselõnõ, az oktatási bizottság
elnöke is megtisztelt bennünket jelenlétével.
Az elõadás fõ témája az elõttünk álló tanfelügyeleti ellenõrzési rendszerre való felkészülés volt. Kundakker Ferencné szakértõ, szaktanácsadó elméleti és gyakorlati síkon is megközelítette ezt a témát. A pedagógus-elõmeneteli rendszer bevezetése, a tanfelügyeleti
rendszer és minõsítési eljárás mindannyiunkat érintõ kérdés. Ismeretlen világba léptünk, kétségekkel, félelmekkel telve, hiszen még
nagyon kevés gyakorlati tapasztalat van ezen a téren. A délelõtt során, ha nem is az összes, de nagyon sok kérdésünkre választ kaptunk.
Az elõadás szüneteiben kötetlen beszélgetések során folytatódott az információcsere. Jó hangulatú továbbképzésen vettünk részt, ami
csökkentette a témával kapcsolatos félelmeinket és hozzájárult ahhoz, hogy bizakodva tekintsünk a jövõbe.
Cecei Óvoda
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Verses est a költészet napján
Április 11-én pénteken öt órai kezdettel tartottak verses estet a Madarász József Városi
Könyvtárban Sárbogárdon a költészet napja alkalmából. Meghívott vendégként Szegedi
Kovács György költõvel tartott beszélgetést F. Dõry Magdolna, aki már más könyvbemutatókra is elkísérte a költõt.
Az elsõ fél órában megismerhettük a költõt és munkásságát Magdolna szavai által, és egy
rövid beszélgetésben György is mesélt életének fontosabb pontjairól.
Szegedi Kovács György kezdetben novellákat írt, s csak késõbb kezdett verseket írni. Istenes versei hamarosan meg is hozták a sikert, hiszen Vörösmarty- és Vajda János-díjat is
kapott munkássága elismeréseként.
A költõ kilenc kötete fogadta a terembe lépõket az emelvényen, középütt kereszt alakba
rendezett mécsesek adták meg az est hangulatát.
A beszélgetés után Makkos Norbert több verset, lánya, Ráhel pedig a versek mellett két
gitárral kísért dalt is elõadott a közönség nagy örömére.
Az elõadás végén kötetlen beszélgetésre került sor egy kis ropogtatnivaló és üdítõ mellett,
valamint a költõ dedikálta legújabb kötetét, melynek az Enyhítõ körülmények címet adta.
Hargitai Gergely

Péntek esti színvilág
Sárszentmiklóson már évek óta megrendezik a helyi mûvészeti alkotók munkáinak kiállítását. Festmények, rajzok, fényképek, szobrok és egyéb dísztárgyak kerülnek ilyenkor a miklósi klub falára és asztalaira, nem is akármilyen minõségben, hiszen minden
kép vagy tárgy (még az egyszerûbbnek tûnõk is) igen nagy odafigyeléssel készültek, s a
mûvészek legjobb munkáiból kerültek ki.
Ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a kiállítás, melyben verset mondott Makkos
Norbert és Makkos Anna Ráhel, valamint mûsort adtak a zeneiskola növendékei Jákob Zoltán vezetésével. Varga Laci bácsi rövid köszöntõje után Novák Kovács Zsolt, a
Sárbogárdi Múzeum Egyesület vezetõje méltatta a kiállítókat és azok munkáit, s csakúgy, mint Laci bácsi, õ is örömét fejezte ki, hogy minden évben sikerül összehozni a
Szín- és formavilág címet viselõ kiállítást.
A megnyitó után üdítõk, pogácsa és sütemények elfogyasztása mellett tekinthették
meg az érdeklõdõk a kiállított mûveket, közben beszélgethettek az alkotókkal munkáikról.
Reméljük, ez a rendezvény, mely már több éve kerül megrendezésre városunkban, tovább folytatódik, hogy megcsodálhassuk az alkotók szebbnél szebb mûveit.
Hargitai Gergely

Tavaszváró zeneszó a Zengõben
A fázós, borongós napok után pénteken, egy gyönyörû, verõfényes délelõttön került sor a sárbogárdi zeneiskolások kis hangversenyére a Sárbogárdi Zengõ Óvodában. Huszárné Kovács Márta
intézményvezetõ bevezetõ szavai után a Mazsola csoport csemetéi köszöntötték dalokkal a hangszeres vendégeket. Ezt követõen
kezdetét vette a mûsor.
A „Sándor napján” furulyán és zongorán (Jákob Zoltán, Jákob
Ágnes) a fecskés dalok oboa–fuvola kettõsben (Vitéz Mariann,
Huszár Klára), a „Gólyadal” fuvola–altfurulya–klarinét trióban
(Gazsó Anna, Lajtos Laura, Varga Petra), az „Egy kis malac”
trombitán (Csõgör László), míg a „Tavaszi szél” harmonikán
(Várady-Szabó Márton) hangzott fel. Ahogy ez lenni szokott, a
gyermekek a megszólaló dalokat el is énekelték.
A jól ismert énekek mellett hallhatunk igényes variációsorozatot
egy angol népdalra (Papp Alexa Petra – furulya) és egy tavaszi német dalt kamarafelállásban (Horog Dóra, Kovács Réka, Kern
Ibolya Virág, Papp Alexa Petra – furulya és altfurulya).
Már több éve örvendezteti meg hallgatóságát egy-egy gitárkíséretes dallal Siák Magdolna. Gimnazista társaival, Pál Henriettel,
Kovács Evelinnel, Bodoki Bernadettel és Várady-Szabó Mártonnal ezúttal egy holland éneket adtak elõ (A tengerparton áll egy

ház), amit aztán a gyermekek másodjára már közösen zengtek velük.
A sort Szummer Ádám produkciója zárta a Hattyúk tava címû balett részletével.
Az óvodai koncerten a konferanszié és zongorakísérõ szerepét
Jákob Zoltán töltötte be.
Hargitai–Kiss Virág
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NAGYMAMA RECEPTJEI

A NAGY MÉRKÕZÉS

Baconos-gombás csirketekercs
sajtos töltelékkel

Érdekesek a politikusok szövegei. Legtöbbjüket tanácsadók
vegykonyhájában keverik ki. Nem fontos, hogy igazat mondjanak,
a cél a lényeg: szavazatokat szerezni. Lehet nyugodtan nagyokat
lódítani, mert ezek a tanácsadók jól tudják, hogy sok hallgató nem
hisz a saját szemének sem, ha kellõ magabiztossággal mondják
neki annak az ellenkezõjét, amit õ maga lát.
Azzal dicsekszik az egyik politikacsináló, hogy õ a huszonegyedik
század embere, viszont a vetélytársai sajnálatosan huszadik századi szellemben mûködõ fickók.
Amint ezt meghallottam, az agyamban azonnal ádáz küzdelem
kezdõdött a huszadik és a huszonegyedik század között. Nagy
mérkõzés, minden ember, az egész Földgolyó érdekelt benne.
Na, a huszadik századnál aligha volt szörnyûbb. Legalább százmillió embert öltek meg, nem tévedés! Két világháború! És a
megsemmisítõ táborok, ahol mára csak a rabok levágott hajának
kazlai õrzik egykor hús-vér emberek millióinak az emlékét! Na
meg Sztálin atya táborhálózata, ahonnan még haj sem maradt,
csak a maroknyi túlélõ iszonyatos emlékei.
Életem nagy részét a huszadik században töltöttem, átéltem,
ahogy a lerombolt Európából egy jólétben fürdõ, autók millióit
hömpölyögtetõ földrész lett. A század második fele a technikai civilizáció mesés felvirágzását hozta, a lakások többségében olyan
ketyerék mûködnek, amelyek létezését száz évvel ezelõtt a legélénkebb képzeletû emberek sem voltak képesek elképzelni. Persze, hogy ennek ára volt! Isten elveszett, a pláza lett az új templom, mellesleg pedig a szférák és tengerek méreggel telítõdtek.
Nos, az új század már tizenöt év alatt is kimutatta a foga fehérét.
Úgy látszik, Isten után a Törvényt is elveszítettük, a társadalom
legalsó rétegétõl a legfelsõig milliók hánynak fittyet az emberi
együttélés szabályaira, a börtönök már nem képesek befogadni a
vétkeseket, néha nem tudni, ki a bûnösebb, az-e, akit bebörtönöznek, vagy az, aki börtönöz. Öreg anyókák fejét vágják szét baltával, mint a tököt, kisdedeket temetnek földbe elevenen, tankágyúk köpködik a halált akár nõkre, gyerekekre. Egymás közvetlen szomszédságában éli életét a pazar gazdagság és a hajléktalan
nyomor, szörnyûek a vagyoni differenciák, amelyeknél csak a közöny és lelkiismeretlenség nagyobb. És elárasztja a kontinenseket
a drog és az alkohol: amit régebben a haláltáborok végeztek el, azt
ma elvégzik az emberek saját magukkal öntevékenyen. A fehér
lakosság a legjobb úton van afelé, hogy kihaljon, és templomai helyét a mecsetek foglalják el.
Lehet, hogy jól hangzó szlogenként használta politikusunk a huszonegyedik századiság kisajátítását, de valójában nincs dicsekednivaló vele. Na de a szavak csak szavak maradnak, szemétre kerülnek, mint az elhasznált papírzsebkendõk.

Hozzávalók: 60 dkg csirkemell, 40 dkg gomba, 1 vöröshagyma, 15
dkg reszelt ementáli sajt, 12 vékony szelet bacon, 1 tojás, olívaolaj, petrezselyem, só, bors.
A csirkemelleket vékonyan felszeleteljük. Óvatosan dolgozzunk,
hogy majd meg tudjuk tölteni. Lesózzuk, állni hagyjuk, amíg elkészítjük a tölteléket. A hagymát és a gombát felszeleteljük, olívaolajon megdinszteljük. Mikor elkészült, lecsöpögtetjük és összekeverjük a reszelt sajttal és a tojással. Sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a felaprított petrezselyemzöldet is. A csirkedarabokon
egy-egy kanál tölteléket elsimítunk, majd feltekerjük õket. Ezt
követõen a baconszeletekbe becsomagoljuk a csirkemelleket. Kivajazott tepsibe tesszük, és 30-35 percen át 180 fokon sütjük, amíg
aranybarna nem lesz. Apróra vágott petrezselyemzölddel díszíthetjük.

Fûszeres burgonya sütõben sütve
Hozzávalók: 1 kg burgonya, 5 dkg margarin, 2 db fokhagymagerezd, 1 kk ételízesítõ (vagy só).
Meghámozzuk a burgonyákat, majd egy deszkán bevágjuk õket,
vigyázva arra, hogy ne vágjuk végig, mert akkor szétesnek. Ha bevagdostuk õket, akkor egy sütõpapírral bélelt tepsibe tesszük. A
fûszeres margarint elkészítjük: egy kis tálba felolvasztjuk a margarint, a fokhagymagerezdjeinket fokhagymanyomón belenyomjuk, egy kiskanál ételízesítõt hozzákeverünk. Ezzel megkenjük a
burgonyák tetejét. 180 fokos sütõben 60 perc alatt megsütjük. Ha
van grillfokozat, az utolsó 10 percben bekapcsolhatjuk.

Rántott karalábé zöldmártással
Hozzávalók: 2 nagyobb, de zsenge karalábé, só, õrölt fehér bors,
2+2 tojás, 15-20 medvehagymalevél, vagy 1 nagy csokor snidling,
15 dkg natúr joghurt, 15 dkg tejföl, 4 púpozott ek. finomliszt, 10
dkg zsemlemorzsa, 10 dkg gyalult mandula, a sütéshez olaj.
A karalábékat meghámozzuk, megmossuk, 1,5-2 cm-es szeletekre/karikákra vágjuk, majd sóval ízesített, bõ vízben 10-12 percig
fõzzük (a maradék karalábét egyéb célra, például levesnek, salátának elhasználhatjuk), konyharuhára sorakoztatjuk, és hagyjuk
kihûlni. 2 tojást sós vízben, az újraforrástól számított 7 percig fõzünk, kihûtjük, meghámozzuk. A leöblített medvehagymaleveleket, vagy snidlinget finomra vágjuk, a joghurttal elkevert tejfölhöz adjuk, sózzuk, borsozzuk, tálkába szedjük. A lisztet, valamint
a mandulával összekevert zsemlemorzsát két mélyebb tálba szórjuk. A maradék 2 tojást ugyancsak mélyebb tálba ütjük, 1/4 kk
õrölt fehér borssal kissé felverjük. A karalábészeleteket a lisztbe,
tojásba és a mandulás zsemlemorzsába forgatjuk, jól lenyomkodjuk, nagyobb serpenyõben, a felforrósított olajban, mérsékelt tûzön pirosra, ropogósra sütjük.

Almás morzsa vaníliaöntettel
Hozzávalók: 2,5 dl tej, 80 dkg alma, 1 tk vaníliaesszencia, 4 ek vaníliás pudingpor, 14 dkg cukor, 20 dkg liszt, 1 tk õrölt fahéj, 10
dkg vaj, tejszínhab a tetejére.
A tejet és a vaníliaesszenciát egy edénybe tesszük és felmelegítjük. A vaníliás pudingpor és a cukor felét egy edénybe tesszük és
felöntjük a forró tejjel, folyamatosan kavargatjuk, majd felforraljuk, 2-3 percig fõzzük és levesszük a tûzhelyrõl. Az almát nagyobb
kockákra vágjuk és 4-5 hõálló tálkába tesszük, a vaníliás–tejes keveréket eloszlatjuk rajta. A lisztet, a fahéjat, a maradék pudingport és a cukrot egy edénybe tesszük, hozzáadjuk a vajat, jól összekeverjük, amíg olyan állaga lesz, mint a vizes homoknak. Az alma
tetejére szórjuk, és 180 fokos sütõben aranybarnára sütjük. 20-30
perc alatt elkészül, mikor langyosra hûl, tejszínhabbal kínáljuk.

L. A.

Heti idõjárás
Eleinte délnyugat felõl nyáriasan meleg levegõ érkezik hazánk fölé, így
pénteken a hõmérséklet a legtöbb helyen 20 fok fölé emelkedik, néhol
azonban akár nyári nap is lehet, 25 fok körüli maximummal. A pénteki
nap azonban már az érkezõ erõs hidegfrontról szól, így a naposabb délelõttöt követõen erõs gomolyfelhõ-képzõdésre számíthatunk, és a délutáni, esti órákban egyre többfelé alakul ki heves zápor, zivatar. Szombatra virradó éjszaka átvonul felettünk a hidegfront, mögötte az addigiaknál jóval hidegebb levegõ áramlik hazánk fölé, ekkor már csak 10-15
fok körüli maximumok lesznek a jellemzõek. Szombaton többfelé, vasárnap szórványosan számíthatunk a megnövekvõ gomolyfelhõzetbõl
záporokra. A szél pénteken még nyugati, délnyugati lesz, többfelé megélénkülhet, majd szombaton és vasárnap már az északi, északnyugati
lesz az uralkodó szélirány, ekkor néhol akár erõs lökések is lehetnek.
Hétfõ hajnalban még kiterjedtebb fagyok is elõfordulhatnak, de az északi, északnyugati szél mérséklõdik. Keddtõl lassú felmelegedés kezdõdik.
www.metnet.hu
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Oly korban éltünk 62.
Miután mindenkinek nemet mondok, s kijelentem, hogy a pártoktól, önkormányzattól
és az üzleti élettõl független lapot vagyok hajlandó szerkeszteni, a pártok egyeztetõ fóruma petíciót intéz a tanácselnökhöz, hogy függessze föl a Sárbogárd és Vidéke városi lap
indítását a választások utáni idõre, és az októberben megalakuló testület döntsön arról,
ki szerkessze azt. Hiába nyertem hát meg a
pályázatot, ha nem fekszem be a pártoknak,
nem szerkeszthetem a helyi lapot. „Mit lehet
itt tenni?” – töprengek kétségek közt.
Péterfi Feri barátom javasolja, hogy indítsak
lapot magánvállalkozóként. Hû akarok lenni
a századfordulós hagyományokhoz és
Spitzer Jakab zsidó nyomdász emlékéhez.
Ha már nem indíthatom a lapot Sárbogárd és
Vidéke néven, akkor Bogárd és Vidéke lesz a
neve. Személyesen viszem föl a lapalapítási
szándékomat bejelentõ levelet a minisztériumba, s két hét múlva kezemben van a díszes
okirat, amelyben olvasható, hogy Hargitai
Lajos a kiadója és felelõs szerkesztõje a
Bogárd és Vidéke helyi lapnak.
„De hogy lesz ez az újság írásokkal megtöltve? Hogyan lesz a tördelése, nyomtatása?” –
aggodalmaskodom. Az újságok mindeddig
úgy készültek, hogy az újságírók kézzel, vagy
írógépen írt cikkeit a szerkesztõségi gépírónõk legépelték, a nyomdában átírták ezt szövegszerkesztõ programra, a tördelõk betördelték a kialakított laptükörbe, aztán levilágították filmre és elkészítették róla az ofszetlemezt, amirõl kinyomtatták az újságot. Az
íveket felvágták A/3-as lapokra, azokat kézzel összehordták és hajtogatták a kötészetben az asszonyok. A hírek átfutási ideje ebben a bonyolult folyamatban egy-két hét, az
újság elõállítási költsége pedig egy helyi lapnál megfizethetetlen önkormányzati támogatás nélkül. Semmiképpen nem akarok az
önkormányzattól függeni, így más megoldáson töröm a fejem.
Nagy Jóska szinte nap mint nap ott ül a kultúrház számítógéptermében. Teljesen rabul
ejtette az új technika. Jó barátságba kerültünk. Fülébe jutott, hogy mit tervezek.
– Hallom, lapot alapítasz – jegyezi meg. Lóg a
szájában a cigi, föl se néz, csak a képernyõre
meredve veri a billentyûket.

– Igen, lapot alapítok, de a hagyományos
technikával lassú és drága mulatság. Valami
más megoldást szeretnék – felelem.
– Miért ne csinálhatnád számítógépen? Van
szövegíró- és tördelõprogram is. Szívesen segítek. Kinyomtatjuk lézernyomtatón és csak
levilágítani kell már a nyomdában.
– Chiwriteren tudok gépelni – lelkesedem. –
De hogy lesz a tördelés? Azt ki csinálja meg?
– Figyelj! Letöltöttem a Ventura tördelõprogramot. Ezzel gyorsan megcsináljuk. Ebben segítek neked.
Jóska is ugyanúgy lelkesedik, mint én, így hát
belevágunk.
Ceruzával már fölvázoltam a laptervet, és készülnek a cikkek is. Október 10-én alakul
meg az új önkormányzat, akkorra készen kell
lenni egy szórólapnak, ami a novemberi elsõ
szám címlapjának mutatványoldala lesz. Napokon át szinte éjjel-nappal ezen dolgozunk.
Jóska is most tanulja a tördelõprogramot,
igazából sejtelmünk sincs a tördelõi, szerkesztõi munkáról, de a tudatlanok vakmerõségével lelkesedünk a feladatért.
Úgy vagyunk ezzel, mint az egyszeri ember,
aki rá akart gyújtani, ezért a komájától kért
tüzet, de azért adjon már dohányt is hozzá,
mert füstölnivalója sincs neki.
Volt egy Epson tintasugaras nyomtatója a
kultúrháznak, de hát az csíkosan nyomtatott.
Fölmentünk hát Budapestre. Vittük Jóska
számítógépét is magunkkal, és az Üllõi úton
egy számítástechnikai bemutatóteremben
kértünk segítséget, hogy a lézernyomtatójukon kinyomtathassuk azt a lapot, amirõl a
nyomda már filmre viheti az anyagot. Innen
rohanás Dunaújvárosba a nyomdába. Az
igazgató meglepõdik, hogy kész, tördelt
anyagot viszünk. Ilyent eddig nem látott. Ekkor még mûködött a nyomdában az ólombetûszedõ-gép is. Ez szolgálta ki a múlt századi
lepke-nyomógépet. Az ofszet még csak néhány éve mûködik Dunaújvárosban, és íme,
nyakán az új vívmány, a számítógépes tördelés. Behívja hát a fõnök a mûszaki igazgatót
is, aki ugyan csóválja a fejét, és a szemére
csippentett nagyítóval kritikusan vizsgálgatja
a lapot, de aztán bólint, hogy semmi akadálya, elfogadják a megrendelést. Így a szórólap
másnapra el is készült. Látványosan bebizonyosodik, hogy a számítógépes tördelés járható út lesz az újság esetében is. Ajánlatot ké-

A tavasz virágai Dezsõnél
Szorgos munka folyik Nagy Dezsõ kertész fóliasátraiban. Dezsõ büszkén mutatja a fóliás és a
szabadföldi termesztés palántaágyait. Az önkormányzatok közmunkaprogramjában itt is tartottak elméleti és gyakorlati oktatást. Most már mindenütt állnak a fóliasátrak a környezõ települések községi földjein, telepítik a palántákat, készítik elõ a talajt.
A környékbeli településeknek sokat jelent Dezsõ szakmai tudása, aminek a segítségével már
tavaly is szinte mindenütt eredményesen termeltek zöldséget. Több helyen kísérleteznek a
zöldségfeldolgozással is. Készülnek savanyúságok, paprikalekvár és sok más finomság.
Míg beszélgettünk, gyönyörködve néztük a nyíló virágok tarka sorát, a paradicsom- és paprikapalántákat. A virágok rövidesen Sárbogárd és a környezõ települések utcáin díszlenek
majd, hogy szebbé váljon környezetünk.
Akik részt vesznek a kertészeti közmunkaprogramban, óriási lehetõséget kapnak, hogy otthon maguk is szakértelemmel termelhessenek saját kertjükben. Sokan jutottak el közülük
már odáig, hogy legyen kertészeti, növénytermesztési szakmunkás képesítésük.
Hargitai Lajos
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rek 3000 példányban 12 oldalas havilap
nyomtatására. Hosszas alkudozás után megegyezünk 16.500 Ft-ban. Ha kedden viszem,
csütörtök hajnalra elkészül. Ezek után már
csak az a kérdés, hogy készül el a 12 oldalas
újság.
Október 10-én a testület ünnepélyes beiktatásán ott állunk édesanyámmal a tanácsháza
elõterében, és osztogatjuk a szórólapot. A témák izgalmasak: Búcsú a tanácsoktól, interjúk a volt tanácselnökökkel, Van-e rézmaffia?, Ég a szeméttelep!, Mi marad az oroszok
után? A kölyöksarokban Balázs és Virág a
nyári bringatúráról számolnak be. De van
hitélet, anyakönyvi hírek és helytörténet is.
A novemberi elsõ szám elõtti hetekben alig
alszom. Készítem a riportokat, futok a hírek,
írások és a hirdetések után. A kész cikkeket
viszem a kollégiumba Szabó Edit néninek,
aki éjszakai ügyeletes, reggelre kijavítja. Nagyon szigorú magyartanár. A legapróbb hibát
is észreveszi. Ha súlyosabb a hiba, meghúzza
a fülemet, mint egy nebulónak.
Jóska a leadás elõtti éjszakán végig tördel.
Egyik cigarettáról a másikra gyújt. A szemünket csípi a füst. Amikor elkészülünk,
ugyanúgy rohanunk föl Pestre, mint egy hónappal ezelõtt. A nyomtató nem ismer föl betûket, szétesnek az írások. Gyenge a tördelõprogramunk. Áhítozva nézzük a bemutatóterem gépeit. Legalább egy lenne nekünk
ilyen! Jóska észreveszi, hogy az egyik gépen
van már új tördelõprogram. Senki nincs a teremben rajtunk kívül. Elõvesz egy flopyt és
gyorsan átmásolja. A cél szentesíti az eszközt. Virágot és számítástechnikai programot lopni nem bûn. Legalábbis jelenleg még
nem az, és fõleg akkor nem az, ha nem veszik
észre. És nem veszik észre. Kinyomtatjuk.
Diadalmámorban úszva visszük a kész lapokat Dunaújvárosba, Jóska autóján. Nekem
csak biciklim van.
Csütörtök hajnalban megyünk a kész újságért. Bokor Jani, a gépmester ünnepélyesen
adja a kezembe az elsõ példányt. Kíváncsian
lesi, hogy fogadom. Megilletõdött vagyok. És
ott állnak körülöttem a kötészetbõl is az
asszonyok. Tapsolnak, aztán hordják ki az újságcsomagokat az autóba.
Van egy plusz köteg, azt visszatartják.
– Magunknak nyomtattuk. Nagyon izgalmas
ez az újság. Az elsõ igazán független lap, amit
nyomunk – mondja magyarázólag a mûvezetõ. Ez nincs benne az árban.
– És milyen családias! – teszi hozzá a gépmester. – No, látszik, hogy még van mit javítani a
tördelésen, de majd mi is segítünk, hogy a jövõben kevesebb legyen benne a hiba.
– Juliska néni pizzareceptjét megcsináltam a
gyerekeknek otthon. Ne tudja, mekkora sikere volt! – lelkesedik a kötészetbõl egy aszszonyka.
Otthon egész nap az újságokat hordjuk ki a
boltokba kerékpárral. Az egész család árulja.
Édesanyám az ABC elõtt nyit standot. Van,
aki hármat, négyet vesz belõle. Egy hét alatt
elfogy az utolsó darabig. Önkéntesek viszik
vidékre is eladni. És van benne egy egész és
egy fél oldalas és négy kis keretes hirdetés is.
Nem buktam bele. A 15 Ft-os lapár mellett a
bevételbõl ki tudom fizetni a nyomdát, és
még marad annyi, hogy megvásároljuk az elsõ lézernyomtatót, hogy ne kelljen Pestre futni a tördelt lapok kinyomtatása miatt.
Folytatom.
Hargitai Lajos
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Gyõzelem Martonvásár és a beton felett
Martonvásár KSE–VAX KE Sárbogárd 24-26 (11-13)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság 16. forduló
Vezette: Besszer–Pap, nézõszám: 50 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 3, Bodoki 6, Vorsléger 1, Rehák 8, Németh II. 2, Horváth 3. Cserék: Sohár – Oláh 2, Suplicz 1,
Pordán.
Edzõ: Bodoki György.
Kiállítások: 6, illetve 8 perc. Hétméteresek: 2/1, illetve 5/4.
Kemény mérkõzésre számítottunk Martonvásáron, elsõsorban a
rendhagyó szabadtéri betonborítás miatt. Sok csapat érkezett
már ide ebben a szezonban esélyesként, mégsem sikerült hozni a
két pontot. Mi is úgy voltunk vele, hogy lényegtelen, milyen játékkal, de szerezzük meg a két pontot.
Szokásunkhoz híven most is jól kezdtük a mérkõzést, 5 perc játék
után már 3 találattal vezettünk. Támadásban jól játszottunk, sokszor jutottunk el tiszta lövõhelyzetekig, csak azoknak a befejezésébe gyakran hiba csúszott. Az elején megszerzett 2-3 gólos elõnyünket az egész félidõben magabiztosan tartottuk, igaz, ezt – ha
kicsit pontosabbak vagyunk – tovább növelhettük volna.
A 2. játékrész elejét újra megnyomtuk, és megléptünk 4 góllal.
Azonban ellenfelünk nem adta fel és pár perc alatt visszajöttek
egygólos hátrányra. Ez a különbség az utolsó 10 percig állandósult. A mérkõzés e tájékán sajnos sok technikai hibát vétettünk,
valamint kettõs emberelõnybõl nem tudtunk gólt lõni, így ellenfelünk jogosan remélte, hogy van esélye a gyõzelemre. Az utolsó 10
percben aztán újra fegyelmezetten és taktikusan kézilabdáztunk,
aminek meg is lett az eredménye. A két fiatal Horváth, valamint
Goldberger kulcsszituációkban tudott higgadt maradni többször
is, és ez fontos két pontot eredményezett a csapatnak.
Összességében egy nem túl színvonalas és szemet gyönyörködtetõ
mérkõzést játszottunk, de nem is ez volt a célunk. A lényeg, hogy
megvan a két pont. Védekezésünk ismét jól mûködött, leszámítva

Sportbál Cecén
A hétvégén immáron nyolcadik alkalommal került megrendezésre a Cecei Mûvelõdési Házban a hagyományos évértékelõ sportbál a Cecei Polgári Sportegyesület és a Cecei Általános Iskola
szervezésében. Az eseményen Király László iskolaigazgató a
2014-es év eseményeit, eredményeit értékelte a Cecei Polgári
Sportegyesület életében. Külön kiemelte a sportegyesület és
cecei iskola által fenntartott utánpótláscsapatban fejlõdõ cecei,
vajtai és sáregresi sportolók eredményeit. Az összefogás eredményeképpen több országos és megyei szövetség által kiírt versenyen vehettek részt a sportegyesület fiatal tagjai.
A tavalyi évben hat utánpótláscsapatban sikerült megszervezni az
U7, U9, U11 csoportokat, akik szépen teljesítettek a Bozsik utánpótlás-nevelõ mezõnyében. A három korosztály mellé a nagy sikerre való tekintettel kellett megszervezni a U13-as csapatot is,

pár percet, amikor ránk nem jellemzõ, buta gólokat kaptunk. Támadásban is voltak jó momentumok, fõleg az utolsó 10 percet lehet kiemelni, amikor taktikailag fegyelmezetten játszottuk helyzetekig a támadásokat. Ezzel nyertük meg a mérkõzést. A kapuban Németh I. tudta hozni jó formáját, míg a mezõnyben Bodoki
jó átlövései, Horváth bátor játéka emelhetõ ki.
A hétvégén lezárjuk 3 mérkõzéses, idegenbeli túránkat. Vasárnap 11 órakor Tapolcán vendégeskedünk. Ide is mindenképpen a
két pont megszerzése reményében utazunk.

Tabella
1. Balatonfüredi KSE II.

15 13 1 1

523

374 149 27

2. Veszprémi Egyetemi SC II.

14 12 2 0

449

361

88 26

3. Rácalmás SE

15 10 2 3

455

403

52 22

4. VAX KE Sárbogárd

15

9 0 6

401

357

44 18

5. Nemesvámos

14

7 3 4

418

373

45 17

6. Õsi Boys

14

8 0 6

474

449

25 16

7. Tapolca VSE

14

4 2 8

377

468 -91 10

8. Martonvásári KSE

15

4 1 10

377

445 -68

9

9. Várpalotai BSK II.

14

4 0 10

442

488 -46

8

10. Alsóörsi SE

15

2 1 12

369

446 -77

5

11. Bicskei TC

15

1 0 14

337

458 -121

2

A 16. forduló további eredményei:
Veszprém Egyetem–Bicske 25-15, Nemesvámos–Alsóörs 34-24,
Rácalmás–Tapolca 36-25, Balatonfüred–Õsi Boys 47:27
Rehák Tamás

mivel nem szerették volna, ha az U11 csapatból kilépõ ifjak sportlehetõség nélkül maradnak.
A cecei serdülõkorosztály az FMLSZ-bajnokságában az ötödik
helyet szerezte meg.
A tavalyi év legszebb eredményét az U21 korosztály ifjúsági csapata érte el. A korosztályukban a legjobbnak bizonyultak, az
összevont ifjúsági bajnokságban bajnoki címet hozhattak haza.
A sportegyesület összesen 98 utánpótláskorú labdarúgónak, 54
felnõtt játékosnak biztosítja a sportolási lehetõséget összesen hét
korosztályban.
Az est során minden sportoló ajándékot kapott, külön jutalmazták az edzõk kitartó munkáját is.
Az értékelés után a cecei Szabó zenekar által vidám mulatozással
és tombolahúzással zárták az estét.
A szervezõk külön megköszönték mindenkinek, hogy jelenlétükkel, tombola-felajánlásokkal segítették a bál sikerét.
Mágocsi Adrienn
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Gyermekotthonok focibajnoksága
A megye otthonban élõ gyermekei számára rendeztek futballbajnokságot a
sárszentmiklósi futballpályán szombaton. Az eseményen a sárbogárdi lakásotthonos gyermekek és nevelõik is részt
vettek. A részletekrõl a szervezõket,
ÁNOSI PÉTERT, a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ igazgatóhelyettesét és BAJÁKINÉ KOVÁCS MARGITOT, az Egészséges Életmódért Hit és
Sport Alapítvány Grassroots programjának vezetõjét kérdeztem.
– Mikor csatlakozott ehhez a programhoz a megyei gyermekotthonok közössége?
Ánosi Péter: – Ez egy régi kapcsolat. Már meghívtak minket ezt
megelõzõ programokra is, amik többnyire Velencén zajlottak. Ez
a második év, hogy megállapodás történt a gyermekvédelmi központ és az Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány között,
hogy Sárbogárdon bonyolódjon le a gyermekotthonok, lakásotthonok focicsapatai közötti regionális döntõ.
– Mennyi gyermekotthon és gyermek vesz részt a programban?
Ánosi Péter: – A központ lakásotthonai a megye déli részén találhatók leginkább. Sárbogárdon, Mezõfalván, Elõszálláson, Dégen, Lepsényben lakásotthonok vannak, Martonvásárban és Székesfehérváron gyermekotthon. Martonvásár kivételével mindenki képviselteti magát a jelen rendezvényen egy-egy csapattal. Ez
házi bajnokság és regionális döntõ is egyben.
– Hogyan talált egymásra a gyermekvédelmi központ és az alapítvány?
Ánosi Péter: – Személyes kapcsolat révén. Régebben Velencén
dolgoztam a gyermekotthonban, és az alapítvány elnöke, Radics
Kálmán megkeresett és meghívott bennünket a programba. Velencén voltak a regionális mérkõzések, aztán amióta Velence kiszállt ebbõl, a gyermekvédelmi központ viszi tovább Fejér megyében.
– Az alapítványról mondanál pár szót, hogy mikor alakult meg és
milyen céllal?
Bajákiné Kovács Margit: – 15 éve jött létre az alapítvány azzal a
céllal, hogy az állami gondoskodásban élõ fiatalok számára sportolási, futballozási lehetõséget biztosítson. 2011-ben az MLSZ

Két látogatás Móron

Grassroots programjának koordinátora, Petrika Ibolya felkérte a
Hit és Sport Alapítvány elnökét, Radics Kálmánt, hogy csatlakozzunk ehhez a nagyszerû programhoz.
– Mirõl szól a Grassroots?
Bajákiné Kovács Margit: – Hogy a gyerekek a játék öröméért focizhassanak.
– Felmenõ rendszerû a bajnokság?
Bajákiné Kovács Margit: – Igen. Õsszel kezdõdnek a házi bajnokságok, és tavasszal vannak a regionális döntõk, majd májusban
van egy Esély Fesztivál Budapesten, júniusban pedig egy focitábor Tiszaújvárosban. Az egész piramis csúcsa az EU-kupa döntõ
augusztusban, külföldi csapatok részvételével. Különös hangsúlyt
fektetünk ebben az évben a respectre, vagyis hogy a gyerekek
megtanulják elfogadni és tisztelni egymást. Eleinte 6, ma viszont
már 10 régió vesz részt a tornán. Célunk, hogy tovább bõvítsük a
régiók számát. Jelenleg 1300-1400 gyermek vesz részt ebben a
programban.

– Hogyan érzitek magatokat Sárbogárdon a szervezés és helyszín
tekintetében?
Bajákiné Kovács Margit: – Nagyon lelkesek a fiatalok, jól érezzük magunkat, és látjuk, hogy örömmel várnak vissza bennünket.
Hargitai–Kiss Virág

Meghívó
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt

A Sárszentmiklós az elmúlt héten két alkalommal látogatott Mórra. Elõször a kupamérkõzés volt, melyet a miklósi
gárda nyert 2-0 arányban Bezerédi elsõ félidei duplájával.
A mérkõzés hajtós volt, mindkét oldalon sok lehetõséggel,
illetve a miklósiak akarata jobban teljesült.
A továbbjutást kiharcolva Iváncsára látogat a csapat, ahol
a négy közé jutás a tét.
A bajnoki fordulón másképpen alakult a játék képe, a móriak jobban rá tudták erõltetni a fizikai kontaktuson alapuló játékukat a vendégekre, amely 2-0-ás gyõzelemhez
vezetett.
A következõ fordulóban Tordas látogat Sárszentmiklósra,
ahova várunk minden kedves szurkolni vágyót.
U-21: Mór–Sárszentmiklós 10–1
U-18: Szabadegyháza–Sárszentmiklós 0–6
U-15: nem volt
Öregfiúk: Sárszentmiklós–Cece 4–1
Sárszentmiklósi SE

a Mészöly Géza Általános Iskola
Szent István Tagintézményének

április 18-án 10–16 óráig tartandó

EGYÜTT LENNI JÓ!
rendezvényére.
Programok:
– felelõs állattartás ismertetése,
a lovak gondozása, lovaglás;
– íjászbemutató és próbaíjászat;
– foci;
– ügyességi feladatok;
– családi versenyek;
– együtt éneklés, tánc;
– egészséges ételek bemutatása, kínálása.

Helyszín: Sárbogárd, focipálya.
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TV-RÁDIÓMÛSOR

Április 18., SZOMBAT
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Rúzs és selyem 9.00 Ma délelõtt 9.15 Világ 10.15 Esély 12.00 Híradó 12.45 Ma
délután 13.15 Tessék! 14.15 4kerék 15.15 Kárpát Expressz 16.15 Világ 17.15 Tessék! 18.00 Híradó 18.30
Ma este 20.35 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 4.15 Hazajáró 4.55 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00 Öt
kontinens 6.25 Vízitúra 7.00 Híradó 7.30 Család-barát
9.05 Step Up 11.00 Hazajáró 11.30 Csodabogár 12.00
Híradó 12.45 WTCC magazin 13.10 Noé barátai 13.45
Labdarúgás: MTK Budapest–Gyõri ETO FC 16.10 Térkép 16.45 Forma-1 18.30 Szerencseszombat 19.30
Híradó 20.00 Nero Wolfe rejtélyei 21.45 Halj meg
máskor 23.55 MüpArt 2.00 Lagerfeld titkai 3.25
Vízitúra 4.00 Noé barátai 4.25 Csodabogár 4.55 Táncvarázs
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.30 Kölyökklub 9.40 Ízes
élet – Mautner Zsófival 10.05 Teleshop 10.55 Kalandor 11.20 A’la CAR 11.45 TRENDmánia 12.15 Brandmánia 12.50 Street Kitchen 13.20 Nevelésbõl elégséges 14.20 A nagy svindli 15.15 Glades – Tengerparti
gyilkosságok 16.15 Bongiorno, bantu testvér! 18.00
Híradó 18.50 Fókusz Plusz 19.10 Micsoda nõ! 21.30 A
biztonság záloga 23.05 Penge 2. 1.25 Itt a fû, hol a fû?
3.00 Odaát 4.20 Bongiorno, bantu testvér! 5.40 Fókusz Plusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 8.30
Otthon a kertben 9.00 Astro-világ 10.10 Babavilág
10.40 Balfékek 11.35 Tûsarok 12.05 Monk – Flúgos
nyomozó 13.05 Knight Rider 14.10 Walker, a texasi
kopó 16.15 Heves jeges 18.00 Tények 19.00 Az elvarázsolt dollár 21.05 A szállító 23.05 Keleti harc 1.05
Sportos 1.15 90210 1.55 13-as raktár 2.40 A férjem
védelmében 4.10 Mrs. Klinika
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.30 Határok nélkül
6.00 Szombat reggel 8.55 Hõsök naptára 8.35 Európai
idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Szellem a fazékból 10.00
Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág
12.30 Horizont 13.05 Kabaré 14.05 Világóra 14.35 A
tudomány hangjai 15.00 Hírek 15.05 Idõt kérek 16.00
Szombat délután 17.05 Jelenlét 17.30 Krónika 17.50
Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.05 Sportvilág
18.30 Határok nélkül – A kultúráról 19.05 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Körkapcsolás a bajnoki labdarúgó-mérkõzésekrõl 20.35
Sportvilág 20.55 Vers napról napra 21.05 Rádiószínház 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport 23.10 Kabaré 0.10
Éjszaka

Április 19., VASÁRNAP
M1: 5.55 Ma reggel 8.15 Esély 9.00 Ma délelõtt 9.15
Közbeszéd 10.15 Kárpát Expressz 12.00 Híradó 12.45
Ma délután 13.15 4kerék 14.15 Itthon vagy! 15.15
Rúzs és selyem 16.15 Közbeszéd 17.15 4kerék 18.00
Híradó 18.30 Ma este 20.35 Ma este 22.00 Ma éjjel
0.05 Éjszakai program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Vatikáni híradó 6.20 „Így szól az Úr!” 6.25 Tábori lelkészek az I. világháborúban 7.00 Híradó 7.30 Család-barát 9.00 Isten kezében 9.25 Engedjétek hozzám… 9.35 Katolikus
krónika 10.05 Új nemzedék 10.30 Baptista magazin
11.00 Az utódok reménysége 11.30 Tanúságtevõk
12.00 Híradó 12.50 Hagyaték 13.20 TS – Sport7 13.55
Szerelmes földrajz 14.30 Gasztroangyal 15.25 Méltóságos kisasszony 16.45 Forma-1 19.30 Híradó 20.05
Magyarország, szeretlek! 21.00 Kossuthkifli 21.55
Hogy volt!? 23.00 WTCC Túraautó vb 0.35 A belsõ kör
2.10 Szerelmes földrajz 2.50 Szeretettel Hollywoodból
3.15 Szabadság tér ’89 4.00 Aranymetszés 4.55
Gasztroangyal
RTL KLUB: 6.00 Top Shop 6.30 Kölyökklub 9.35
Egészségkalauz 10.00 Teleshop 10.55 A Muzsika TV
bemutatja: Mert mindenkiben van muzsikus lélek!
11.25 4ütem 11.55 XXI. század – A legendák velünk
élnek 12.25 Házon kívül 13.00 Egy rém modern család
13.55 Ace Ventura: Állati nyomozó junior 15.50
Megint 17 18.00 Híradó 18.50 Cobra 11 19.50 Tolvajtempó 22.05 Pénz beszél 23.55 Portré 0.30 S. Darko
2.25 Odaát 4.00 Reflektor 4.15 Családom és egyéb
emberfajták 4.40 Barátok közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.00 Az idõ örvényében 6.25 TV2 Matiné 8.35
ÁllatoZoo 9.05 Több mint testÕr 9.35 Astro-világ
10.45 Stílusvadász 11.15 Stahl konyhája 11.45 Falfor-

gatók 12.50 Knight Rider 13.55 Walker, a texasi kopó
16.00 Az elvarázsolt dollár 18.00 Tények 18.55 Az
ének iskolája 21.10 Felkoppintva 23.55 Waterworld –
Vízi világ 2.25 Sportos 2.40 Sue Thomas – FBI 4.20
Zsaruvér 5.05 Csapdába csalva 5.35 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Hajnali – Népzene 5.30 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.25 Hõsök naptára
8.35 Európai idõ 9.05 Kabarématiné 9.30 Korkóstoló –
Gasztro magazin 10.04 Görög katolikus szent liturgia
közv. 11.05 Gondolat-jel 12.00 Krónika 12.22 Sportvilág 12.30 Harminc perc alatt a Föld körül 13.05 G7 –
Gazdasági magazin 13.30 Alma és fája 14.05 Szonda
14.35 Oxigén 15.00 Hírek 15.05 Jelenlét 15.30 Határok nélkül 16.00 Vasárnap délután 17.00 Formabontó
17.30 Krónika 17.50 Hõsök naptára 19.05 Sportvilág
19.30 Családi sáv 19.40 Mese 19.50 Zene 20.05 Irodalmi újság 20.30 Sportvilág 20.55 Vers napról napra
21.05 Rádiószínház 21.53 Zene 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.30 Esti séta 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Április 20., HÉTFÕ
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Magyar
gazda 10.15 Kék bolygó 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 Kárpát Expressz 14.15 Közbeszéd 15.15
Minden tudás 16.15 Kék bolygó 17.15 Magyar gazda
18.00 Híradó 18.30 Ma este 20.35 Ma este 22.00 Ma
éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Roma magazin
6.25 Domovina 7.00 Híradó 7.25 Charlie, majom a
családban 8.15 Jamie 15 perces kajái 8.45 Mesélõ
cégtáblák 9.15 A világörökség kincsei 9.30 A szenvedélyek lángjai 10.20 Család-barát 12.00 Híradó 12.45
Jamie 15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.25
Lola 16.10 Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül
18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.40 Brown atya
20.35 Kékfény 21.35 Bábel 22.30 Út a háborúba 23.25
A boldog festõ – Müller Árpád 0.25 Egyszer volt…
2.10 Magyar elsõk 2.25 Szerelmes földrajz 3.00 Pannon expressz 3.25 Hagyaték 3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Éjjel-nappal Budapest 13.55 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Dr. Csont 23.00 Híradó 23.35 Magyarul Balóval 0.05
Döglött akták 1.10 Reflektor 1.30 Chuck 2.15 Furcsa
páros 3.00 Teresa 4.00 Reflektor 4.15 Családom és
egyéb emberfajták 4.40 Barátok közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.25 Stahl konyhája
9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ
12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50
Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.25 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.10 Kuzey Güney – Tûz
és víz 21.15 Éden Hotel 22.35 A megtorló 0.40 Tények
1.25 Aktív 1.45 Sportos 2.00 Astro-világ 3.05 Elit egység 3.50 Emily doktornõ 5.05 Csapdába csalva 5.35
Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.35 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 Az
evangélikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Rendszerváltók – 1989.
15.35 Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30
Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00
Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25
Tetten ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50
Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvilág 21.30
Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek
23.05 Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10
Éjszaka

Április 21., KEDD
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Summa
10.15 Élõ egyház 12.00 Híradó 12.45 Ma délután
13.15 Kék bolygó 14.15 Világ 15.15 Magyar gazda
16.15 Élõ egyház 17.15 Summa 18.00 Híradó 18.30
Ma este 20.35 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program

2015. április 16. Bogárd és Vidéke
Duna TV: 4.20 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Srpski Ekran 6.25 Unser Bildschirm 7.00 Híradó 7.25
Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 15 perces kajái 8.40 Don Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai
10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.25 Lola 16.10
Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.30 Don Matteo 19.35 Rex felügyelõ 20.25
Önök kérték! 21.25 Truman show 23.10 Fejünk felõl a
tetõt 1.25 A durangói vonat 3.10 Magyar elsõk 3.25
Szerelmes földrajz 3.55 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Éjjel-nappal Budapest 13.55 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Castle 23.00 Híradó 23.30 XXI. század – A legendák
velünk élnek 0.05 Magyarul Balóval 0.35 A fõnök 1.40
Reflektor 1.55 EgészségKalauz 2.20 A Muzsika TV bemutatja: Mi, muzsikus lelkek 2.50 Teresa 4.00 Reflektor 4.15 Családom és egyéb emberfajták 4.40 Barátok
közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.25 Stahl konyhája
9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ
12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50
Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.25 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Kuzey Güney – Tûz
és víz 21.15 Éden Hotel 22.35 Kasza! 23.50 Hawaii
Five-0 0.50 Tények 1.35 Sportos 1.45 Astro-világ 2.45
Aktív 3.05 A rózsa énekei 4.45 Aktív 5.05 Csapdába
csalva 5.35 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.20 100 éve
történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 XX. századi történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-Idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers
napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház
21.56 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 22., SZERDA
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Profit7
10.15 Iskolapad 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15
Élõ egyház 14.15 Esély 15.15 Parlamenti napló 16.15
Iskolapad 17.15 Profit7 18.00 Híradó 18.30 Ma este
20.35 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 5.55 Horvát krónika 6.25 Ecranul nostru 7.00 Híradó 7.20
Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 15 perces kajái 8.40 Don Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai
10.30 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.25 Lola 16.10
Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.45 Párizsi helyszínelõk
20.40 Szabadság tér ’89 21.25 Fapad 21.55 Grand Hotel 22.50 Aranymetszés 23.45 Vörös sivatag 1.50
Truman show 3.30 Magyar elsõk 3.45 Határtalanul
magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Éjjel-nappal Budapest 13.55 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Szulejmán 23.05 Híradó 23.35 Házon kívül 0.05 Magyarul Balóval 0.40 Reflektor 1.00 A Grace klinika 2.00
Piszkos csapat 2.40 Teresa 3.25 Gálvölgyi-show 4.00
Reflektor 4.15 Családom és egyéb emberfajták 4.40
Barátok közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.25 Tények 6.50 Mokka 9.25 Stahl konyhája
9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ
12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50
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Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.25 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 19.50 Skandinávlottó-sorsolás 20.15 Kuzey Güney – Tûz és víz 21.15
Éden Hotel 22.35 A konyha ördöge 23.50 Lángoló Chicago 0.50 Tények 1.35 Sportos 1.50 Astro-világ 2.50
Aktív 3.10 Hazugságok gyûrûjében 4.40 Aktív 5.05
Csapdába csalva 5.35 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág
12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A
református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35
Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Megújuló értékeink 15.35
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.25 Zene 13.30 A
római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások
14.35 Tér-Idõ 15.00 Hírek 15.05 Alma és fája 15.35
Közelrõl 16.40 Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten
ért szavak 19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese
20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin
20.50 Vers napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház 21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 A nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05
Sport 23.10 Arcvonások 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka

Április 23., CSÜTÖRTÖK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Kosár 10.15
Unió28 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 Iskolapad 14.15 Parlamenti napló 15.15 Profit7 16.15
Unió28 17.15 Kosár 18.00 Híradó 18.30 Ma este
20.35 Ma este 22.10 Ma éjjel 0.05 Éjszakai program
Duna TV: 4.15 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Slovenski utrinki 6.25 Alpok-Duna-Adria 7.00 Híradó
7.20 Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 15 perces kajái 8.40 Don Matteo 9.50 A szenvedélyek lángjai 10.40 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15
perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.10 Lola 15.55
Charlie, majom a családban 16.45 Szerencse Híradó
17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo 19.40
Szívek doktora 20.25 Szálka, avagy Bagi és Nacsa
megakad a torkán 21.25 Munkaügyek 21.55 Római
helyszínelõk 22.55 kult.hu 23.30 Pusztai királykisasszony 0.55 Tótumfaktum 2.25 Magyar elsõk 2.45
Szerelmes földrajz 3.15 Pannon expressz 3.45 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.35 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Éjjel-nappal Budapest 13.55 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
CSI: Miami helyszínelõk 23.00 Híradó 23.30 Magyarul
Balóval 0.05 Brandmánia 0.40 V, mint veszélyes 1.35
Reflektor 1.55 A’la CAR 2.20 Trendmánia 2.50 Teresa
4.00 Reflektor 4.15 Családom és egyéb emberfajták
4.40 Barátok közt 5.05 Fókusz
TV2: 6.25 Tények 6.55 Mokka 9.25 Stahl konyhája
9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ
12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50
Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.25 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Kuzey Güney – Tûz
és víz 21.15 Éden Hotel 22.35 NCIS 23.35 Belsõ ellenfél 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos 1.55 Astrovilág 2.55 Életfogytig zsaru 4.20 Emily doktornõ 5.05
Csapdába csalva 5.35 Családi titkok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11. Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.55 Hõsök
naptára 9.00 Napközben 10.50 Hangtár 11.05 A hely
11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.23 Sportvilág

Április 24., PÉNTEK
M1: 5.55 Ma reggel 9.00 Ma délelõtt 9.15 Itthon
vagy! 10.15 Minden tudás 12.00 Híradó 12.45 Ma délután 13.15 Unió28 14.15 Tessék! 15.15 Kosár 16.15
Minden tudás 17.15 Itthon vagy! 18.00 Híradó 18.30
Ma este 20.35 Ma este 22.00 Ma éjjel 0.05 Éjszakai
program
Duna TV: 4.25 Hazajáró 4.50 Zegzugos történetek
5.20 Akadálytalanul 5.50 Hajnali gondolatok 6.00
Életkerék 6.30 Hazajáró 7.00 Híradó 7.20 Charlie, majom a családban 8.10 Jamie 15 perces kajái 8.40 Don
Matteo 9.45 A szenvedélyek lángjai 10.35 Család-barát 12.00 Híradó 12.45 Jamie 15 perces kajái 13.15 Kívánságkosár 15.25 Lola 16.10 Charlie, majom a családban 17.00 Ridikül 18.00 Híradó 18.35 Don Matteo
19.35 Rocca parancsnok 20.35 Columbo 21.50 King
22.40 A rejtélyes XX. század 23.10 Corleone 1.05 Dr. T
és a nõk 3.05 Magyar elsõk 3.20 Pannon expressz
3.50 Határtalanul magyar
RTL KLUB: 5.30 Top Shop 6.00 Jó reggelt, skacok!
7.35 Híradó 8.08 8:08 – Minden reggel 9.10 Ízes élet –
Mautner Zsófival 9.40 Reflektor 10.05 Top Shop 11.45
Asztroshow 12.45 Éjjel-nappal Budapest 13.55 A
konyhafõnök 15.20 A vihar 16.15 A szerelem foglyai
17.25 Fókusz 18.00 Híradó 18.55 A konyhafõnök
20.15 Éjjel-nappal Budapest 21.30 Barátok közt 22.05
Showder Klub 23.10 Híradó 23.40 Magyarul Balóval
0.15 Minden lében négy kanál 1.20 Reflektor 1.35
Street Kitchen 2.05 Kalandor 2.30 4ütem 2.55 Teresa
4.00 Glee – Sztárok leszünk 4.40 Tuti gimi
TV2: 6.25 Tények 6.50 Mokka 9.25 Stahl konyhája
9.35 Babapercek 9.45 TeleShop 10.45 Astro-világ
12.00 Tények 12.25 Aktív 12.50 Családi titkok 13.50
Magánnyomozók 14.55 Valentina titka 15.55 Emlékezz, Reina 16.55 A macska 17.25 Fiorella 18.00 Tények 19.30 Jóban-Rosszban 20.15 Kuzey Güney – Tûz
és víz 21.15 Éden Hotel 22.35 Frizbi Hajdú Péterrel
23.35 Grimm 0.40 Tények 1.25 Aktív 1.45 Sportos
2.00 Astro-világ 3.00 Ringer – A vér kötelez 3.40 Emily
doktornõ 5.10 Babavilág 5.35 Super Car
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.08 Igézõ 5.11 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 8.20 100 éve
történt 8.55 Hõsök naptára 9.00 Napközben 10.50
Hangtár 11.05 A hely 11.30 Vendég a háznál 12.00
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30 Ütközõ 13.04 Rádiószínház 13.26 Zene 13.30 A baptista egyház félórája
14.05 Történet hangszerelve 14.35 Tér-Idõ 15.00 Krónika 15.10 Regényes történelem 15.35 Közelrõl 16.40
Hangtár 17.05 Trend-idõk 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 17.55 Hõsök naptára 18.00 Ütközõ 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.25 Tetten ért szavak
19.30 Családi sáv 19.40 Zene 19.50 Mese 20.00 Krónika 20.10 Belépõ – Kulturális magazin 20.50 Vers
napról napra 21.05 Sportvilág 21.30 Rádiószínház
21.55 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 A
nap történetei 22.57 Igézõ 23.00 Hírek 23.05 Sport
23.10 Történet hangszerelve 23.35 Tér-Idõ 0.10 Éjszaka
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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.
Április 17., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Böjti hét a
reformátusoknál (ism. 56p), Húsvéti református istentisztelet Sárbogárdon (ism. 83p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Megnyílt a kormányablak Sárbogárdon
(20p), Illyés Gyula mesemondó verseny Cecén (60p),
Tavaszi koncert ovisoknak (27p), A sárbogárdi zsidóság
története – Könyvbemutató Sárbogárdon (74p) 23.00
és 0.00 Lapszemle
Április 18., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I.
oszt. kézilabda (70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Megnyílt a
kormányablak Sárbogárdon (20p), Illyés Gyula mesemondó verseny Cecén (60p), Tavaszi koncert ovisoknak
(27p), A sárbogárdi zsidóság története – Könyvbemutató Sárbogárdon (74p) 18.00 Lapszemle 19.00 Kolbásztöltõ-fesztivál Rétimajorban (ism. 42p), Tariska Eszter
meditációs elõadása (ism. 48p), Himnuszok ünnepe
Sárszentmiklóson (39p), Hõseink emlékére (ism. 23p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 19., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Megnyílt a kormányablak Sárbogárdon (20p), Illyés Gyula mesemondó verseny Cecén (60p), Tavaszi koncert ovisoknak
(27p), A sárbogárdi zsidóság története – Könyvbemutató Sárbogárdon (74p) 14.00 Kolbásztöltõ-fesztivál
Rétimajorban (ism. 42p), Tariska Eszter meditációs elõadása (ism. 48p), Himnuszok ünnepe Sárszentmiklóson
(39p), Hõseink emlékére (ism. 23p) 19.00 Hitélet 23.00
és 0.00 Heti híradó
Április 20., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet 13.00 és
18.00 Heti híradó 19.00 Szín-, és formavilág Miklóson
(25p), Tavaszi zenés hangulat a Zengõben (31p), Verses
est a költészet napján (61p), Borverseny Sárszentmiklóson 23.00 és 0.00 Heti híradó
Április 21., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Megyei I.
oszt. kézilabda (70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Kérdések a rendõrkapitánynak (26p), Cecei sportbál
(10p), Nagy Dezsõ kertészetében jártunk (20p), Jótékonysági délután Nagylókon (82p) 23.00 és 0.00 Heti
híradó
Április 22., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Szín-, és formavilág Miklóson (25p), Tavaszi zenés hangulat a Zengõben
(31p), Verses est a költészet napján (61p), Borverseny
Sárszentmiklóson 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle
élõben 19.00 Sport: Megyei I. oszt. kézilabda (70p)
23.00 és 0.00 Lapszemle
Április 23., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Megyei I.
oszt. kézilabda (70p) 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.

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Dombi Zoltánné, Gerse Ferenc, Gróf Ferenc, Hargitai
Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Horváth István, Huszárné Kovács Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Mágocsi Adrienn Laura, Huszár
Anikó, Jákob Zoltán, Kiss Balázs, Kiszlné Simon Andrea, dr. Müller Viktória, Kovács Györgyné, Leszkovszki Albin, Pajor László,
Sallai Attila, Rehák Sándor, Zámbó Tibor és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: 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. 4 hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 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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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:

APRÓHIRDETÉSEK

a Bogárdi TV-ben is látható!

Redõnyös 06 (30) 966 8446
Családi ház kiadó 06 (70) 637 2874 (1148099)
2
Sárbogárdi MÁV-lakótelepen 68 m -es téglalakás, garázzsal, udvarral,
kerttel eladó 06 (20) 261 3163
Üzletközpontban üzlethelyiség kiadó 06 (70) 6372 874 (1148099)
Kettõ darab egyszemélyes heverõ eladó 06 (30) 629 6741 (1148141)
Kiskutyákat elajándékoznék. 06 (30) 421 4395

FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása 06 30 440 5790
AUTÓ, 9 SZEMÉLYES KISBUSZ BÉRLÉSE OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.
06 70 5397882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS 06 20 3426 091
Sárbogárd központjában, négylakásos
TÁRSASHÁZBAN, FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ.
06 20 405 7366
ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS 06 20 367 2785
ELADÓ RÉTSZILASON CSALÁDI HÁZ, két szoba, konyha,
melléképületek, 800-öles telek, szõlõ, gyümölcsfák.
Telefon: 06 30 667 5964, 06 30 360 9093
FÓLIÁBA VALÓ PALÁNTA KAPHATÓ!
Szabó Árpád 06 20 929 8716
HÁZ ELADÓ 06 20 929 8716
VASÁRNAPONKÉNT IS várja vásárlóit
A MARGARÉTA ÉLELMISZER SÁRSZENTMIKLÓSON
a Köztársaság út 185. szám alatt (volt Caloria Diszkont).
SIMONTORNYAI székhelyû VÁLLALKOZÁS KERES
szakképzett, gyakorlattal rendelkezõ
MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕT!
Bérezés megegyezés szerint! Önéletrajzokat várjuk
a job.konyvelo@gmail.com e-mail címre.
Érdeklõdni az alábbi telefonszámokon lehet:
+36 30 938 4063, +36 30 419 3531
A Szabadi Autójavító Bt. dégi munkavégzéssel
szakképzett, szakmai tapasztalattal rendelkezõ
AUTÓSZERELÕT, KAROSSZÉRIA–LAKATOST és
AUTÓFÉNYEZÕT KERES, teljes munkaidõre!
Jelentkezni: 06 20 932 9244,
e-mail: szabadibt@invitel.hu
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület meghívja Önt

dr. Kék Emerencia
„Egy magyar polgár a XX. században
Tatár József
úri szabómester életrajza”
címû könyvét bemutató
beszélgetésre.
Mindenkit szeretettel várunk

2015. április 21-én (kedden) 17 órakor
a könyvtárban (Hõsök tere 16.)!

Tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, hogy Sárbogárd Város
Önkormányzatának képviselõ-testülete a XXIV. Sárbogárdi
Napok 2015. június 5-e és 2015. június 7-e közötti megrendezésérõl döntött.

PÖRKÖLTFESZTIVÁL
2015. június 6-án (szombaton) az Ifjúsági parkban
Nevezés díj: 3.000 Ft/3 kg hús, mely a jelentkezéskor fizetendõ;
jelentkezni lehet május 4-étõl (hétfõ) május 29-éig (péntek)
13–20 óráig a mûvelõdési házban.
A nevezõknek pavilont, asztalt, széket saját részükre maguknak kell biztosítani.
Várjuk az árusok, kézmûvesek, kistermelõk, õstermelõk részvételét a Pörköltfesztiválon!
A helyben lakók részére ingyen biztosítjuk a helyet.
A részletes programot a programfüzet fogja tartalmazni. A
rendezvénnyel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06 (25)
520 260-as telefonszámon.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

Bogárd és Vidéke 2015. április 16.
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XX. Hintók Versenye – Sárbogárd
2015. április 25. (szombat) 9.30–18.30 óra
„C” kategóriás kettesfogat-hajtó verseny,
a 2015. évi Fejér Megyei Kettesfogat-hajtó Bajnokság 2. bajnoki fordulója
Tervezett program:

Rövid beharangozó

9.30 hivatalos pályabemutató
10.00 akadályhajtás I. forduló
12.00 Ebédszünet, bemutatók
13.00 akadályhajtás II. forduló, összevetés
16.45 vadászhajtás
18.00 ünnepélyes díjátadó
18.40 tombolasorsolás
A belépés ingyenes!

Ha tavasz, akkor fogathajtás. Ha fogathajtás,
akkor Sárbogárd. Bár az eddigi 19 verseny nem
mindegyikét áprilisi tavaszban rendezte meg a
Sárbogárdi Lovas Egyesület, az idei évben forró
versenyhelyszínné válik a város Ifjúsági parkja.
Minden remény szerint sikerül megismételni a
tavalyi rekordot, amikor 10 megyébõl érkeztek
fogatosok, így az országos C kategóriás döntõ
után a legerõsebb amatõr mezõny gyûlt össze a
sárbogárdi pályán.
A tavalyi 46 fõs mezõnyben ismét Hartmann
Zsolt tudott nyerni, és ezzel komolyan megnövelte esélyét arra, hogy a 2007 óta íródó történelmét vándorserlegünknek lezárja. Hiszen ha
harmadszor is gyõzni tud Sárbogárdon az akadályhajtásban, végleg hozzá vándorol a serleg.
A feladat azonban nem lesz könnyû, hiszen
olyan hajtók ellen kell ezt teljesítenie, mint a korábbi Somogy megyei bajnok, Magyar Zoltán,
vagy a tavalyi Fejér megyei elsõ, Semjén Attila,
de Tóth Roxána, a sárbogárdiak ifjú kiválósága
is komoly ellenfélként áll majd a startvonal elé
ezen a szombaton. Olyan kiválóságok is jelen

Egyéb programok:
– pónifogathajtók:
* világbajnoki csapatbronzérmes:
Palkovics Dávid,
* junior Európa-bajnok: Érsek Anett,
* az Uniqua sportnagykövete:
Szajkó Liliána,
– trambulin,
– pónilovaglás,
– finom étkek.

lesznek, mint Lebics István, Geröly Tibor, akik
szinte „uralják” a nyugati megyék amatõr versenyeit, s nem lesznek tétlenek, ha egy hibátlan körrõl lesz szó.
A sárbogárdi csapatban is bízunk, hiszen a korábbi megyei bajnok, Taligás Menyhért és
Gosztola József is új fogattal vág neki a szezonnak, míg az évek óta javuló tendenciát mutató
és igen reményt keltõ fogattal érkezõ Bodnár
Csaba is eséllyel indulhat. Nem hiányzik majd a
nevezési listáról a tavalyi OB-n induló csapat
másik két tagja, Kiss Olga és id. Semjén Attila
sem, ami már csak azért is komolyan fûszerezi
majd meg a versenyt, mert Attilában maradt
egy kis hiányérzet a tavalyi OB-döntõ után – ez
évben ismét nagy lendülettel vág bele a bajnokságba.
Mindenkit vár tehát Sárbogárdra április 25-én a
huszadik, jubileumi Hintók Versenyére a Sárbogárdi Lovas Egyesület, ahol néhány meglepetést is tartogatunk a kilátogatóknak egy remélhetõleg meleg, szélcsendes, tavaszi napon.
Gosztola Gábor
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2015. április 16. Bogárd és Vidéke

Papp Béla és felesége háza elõtt cseperedik ez a
különleges tulipánfa, aminek virágzását megörökítettük.

