
A Dél-Mezõföld független hetilapja www.bogardesvideke.hu

Fõszerkesztõ–kiadó: Hargitai Lajos
Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág - 06(30)3483 320

2016. április 14. - XXVII. évf. 15. szám
20 oldal, 250 Ft

Mûfû és kisbusz Sárszentmiklósnak .   . 2

Szigorú borbírók .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3

Nappal hold kél bennem.   .   .   .   .   .   . 4

Jézus nem statisztikákat vár! .   .   .   . 12

Akire büszkék lehetünk .   .   .   .   .   .   . 14

Egyre messzebb a bajnoki cím .   .   .   . 17

BICIKLILOPÁS
JÁRÓBOTTAL

(10. oldal)

ZENEI ÉS VERS-
ÖRÖKSÉGÜNK

(4. oldal)

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Fészkalódás
Nem csak a gólyák rendezik, lomtala-
nítják és renoválják fészkeiket, s nem
csak a szülés elõtt álló kismamák. Bein-
dulnak a hangyák, az ember fia–lánya is
érzi a sürgetõ tavaszi késztetést: takarí-
tani, csinosítani, kertészkedni, szanálni
kell!
Az avítt holmikat válogatva képek, han-
gulatok villannak föl. Itt egy pár cipellõ
– egy elsõ bálozó kamasz lázas, várako-
zó készülõdésének résztvevõje. Itt ez a
kopott, roskatag nádszék. Egykor fõhe-
lyen díszelgett; édes álmodozások és ke-
serû könnyhullatások néma, együttérzõ
tanúja.
Az ócskasággá vált tárgyakat pártfogás-
ba veszik mások, vagy a szeméttelepen
végzik – a hozzájuk fûzõdõ, hallgatagon
létezõ emlékek azonban maradnak, s
csak az õket hordozó porhüvellyel
együtt lesznek az enyészeté.
Az emberi kapcsolatokat is érdemes
számba venni ilyenkor. Vannak barát-
ságok, amiket hiába próbálunk ápolni,
õrizni, az egyoldalú gondoskodás nem
elegendõ; elszáradnak, s az összetartó
emlékek csorba cserép. Ha átalakulá-
sunkban is találunk közös alfapontot,
amibõl hajtatni lehet egy új növényt, ak-
kor közös akarattal minden lehetséges.
Ha nincs ilyen, akkor az „egyszer volt”
emlékek közé tehetjük – a cserepet pe-
dig a kukába.

Hargitai–Kiss Virág
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Mûfû és kisbusz Sárszentmiklósnak
Mûfüves pályával és 18 fõs kisbusszal gyarapodott a Sárszentmiklós Sportegyesület. A létesítmény és
a jármû ünnepélyes átadására a vasárnapi futballmérkõzés elõtt, április 10-én délután került sor.

Dr. Varnyu Péter aljegyzõ köszöntötte a sportolókat, sportbará-
tokat, támogatókat, megjelent vendégeket, köztük a Fejér Me-
gyei Labdarúgó Szövetség elnökét és igazgatóját, illetve Erõs Fe-
rencet, a sárbogárdi képviselõ-testület oktatási, közmûvelõdési és
sportbizottságának elnökét. Varga Gábor országgyûlési képvise-
lõ betegsége miatt nem tudott jelen lenni. Dr. Varnyu Péter beve-
zetõként elmondta:
„Újabb jelentõs állomásához érkezett a Sárszentmiklós SE, kö-
szönhetõen az évek óta mûködõ TAO támogatási rendszernek és

az ezt támogató, elsõsorban helyi, megyei vállalkozásoknak. A
Sárszentmiklós SE a 2015/2016 TAO program keretében bruttó
40.669.819 Ft értékû pályázati programot valósított meg, melynek
két jelentõs tétele a korábbi mûanyag burkolatú pálya átépítése
mûfüves pályára, illetve a beszerzésre került 18 fõs kisbusz. Ezen
felül a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan edzõi bérekre, fel-
szerelésekre költöttük a pályázati programban biztosított forrá-
sokat.
A 2011. óta létezõ TAO programnak köszönhetõen elmondható,
hogy 5 év alatt 106.875.570 Ft összegben történtek fejlesztések,
többek között a 2012-ben átadott mûfüves pálya, öltözõ-felújítás,
öntözõrendszer telepítése, kerítésépítés, pályakarbantartó gé-
pek, eszközök vásárlása, edzõi bérek, útiköltségek stb.
A most elkészült mûfüves pálya lehetõséget biztosít az egyesület
számára az edzésidõpontok optimalizálására, egyben pedig csök-
kenthetõ az élõ füves és a már korábban elkészült mûfüves pálya
leterheltsége. Az edzések idõpontjai korábbra hozhatók, így az
utánpótláskorú játékosainknak nem kell esti idõpontban edzeni.
A 18 fõs kisbusz lehetõséget biztosít, hogy idegenbeli mérkõzése-
inkre, felkészülési tornákra saját jármûvel jussunk el, továbbá a
térségben élõ tehetséges játékosok edzésre történõ utaztatása is
megoldható lesz a késõbbiekben.
Ezúton mondunk köszönetet a minket évek óta rendszeresen tá-
mogató vállalkozásoknak: Gázmodul-Weisz Kft., Terra Central
Kft., Gipszfal 94 Kft., Szegletkõ General Kft., Cothec Energetikai



Bogárd és Vidéke 2016. április 14. KÖZÖSSÉG 3

Szigorú borbírók
Szombaton volt a sárbogárdi borbarátok bormustrája Horváth István rétszilasi, nádfede-
les borházánál. Szerettük volna többen is, ha már hamarabb megtörténik a bormustra,
mert az idei borok, legalábbis a fehérek, a hirtelen jött tavaszi melegedéssel gyorsan vál-
toznak, sok esetben sajnos nem igazán jó irányba. Ezt állapították meg aztán a borbírók
is. Az idén ugyanis a fehérborokkal szemben volt több kifogásuk.

Mintegy száz bormintát mutattak be a helyi és környékbeli települések szõlõsgazdái. A
minták fele fehér-, fele vörösbor volt. Ezek többségét helybéliek mutatták be, de hoztak
Pálfáról, Kálozról, Soponyáról, Nagylókból, Lajoskomáromból és Simontornyáról is
bormintákat.
A bírálók mindössze két fehérbornak és tíz vörösbornak ítéltek arany minõsítést. Az
idén is Márkovics Lajos vörösbora kapott – már harmadízben – nagyarany minõsítést, s
ezzel végképp elnyerte az ezzel járó vándorserleget.
A rendkívül forró nyár és õsz a fehér szõlõkbõl kiégette a savakat. Nehéz volt eltalálni
ezért a szüret idejét. A túl korai szedés jó savas bor helyett vad savanyút eredményezett,
amit késõbb szedtek, kilágyult és elvesztek belõle az illatok is. Korábban minden évben
azt mondták a bírálók, hogy Sárbogárd környéke nem alkalmas a vörösbor termelésére.
Az idén ez a trend megfordult, és sokan tudtak igen jó minõségû vörösbort készíteni,
különösen a jó idõben tartott szüret után.

Herczeg Gyöngyi, az Észak-tolnai Hegyközség hegybírája elnökletével két csoportban
folyt a borok bírálata. A vörösborokat vele együtt szemlézte Hegedûs János és Szabó Gá-
bor, a fehérborokat pedig dr. Ulcz Gyula, Etelvári Zoltánné és Zsuppán István.
Az oklevelek kiadása után Gili János által elkészített és tálalt kitûnõ babgulyás mellett
kóstolgattuk a bemutatott borokat. Többen hoztak pálinkát is. Ez ugyan nem volt a bírá-
lat tárgya, de nagy elismeréssel ízlelgették ezeket is a vendégek.

Hargitai Lajos

Kft., Beef Farmer Kft., Fehérvár Travel
Kft., Planning & Trading Kft., Pálfi-Tech
Kft., Betonpartner Magyarország Kft.,
Metalelektro Kft., Eurohand Zrt., Zim-
Grain Kft.
Az egyesület külön köszöni a Szegletkõ
General Kft. mint kivitelezõ közremûkö-
dését és segítségét, kezdve a pályázat be-
adásától annak megvalósításán át egészen
az elszámolások elkészítésében nyújtott
aktív munkáját.
Az idei évi pályázat megvalósításához
11.179.560 Ft önerõt kellett biztosítani,
melyet az egyesület gazdálkodott ki. A
2016/2017. évben szintén pályázunk, ha-
sonlóan 40.000.000 Ft nagyságrendben az
élõ füves pálya komplett felújítására, talaj-
cseréjére, edzõi bérekre. Így kijelenthetõ,
hogy sikeres pályázat esetén továbbra is
számítunk minden támogatóra, sportba-
rátra. Hajrá Sárszentmiklós!”

A támogatókat egy-egy sállal lepték meg
az ünnepség szervezõi.
Dr. Sükösd Tamás polgármester köszön-
tõjében kiemelte: példaértékû a Sárszent-
miklós SE és a mögötte álló támogatók ál-
tal elvégzett munka. Külön kiemelte Nagy
Lászlót, aki mindvégig mozgatta a szála-
kat, és olyan sportcentrumot hozott létre
Miklóson, ami minden igényt kielégít. A
pálya már megfelel az NB III-nak – jelen-
tette ki. A busz is nagyon ránk fért, mert a
városnak sincs ilyen szállítóeszköze, és
sokkal komfortosabb, egyszerûbb ezáltal
az egyesület közlekedése. Már csak az kell,
hogy állandóan sikerüljön megtölteni játé-
kosokkal a létesítményt, a legkisebbektõl a
legnagyobbakig. Ez Miklóson megvan, jó
helyre került a támogatás, volt értelme a
sok harcnak.
A létesítményt és a buszt a Fejér Megyei
Labdarúgó Szövetség igazgatója, Schne-
ider Béla adta át. Gratulációját és örömét
fejezte ki, hogy ilyen fejlesztések valósul-
nak meg a megyében, azon belül is Sár-
szentmiklóson.
A szalag átvágása és egy közös fotó után
kezdetét vette a soros meccs. Az új mûfü-
ves pályát a legkisebbek avatták fel.

Hargitai–Kiss Virág
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Bartók tiszteletére
Dunaújváros volt a házigazdája április 8-a és 10-e között a XXIV. Éneklõ Ifjúság programsorozatnak, melyet Bartók Béla
(1881–1945) zeneszerzõ, zongoramûvész, népzenekutató tiszteletére rendeztek. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (más
néven: KÓTA) és a Dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola szervezésében szakmai programokon és koncerteken vehettek
részt az érdeklõdõk: ifjúsági kórushangversenyen, zenei témájú fotókiállításon, bemutatóórákon, beszélgetéseken, valamint a ma-
gyar zenei életben, oktatásban tevékenykedõ elõdök munkásságával, az általuk ránk hagyott örökséggel kapcsolatos elõadásokon.

A szombat esti ünnepi kórushangversenyre – melynek a szépen felújított Bartók Kama-
raszínház és Mûvészetek Háza adott otthont – meghívást kapott a sárbogárdi Huszics
Vendel Kórus is.

A Széchenyi István Gimnázium Újvárosi
Legények formációja nyitotta meg az ese-
ményt. Az egységes megszólalású fiú-
együttes szépen csengõ népdalcsokorral

állt színpadra. Õket követte a Széchenyi
gimnázium színesbe öltözött vegyes kara
Pocsai Mária vezetésével. Szívmelengetõ
volt látni az életteli fiatalokat, akiknek

színvonalas elõadása is méltán kapott elis-
merõ tapsot.
Ujházy Krisztina kórusának – a DSZC
Bánki Donát Gimnázium és Szakközépis-
kola diákjainak – mûsorában személyes
kedvencem volt a Befagyott parton címû
darab. E kórus tagjai közül kitüntetõ figye-
lemben részesült az a fényes fekete szõrû,
fehér csokornyakkendõt viselõ vakvezetõ
kutya, aki az egyik fiút kísérte a pódiumra,
és rutinosan, nyugodtan feküdt végig az
elõadás alatt, míg gazdája a többiekkel
együtt énekelt.
A gyermekkarokat a felnõttek követték: a
Mezõfalvi Nõi Kar Nyulasiné Lakos Angé-
la vezényletével, a Huszics Vendel Kórus
Huszics Vendelné karnaggyal az élen, va-
lamint a Dunaújvárosi Vegyes Kar Köny-
ves Ágnes és Kurucz Gergely dirigálásával.
Kórusunk Kodály nagyszalontai Köszön-
tõjét énekelte repertoárja nyitányaként,
majd elhangzott az örökérvényû Fölszál-
lott a páva, valamint két megunhatatlan
csokor: a Székelyföldi szerelmi dalok és a
Négy szlovák népdal.
A fellépõ énekkarok közös éneklése elma-
radhatatlan része a kórushangversenyek-
nek. E jó szokásnak hódolva egy Bartók-
népdalt, a Béreslegényt zengték együtt a
dalnokok.

Hargitai–Kiss Virág

Nappal hold kél bennem
A költészet napja alkalmából különleges estnek adott otthont a Madarász József
Városi Könyvtár. Turek Miklós színmûvész közel egy évtizede indította el Vers-
színház vállalkozását, amelynek fõ célkitûzése, hogy a hazai közönség újra felfe-
dezze azon nyelvi értékeit, amelyek egy igazán egyedi és figyelemre méltó érze-
lem- és gondolatvilágot közvetítenek. Petõfi Sándort, József Attilát, Radnóti
Miklóst, Faludy Györgyöt és Pilinszky Jánost bemutató elõadássorozatának ré-
szeit már több mint 100 helyszínen mutatta be több mint öt országban.
A sárbogárdi könyvtárban a József Attila utolsó estéjét bemutató estjét láthatták
az érdeklõdõk, mely a „Nappal hold kél bennem...” címet viseli. Turek Miklós egy
kis elõszóval nyitotta a mûsort, amelyben József Attila alakját vizsgálgatta: a köl-
tõt, a vézna, alultáplált fiatalembert, aki túlságosan csordultig volt szeretettel,
amelyet a külvilág nem tudott viszonozni. Az elgondolkodtató nyitány után aztán
következett a valódi mûsor. A „Nappal hold kél bennem...” tulajdonképpen egy
verscsokor József Attila legismertebb, legelsöprõbb erejû költeményeibõl. Turek
Miklós nem kisebb feladatot vállalt, mint hogy ezeket a verseket úgy tolmácsolja,
hogy közben az utolsó földi estéjét töltõ költõ bõrébe bújik.
Az elõadáson érzõdött, hogy a mûvész már évek óta foglalkozik vele, a színpadon
egy minden pillanatában kidolgozott, átlényegült, profi és érzelmekre ható pro-
dukciót láthattak a nézõk.

Leszkovszki Máté
Fotó: Madarász József Városi Könyvtár
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Kéri Kornélia:

Tétlen ima

Fakó harmat illanó s édes,

messzi szála kérdez, mert kétes.

Tétlen ima napját zárja,

suhanó idézet önmagát tárja.

A bujdosó tétlen mámora,

mely új sorokat idézett számomra.

Gondolkodó gondolat tanít s kérdez,

felnevet büszkén: – Miért pont ez?

Könnyek zuhatagába veszik az ész,

s a bölcs elõrehaladás tovavész.

Kisimul a féltett idézet,

magáért szónokol, a halk miértet.

Téli meleg, hideg fagy,

fordul az idõ, s a régi újat hagy.

Hátratéved, elõrelépked táján,

korhadó fából hasít az élet fáján.

Szín- és formavilág
Sárszentmiklós, 2016. április 15.

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Kedves Látogatók!
Ez már a tizenharmadik Szín- és formavilág kiállítás. Az indulásnál csak reméltük,
hogy több évig tartó kiállítás-sorozattá válik. Bevallott célunk volt, hogy új munkák
készítésére sarkalljuk egymást és magunkat is. Ezen célból fakad a kiállítás esetleges-
sége, illetve változatossága.
Továbbra is szeretnénk évente megrendezni Sárbogárdon a környékbeli alkotók tár-
latát.

Kiállítók:

Danicsek Fruzsina, Kovács Zoltán, Macsim András, Molnár Orsolya,
Novák Edith, Szabadkai Zsolt, Tóth Gyula, Varga László, Zocskár András

Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Szervezõk: Macsim András, Varga László, Zocskár András

Téglák a falban
Szubjektív korrajz a 70-es, 80-as évekbõl. Sárbogárd és környéke jellegzetes figuráinak
sorsa elevenedik meg. Ki nem mondott titkok, zsarnokság, megalkuvás, gyilkosság, re-
mény, hit és szerelem szövevényes világa a szerzõ sajátos stílusában elevenedik meg az
olvasó elõtt. Nem lehet letenni ezt a könyvet...
A nyolcvanas évek közepén fû alatt terjedõ kalózmásolatban láttuk elõször a Pink
Floyd együttes „A fal” címû filmjét. A magyar mozikban 1989 októberében vetítették
elõször. Hányszor néztük meg fiammal, Balázzsal! Szívünk legmélyéig fölkavart ben-
nünket. Énekeltük angolul: „All in all it was just a brick in the wall”. Aztán próbáltuk
magyarra fordítani: „Tégla lett minden, ezekbõl épül a fal! Téglák lettünk mind, belõlünk
épül a fal!”
Lázadást szítanak, a régi rend lerombolására biztatnak ezek a szavak. Az arcunkba ki-
áltják, hogy agymosott téglává nyomorított bennünket ez a kor. Törtük, amivel lehe-
tett, s ha más eszközünk már nem volt, fejjel mentünk a körénk épült falaknak. Így ér-
kezett el 1989, s akkor szinte varázsütésre leomlott a világokat elválasztó berlini fal is. S
mégsem lettünk igazán szabadok, mert minden hiába, ha múltunk betonnál kemé-
nyebb tégláiból a szívünk köré épült falak ott állnak rendületlenül. Ezek lebontásához
nem elég se dózer, se légkalapács, még a kemény fejünk is kevés…

Hargitai Lajos könyve kapható
a Bogárd és Vidéke Hírházban, 2.500 Ft-os áron.
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Hírek az alsószentiváni iskolából
Informatikai fejlesztések

Iskolánk informatikai felszereltségérõl mindig elmondhattuk,
hogy igyekszünk megfelelni a XXI. század kihívásainak. Az el-
múlt hetekben ezt tovább sikerült javítanunk. A Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központ (KLIK) jóvoltából a TIOP 1.1.1 pá-
lyázatnak köszönhetõen 7 db vadonatúj számítógép, 4 db monitor
és 1 db switch került beüzemelésre. Az új gépek gond nélkül mû-
ködnek, valamennyi gépen megfelelõen fut a Windows10 közok-
tatás számára optimalizált változata, az Office 2016 és a McAffee
víruskeresõ programokkal egyetemben. Ezt a fejlesztést kiegé-

szítve az internetszolgáltató Sulinet pályázatának megnyerésével
még 3 db WiFi-jelerõsítõ készüléket is felszerelhettünk. Ennek
köszönhetõen az iskola egész területe kiváló jelerõsségû WiFi-vel
lefedett, illetve a kapott switchnek köszönhetõen az informatikai
terem mellett valamennyi más tantermünkbe is eljuttattuk a
vezetékes internetet is, a számítógépek így még inkább segítik az
oktatást, fejlesztést, gyakoroltatást.

Virágba borult az iskola környéke

Korábban már hírül adtuk, hogy a Bakker Holland Kft. 2012 óta a
Zöld program keretében minden évben támogat Magyarorszá-
gon is oktatási intézményeket annak érdekében, hogy környeze-
tüket igényesebbé varázsolhassák minõségi növényekkel. Büsz-
kék vagyunk rá, hogy a 2015. évben az országosan támogatandó 5
iskola között tagiskolánk is szerepel, s 5 doboz virághagymával já-
rultak hozzá, hogy ökoiskolai szel-
lemiségünknek megfelelve még
szebbé varázsolhassuk környeze-
tünket. A támogatásért cserébe az
ültetést, illetve tavasszal a növé-
nyek virágba szökkenését kell fo-
tókkal alátámasztanunk. A tavaly
elültetett hagymák szépen növe-
kednek, színpompás virágok teszik
még hangulatosabbá iskolánkat.

Kiss Attila

Mozdulj Mészöly!
A Nemzeti Tehetség Program „Sportágakat népszerûsítõ rendezvények támogatása” NTP-SR-15 pályázaton iskolánk 500.000
Ft-ot nyert.

2016. április 28-29-én 13 órától 15.30 óráig a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskolában
7 sportágat ismerhetnek meg és próbálhatnak ki az érdeklõdõk, résztvevõk.

A rendezvénysorozat lehetõséget ad a gyerekeknek, felnõtteknek arra, hogy a különbözõ sportágakat kipróbálva dönthessék el,
melyik mozgásforma áll hozzájuk a legközelebb.
Ezzel egy idõben egészséges táplálkozással és életmóddal kapcsolatos elõadásokkal, mérésekkel, bemutatóval (dietetikus-
szaktanácsadás, életmód-tanácsadás, vérnyomásmérés, cukorszintmérés, szemvizsgálat, mentõk szimulációs bemutatója, kozmeti-
kai tanácsadás) és  kiállítással várunk minden kedves látogatót.

Szervezõk
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A magyar költészet napja Nagylókon
2016. április 11.

A Nagylóki Általános Iskola diákjai József
Attila születésének 111. évfordulója tiszte-
letére az elsõtõl a negyedik osztályosokig
mindannyian készültek egy-egy vers el-
mondására, ezzel is kifejezve az irodalom
és a nagy költõ iránt érzett tiszteletüket.
Brunner Edina tagintézmény-vezetõnk
meleg szeretettel emlékezett meg e nap-
ról, kifejezte azt a véleményét, hogy aki
szereti a verset, szereti iskoláját, annak
eredményesebben, életteljesebben alakul-
hat a lelki élete a verstanulás kapcsán. Di-
cséretes az a szorgalom, amellyel a diákok
az osztályfõnökök segítségével készültek e
jeles napra. Köszöntötte Fazekas Imre Pál
életmûdíjas és aranydiplomás író–költõt
körünkben, és figyelmébe ajánlotta a fiata-

lok ünnepét. Ezt követõen átadta a szót a
költõnek, aki egy saját tavaszi verssel
(CSERESZNYEVIRÁG – ISTENHO-
ZOTT – TÉGED) tisztelgett József Attila
emléke elõtt. Mivel a tanulók kellõ áhítat-
tal hallgatták a hangsúlyos, rímes, a tavaszt
köszöntõ versét, hálából elénekelt nekik
egy francia altatódalt is. Miután ez is nagy
figyelmet kapott, egy kislány dalát hallot-
tuk elõadásában, mely bohóc apukájáról
szól.
Nagy taps után Edus néni megköszönte a
költõ szereplését, majd az osztályok tanu-
lói a többiek elé kiállva csoportosan és
egyenként mondták el verseiket. Ezek a
versek átfogó képet nyújtottak a magyar
költészet színe-javából. Egymást is meg-
tapsolták. Együtt örültek a személyes sike-
reknek a pedagógusokkal együtt, akik
büszkék voltak tanulóik teljesítményére.
A végén még kérdéseket tettek fel a gyere-
kek a költõnek, amelyre õ szívesen vála-

szolt. Többek között kérdezték a korát,
azt, hogy mióta ír, hány verse van idáig stb.
Válaszában bevallotta, hogy a napokban
lesz 86 éves (április 16-án) és 7 éves kora
óta ír, amikor egy Klárika nevû kislányba
volt nagyon szerelmes. Kérték, hogy
mondja el ezt a verset, amellyel elsõként
szólt a kislányhoz. Imre bácsi ezt is kész-
séggel teljesítette, amelyre a gyerekek jót
csettintettek tetszésük jeléül. Elmondta,
hogy 7 éves kora óta mintegy 6000 verset
írt.
Azért is volt élmény Imre bácsi jelenléte,
mert végre nemcsak fényképen, hanem
élõben is találkozhattak egy igazi költõvel.
Ezután a diákok kórusban köszöntek el tõ-
le.
Igazán jól sikerült a költészet napja isko-
lánkban!

Tauzné Piroska
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Papírvilág a természetért
Néhány éve két végzõs, animáció szakos hallgató kereste meg a
WWF Magyarországot azzal, hogy a vizsgafilmjüknek a nagy múl-
tú természetvédelmi szervezet imázsfilmjének elkészítését vá-
lasztották. Ringeisen Dávid és Ruska László 2 éve elkészült papír-
világa azóta bejárta a virtuális és a kõbõl–vízbõl–levegõbõl össze-
rakott élõt is, és nemzetközi díjak sorát gyûjtötte be.
A 2014-ben szakmai körökben debütáló varázslatos alkotás a két
fiatalt a Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetemen szerzett diplomá-
hoz, majd számos szakmai elismeréshez juttatta. 2014-ben a diák
kategória aranyérmeseiként jöttek el Las Vegasból, a New York
Festivals International TV & Film Awards-ról, elhozták a legjobb
Alkalmazott Animációs filmnek járó díjat Rióból, az Anima
Mundi Animációs Fesztiválról, és a zsûri különdíját a SIGG-
RAPH Számítógépes Animáció Fesztiválról, Vancouver-bõl.

„Az alkotók megkeresésének az elsõ perctõl kezdve örültünk, bár
akkor még nem is tudtuk, mennyire büszkék lehetünk majd ké-
sõbb a Papírvilágra. Az alapötlet adott volt, és azonnal láttuk ben-
ne a lehetõséget, hiszen egy innovatív irány mindig új lehetõsége-
ket teremt a természetvédelem képviselete számára” – mondta
Antal Alexa, a WWF Magyarország kommunikációs vezetõje. –
„Éppen ezért azt reméljük, hogy a film segítségével még több tá-
mogatónkhoz juttathatjuk el a WWF üzenetét: mindnyájan ösz-
szeköttetésben vagyunk a természettel…”

A WWF stábja egy rövid interjút készített az alkotókkal a film ke-
letkezésérõl és a természetvédelemhez fûzõdõ viszonyukról.

Miért a WWF-et választottátok a vizsgafilmhez?

R. L.–R. D.: A diplomamunkánk tervezésének korai fázisában el-
határoztuk, hogy olyan filmmel szeretnénk diplomázni, amelynek
a diploma-bemutatón, vagy fesztiválokon túl létezhet más jellegû
utóélete, többletértéke. Így döntöttünk az alkalmazott animáció,
mint mûfaj mellett. Ezen felül egy olyan alapítvánnyal, ill.
non-profit szervezettel szerettünk volna együtt dolgozni, mely-
nek alapvetõ célkitûzései számunkra is könnyen átvehetõk, befo-
gadhatók. Így jutottunk el a WWF magyarországi irodájába, ahol
nagy örömünkre lelkesedéssel fogadták a megkeresésünket.

A természetvédelemhez milyen személyes viszony fûz titeket?

R. L.: Szelektíven gyûjtöm a szemetet, valamint amikor csak tehe-
tem, kerékpárral közlekedem. Személy szerint nem tekintem ma-
gam egy elhivatott természetvédõnek. Ugyanakkor alapvetõen
hiszek benne, hogy már kis lépésekben is lehet az egész világra ki-
ható, közös ügyeket megoldani. Olykor tényleg csak néhány
apróságon és az odafigyelésen múlik.

R. D.: A 21. század egyik legfontosabb problémájának tartom a
kérdéskört, bár a teendõk mennyisége és globális mértéke miatt
sokan úgy gondolnak rá, hogy „kevés vagyok én ahhoz, hogy bár-
min változtathassak”. Én abban reménykedem, hogy ha csak ki-
csivel is, de mindenki hozzájárul a munkához, akkor megváltoz-
hat a dolgok menete. Abban bízom, hogy a filmünkkel legalább

egy kis részben mi is hozzá tudtunk járulni ezekhez az erõfeszíté-
sekhez.

Mit gondoltok, miért és hogyan segíti a természetvédelem ügyét a
kreatív megjelenítés?

R. L.: A Paper World esetében, úgy érzem, ez oda-vissza tudott
mûködni. A film úgy indul, mint egy rövidfilm. Majd elkezdõdik a
metaforák és vizuális asszociációk sorozata, melyben a nézõ szá-
mára egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy amit lát, az sokkal inkább
egy makrovilágról és a természetvédelemrõl szól. Egyfajta vissza-
igazolása ennek a „We are all connected” szlogen, illetve a logo.
Ezáltal a kreatív tartalom is új értelmet tud nyerni.

R. D.: Olyan formai megoldást próbáltunk alkalmazni, ami maxi-
málisan illeszkedik a tartalomhoz, de már látványában átlépi a né-
zõközönség ingerküszöbét. Azért éreztük jó választásnak, mert
kicsit másként szólítja meg a nézõt. Mivel animáció, lehetõsége
van líraibbnak lenni, de közben mégis rengeteg mindent magába
sûríteni, és egyszerû, érthetõ képekben beszélni.

Miért épp ezt a narratív formát választottátok? A természet értékeinek
ábrázolása egy papírból hajtogatott környezetben? Az íróasztal na-
gyon is emberi tere hogyan kapcsolódott nálatok a természethez?

R. L.: A papírvilág, papírból hajtogatott állatok motívuma már a
projekt korai szakaszában felmerült. A végsõ történetvázban vé-
gül fontos szerepe van abban, hogy az animáció eszköztárát fel-
használva egyetlen helyszínbe sûrítve tudjunk megjeleníteni egy-
mástól térben és léptékben egészen eltérõ mélységeket. Így a ko-
rábban említett metaforikus módon a film vizuális szövetébe
ágyazva megjelenik mind a környezetszennyezés, erdõirtás, túl-
halászás, mind a klímaváltozás gondolata, meghagyva a befogadó
számára az egyéni értelmezés, személyes narratíva létrejöttét is.

R. D.: Szerettük volna a történetet egy olyan térbe helyezni, ami
mindannyiunk számára ismerõs, de mégis lehetõséget teremt,
hogy létrehozzunk egy mikrovilágot, amin keresztül a külvilág
problémáira reflektálhatunk. Azzal, hogy az asztal keretbe foglal-
ja a történetet, próbáltuk személyessé, emberi léptékûvé tenni a
világot, hogy a távoli és nehezen megfogható események átélhe-
tõvé váljanak.

Számítógépes effekt az origami a filmetekben. Vajon „csak” a techni-
ka iránti kíváncsiság mozgatott titeket, vagy munkátokban mélyebb je-
lentõsége is van a papír, mint médium vagy az origami, mint emberi
gesztus használatának?

R. L.–R. D.: Ez egy elég összetett dolog. A papír szimbolikája
kulcsfontosságú az egész filmben, tulajdonképp a legalapvetõbb
rendezõelv. Sérülékenysége (gyûrõdése, szakadása, szennyezõ-
dése) ideális alapanyaggá tette, hogy kifejezzük vele az élõvilág
törékenységét, egyszerû, de értelmezhetõ metaforákban mutat-
hassuk be az ember hatását a természeti környezetre. Ugyanak-
kor a papírlap üres vászon is, az alkotás közege, így azonnal adó-
dott az origami-mûvészet tanulmányozása, mivel itt a médium
korlátai miatt nagyon átgondolt, ésszerûen egyszerûsített struk-
túrákból állnak a modellek, mégis formájukban meg tudják õrizni
az eredeti élõvilág legfontosabb karakterisztikáit.

A filmre rákereshetnek a www.youtube.com weboldalon a WWF
Hungary Paper World kifejezést begépelve, vagy a WWF honlap-
ján a Papírvilág kifejezést begépelve.

WWF Magyarország
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Töretlen siker, lelkes önkéntesek
– folytatódik a Dolgozói Önkéntes Program a Hankooknál –

A Hankook Tire Magyarország Kft. idén negyedik alkalommal indította el a már hagyományosnak tekinthetõ, alkalmazottait aktívan
bevonó támogatási programját, a Hankook Értékteremtõ Dolgozói Önkéntes Programot. Az akció keretein belül a vállalat a dolgozók
által javasolt közhasznú szervezeteknek és közintézményeknek nyújt segítséget a rácalmási gyár tágabb környezetében. A program a
munkavállalók önkéntes munkáján és a Hankook anyagi támogatásán alapul. 2016-ban 30 önkéntes projekt valósulhat meg, mintegy
12 millió forint összértékben.

Az elmúlt három év töretlen sikereire ala-
pozva a Hankook Tire Magyarország Kft.
idén újra meghirdette a Hankook Értékte-
remtõ Dolgozói Önkéntes Programot. A
2013-ban útjára indított kezdeményezés
célja, hogy a dolgozók önkéntes munká-
jukkal is hozzájáruljanak a helyi közössé-
gek mindennapjainak könnyítéséhez.
Mindehhez a Hankook biztosítja az anyagi
támogatást. A program keretein belül ed-
dig összesen 53 projektötlet valósult meg
több mint 16 millió forint értékben. A kez-
deményezés sikerét bizonyítja, hogy mind
a kivitelezésre elõterjesztett projektek szá-
ma, mind pedig a támogatási keret évrõl
évre növekszik. Az elsõ évben 12 projekt
jött létre, 2015-ben ez a szám megduplázó-
dott, idén pedig már 30 javaslat valósulhat
meg a Hankook és a dolgozók segítségé-
vel, közel 12 millió forint értékben. Az ak-
ció Dunaújvároson kívül 9 környékbeli
települést – Baracsot, Igart, Kulcsot,
Nagyvenyimet, Szalkszentmártont, Duna-
egyházát, Sárbogárdot, Perkátát, Szabad-
szállást – és több mint 52 ezer embert érint
majd közvetetten. A cég önkéntesei várha-
tóan május és szeptember között dolgoz-
nak majd a projektek megvalósításán.
Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is – Bu-
dapest kivételével – az összes olyan telepü-
lésen elvégzendõ munkával lehetett pá-
lyázni, ahonnan a gumigyártó vállalat in-
gyenes buszjáratokat üzemeltet dolgozói
számára. Ez Fejér, Bács-Kiskun, Tolna és
Pest megye immár több mint 50 települé-
sét foglalja magába. A jelentkezõknek
olyan terveket kellett benyújtaniuk pályá-
zat formájában, amelyeket öntevékeny
módon tudnak megszervezni és elvégezni,
majd egy bizottság dönt azok megvaló-
sításáról. Míg 2013-ban 70 munkavállaló
vett részt az önkéntes munkákban, addig
idén már több mint 140 fõ jelentkezett. A
népszerûség oka, hogy maguk a munkavál-
lalók szabhatják meg a segítség irányát, és
a közös cél érdekében végzett együttes

erõfeszítés még jobban összekovácsolja a
dolgozói közösségeket, segíti az egyes te-
rületek közötti kommunikációt, javítja az
összetartozás érzését. Az is fontos szem-
pont, hogy a dolgozók személyes érintett-
ségük révén saját lakókörnyezetük szeb-
bé-jobbá tételéhez járulhatnak hozzá eb-
ben a formában. Az idén megvalósítandó
projekttervek is számos területre kiterjed-
nek a bölcsõdék, óvodák és iskolák kül-
sõ-belsõ megszépítésétõl az önkéntes tûz-
oltóság parkolójának felújításáig.

– Nagy örömmel tölt el minket, hogy a
négy éve indított kezdeményezésünket év-
rõl évre egyre nagyobb érdeklõdés övezi. A

Hankooknál különösen fontosnak tartjuk,
hogy olyan szervezeteket, intézményeket
támogassunk, amelyek értünk dolgoznak
nap mint nap. A program különlegessége,
hogy a vállalat dolgozóit is bevonjuk, hi-
szen õk maguk is érdekeltek saját környe-
zetük szebbé tételében, éppen ezért ter-
jesztik elõ õk az ötleteiket. Úgy gondolom,
hogy ezzel nemcsak a helyi közösségeket
segítjük, de áttételesen a dolgozóink ön-
megvalósítási törekvéseit is támogatjuk –
mondta el Lee Sang Il, a Hankook Tire
Magyarország Kft. ügyvezetõ igazgatója.

Hankook Tire Magyarország Kft.
Kommunikációs Osztály
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2016. április 15-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, in-
tézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlá-
sáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
2015. évi tûzvédelmi tevékenységérõl.
Elõadó: Kõvágó Dezsõ tûzoltó õrnagy, parancsnok.
4. Tájékoztató a polgármesteri hivatal tevékenységérõl, a ható-
sági ellenõrzési feladatok ellátásáról (2015. január 1.–2015.
december 31.).
Elõadó: jegyzõ, hatósági osztályvezetõ, aljegyzõ, gazdasági
osztályvezetõ, mûszaki osztályvezetõ, pályázati és közbeszer-
zési referens.
5. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda alapító okiratának módosítása.
Elõadó: polgármester.
6. A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde szervezeti és mûködési
szabályzatának módosítása.
Elõadó: polgármester.
7. Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
8. A képviselõ-testület és szervei szervezeti és mûködési sza-
bályzatáról szóló 6/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelet ha-
tályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.
Elõadó: jegyzõ.
9. A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezeti és mûködési
szabályzatának módosítása.
Elõadó: jegyzõ.
10. Döntés a Településfejlesztési Koncepció jóváhagyásáról.
Elõadó: polgármester.
11. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális és Gyermekjóléti
Társulás társulási megállapodásának módosítása.
Elõadó: polgármester.
12. Döntés a víziközmûvek üzemeltetéséért fizetett 2015. évi
bérleti díj elszámolásáról.
Elõadó: polgármester.
13. Felhatalmazás közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Elõadó: polgármester.
14. A Sárbogárd VI. számú háziorvosi körzet feladatellátása.
Elõadó: polgármester.
15. Ingatlanvásárlási kérelem.
Elõadó: polgármester.
16. Ingatlanvásárlási kérelem a sárbogárdi 2592 hrsz-ú terület-
re.
Elõadó: polgármester.
17. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ.
18. Bejelentések.
18/1. A Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testület-
ének 2016. március 11-ei ülésén elhangzott bejelentésekre vá-
lasz a mûszaki osztály részérõl.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

KÉK HÍREK
Járóbottal próbált biciklit lopni

A sárbogárdi rendõrök vádemelést javasoltak egy férfivel szem-
ben, aki Alapról megpróbált eltulajdonítani egy kerékpárt.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság lopás vétség kísérlete elköveté-
sének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást egy 41
éves alapi lakossal szemben. A rendelkezésre álló adatok szerint a
férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2016. február
18-án az alapi gyógyszertár elõl megkísérelt eltulajdonítani egy le-
zárt kerékpárt úgy, hogy a nála lévõ járóbottal megkísérelte lefe-
szíteni a zárat, azonban amikor a bot eltörött, felhagyott a cselek-
ményével. Egy arra közlekedõ személy észlelte a történteket és
értesítette a rendõröket, akik egy közeli buszmegállóban elfogták
az elkövetõt. A férfit elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságra, ahol gyanúsítottként hallgatták ki.
A nyomozók a napokban befejezték az ügyben folytatott büntetõ-
eljárást és az illetékes ügyészségen vádemelést javasoltak.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Téglával, ököllel támadtak
rendõrre

A Székesfehérvári Járási és Nyomozó Ügyészség csoportosan,
felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erõszak bûn-
tette és más bûncselekmények miatt indítványozta annak a 44
éves nõnek és 51 éves férfinek az elõzetes letartóztatását, akik a
hozzátartozóik közúti ellenõrzése során eljáró két rendõr által
megkísérelt rendõri igazoltatás során a rendõrökre támadtak. Az
egyik gyanúsított a megbilincselést félbeszakítva megkísérelte az
egyik rendõrt ököllel megütni, a másik gyanúsított pedig egy tég-
ladarabot dobott a rendõr feje irányába, aki a sérülést úgy sem
tudta elkerülni, hogy rendõrtársa – észlelve a támadást – õt ellök-
te. A gyanúsított ezzel a sértettnek 8 napon belül gyógyuló sérü-
lést okozott. Az alkalmazott eszköz, illetve az elkövetési mód
alapján a súlyosabb eredmény bekövetkeztével reálisan számolni
kellett.
A gyanúsítottak terhére rótt bûncselekmény magas büntetési té-
tele miatt alaposan lehet tartani szökésüktõl, elrejtõzésüktõl, va-
lamint szabadlábon hagyásuk esetén újabb bûncselekményt
követnének el.
A bíróság 2016. március 31-én a gyanúsítottak házi õrizetét ren-
delte el, amely döntés mindkét gyanúsított tekintetében jogerõs.

Jászberényiné dr. Király Teodóra sajtószóvivõ
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Dezsõ virágai

Minden évben meglátogatom tavasszal Nagy Dezsõ kertészetét. Így történt ez az idén is. Dezsõt most is futás közben kaptam el. Het-
venhárom éves kora ellenére még mindig teljes fordulatszámon üzemel õ is és a kertészete is. A fóliasátrai tele vannak nyíló, cserepes
virágokkal. Ezeket már február óta fûtés mellett hajtatták, dugványozták, ültették feleségével és alkalmi segítõivel, mikor minek volt
az ideje. Egy másik fóliasátorban éppen ültették a paradicsomot, egy másikban pedig ott sorakoznak az arasznyi paprikapalánták.
Közben sorban érkeznek a környékbeli és távoli helységek polgármesterei, de sokan olyanok is, akik házi kertjükben szeretnének ker-
tészkedni. Ott jártamkor a Tolna megyei Uzd község polgármestere volt Dezsõnél szakmai tanácsot kérni. Jönnek tanácsért házi kis-
kertek mûvelõi is, s jönnek azért is, hogy Dezsõ segítse kiépíteni a csöpögtetõs öntözõrendszert, vagy kellene palánta, ami biztosan jó
termést hoz megfelelõ gondozás mellett. Dezsõ utánanéz annak is, ki hogyan gondozza a kertjét, és bizony megmondja a véleményét,
ha valamit nem úgy csinálnak, ahogy mondta, és emiatt tönkremegy a palánta.
Egy pillanatra sikerült õt megállítanom az egyik, gyönyörû virágokkal teli fóliasátornál egy fénykép erejéig. Íme!
Isten éltessen, Dezsõ! Még sokáig szolgáld a helyi és környékbeli kertészeti kultúrát!

Hargitai Lajos

Filmajánló

Jöttünk, láttunk, visszamennénk 3. –
A forradalom

Ki ne emlékezne a középkorból a jelenbe tévedt, bátor Godefroy lovagra és se-
gédjére, a minden lében kanál Jacques-Foches-ra, akik 1993-ban az egész világot
meghódították csetlés-botlásaikkal. Az 1998-ban elkészült Jöttünk, láttunk,
visszamennénk 2. – Az idõalagút után tizennyolc évvel végre itt a várva várt foly-
tatás, amely pontosan ott veszi fel a fonalat, ahol az elõzõ rész abbamaradt:
1794-ben, a vérzivataros francia forradalom kellõs közepén.

A fess Godefroy de Montmirail herceg (Jean Reno) és hû fegyverhordozója,
Jacques-Foches, a bolondos (Christian Cavier), alighogy megérkeznek a 18. szá-
zadi Franciaországba, máris Jacques-Foches egy újabb leszármazottjába,
Jacques Focheaux-ba botlanak, aki nem elég, hogy Napóleon Bonaparte tanács-
adója, hanem közvádló is egyben. Rögtön guillotine alá is akarja küldeni hõsein-
ket és Godefroy arisztokrata utódait is, akik felettébb arrogáns viselkedésükkel
húzták ki a jakobinus diktatúra híveinél a gyufát. Godefroyt azonban nem olyan
fából faragták, hogy csak úgy magára hagyja földijeit a bajban...
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Jézus nem statisztikákat vár!
– cigányok és nem cigányok a misszióról –

A nemzetközi roma nap alkalmából a Jezsuita Roma Szakkollégium cigánypasztorációs szimpóziumot tartott 2016. április 8-án, pén-
teken. Az eseményen a történelmi egyházak vezetõivel és képviselõivel beszélgettek a cigánypasztorációs és cigánymissziós tevékeny-
ségeikrõl. Majd két fiatal cigány pap beszélt a munkájuk során jelentkezõ kihívásokról és örömökrõl. Az elsõ kerekasztal-beszélgetés
résztvevõi: Nyesõ Ágnes református lelkész, Fabiny Tamás evangélikus püspök, valamint Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek–metro-
polita voltak.
Ma minden történelmi egyház végez cigánymissziót. Arra a kérdésre, hogy miért vállalták ezt a munkát, Nyesõ Ágnes röviden úgy fo-
galmazott: „Másként nem lehet! Nem tehetjük, hogy nem hirdetjük az evangéliumot mindenkinek!” Kocsis Fülöp Jézus szavait idézte
válaszában, amikor a Megváltó halála elõtt úgy fogalmazott: „Szegények mindig lesznek veletek!” A görögkatolikus érsek a reformá-
tus lelkésznõ szavait kiegészítve azt mondta: „A jézusi mondat arra utalt, hogy az egyháznak mindig lesz feladata, és az egyháznak
mindenkivel törõdnie kell! Figyelni kell a rászorultakra!”
Fabiny Tamás Jézus „missziói parancsát” idézte fel: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve õket az
Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva õket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én vele-
tek vagyok minden napon a világ végezetéig.” A keresztelés az indulás, és ezt kövesse a tanítás – tette hozzá a püspök.

Nem csak cigányoknak szól

A cigánypasztoráció azonban nem csak a cigányokra vonatkozik –
ebben mindhárom lelkész egyetértett. Kocsis Fülöp szerint oly-
kor a cigány emberekkel sokkal könnyebb Istenrõl beszélni. Nye-
sõ Ágnes hangsúlyozta, hogy a cigánymisszió nem csak a mélysze-
génységben élõkkel való foglalkozást jelenti, és kiemelkedõen
fontos feladata a cigány identitás erõsítése.
Fabiny Tamás az integráció elengedhetetlen feltételének említet-
te, hogy a cigánypasztoráció ne csak a cigányságnak szóljon.
Ami a konkrét munkákat és példákat illeti, ott több kritikai észre-
vétel is elhangzott a kerekasztal résztvevõitõl. Kocsis Fülöp
mondta, hogy a pénz/adománygyûjtés missziói szempontból nem
a legszerencsésebb, mert ha más ad, akkor máshoz fognak fordul-
ni, de ettõl még nem lesznek a megsegítettek gyülekezetbe járó
hívek. És bár a görögkatolikus egyházban késõbb indult el a ci-
gánymissziós munka, sokat terveznek még tenni, és elmondása
szerint sok is még a tennivaló.
Nyesõ Ágnes több szemléletformáló program, illetve tréning po-
zitív tapasztalatáról is beszámolt, ahol például a 30 fõs csoportban
megtörtént a sérelmek kimondása és a bocsánatkérés is. A refor-
mátus egyház a felsõoktatási intézményekben: Sárospatakon és
Debrecenben a teológián és Budapesten a Károli Gáspár Egyete-
men is tart romológia képzést.
Fabiny Tamás önkritikusan elárulta, hogy az evangélikus egyház-
ban sem akkora még a cigánymissziós háló, mint lehetne, ennek
pedig az a tévhit az oka, hogy sokáig úgy gondolták, hogy a cigány-
ság csak a katolikus egyházhoz, vagy legfeljebb a reformátushoz
kötõdik. Az evangélikus püspök a középiskolák átvételérõl és sze-
repérõl úgy fogalmazott, hogy tudatosan kell a romastratégiát ki-
építeni az iskolákban, nem szabad hagyni az egyházi iskolákat eli-
tizálódni.

Elõítéletekkel kell még küzdeni

Kocsis Fülöp beszámolt arról az 1000 roma nõ elnevezésû prog-
ramról, melyben képzést, majd elhelyezést terveztek az asszo-
nyoknak. A görögkatolikus érsek elárulta, hogy a képzéssel még
nem volt gond, de az elhelyezéskor, például amikor egy cigány da-
dának szerettek volna munkát adni egy óvodában, akkor a prog-
ram nehézségekbe ütközött. Tehát van még mit tenni az elõítéle-
tek leküzdéséért – monda az érsek.

Mik az eredmények?

Fabiny Tamás hangsúlyozta, hogy a kis eredményeknek is örülni
kell. És ha nem is eget rengetõ statisztikai adatokkal, de szemé-
lyes történetekkel, arcokkal mindig lehet példát állítani. Az evan-
gélikus püspök megemlítette azt a nyíregyházi asszonyt, aki ko-
rábban brutális férje elõl az anyaóvóba menekült, ma pedig már

középvezetõje az intézménynek. Nemcsak a túlélést, de a megka-
paszkodást, a kiemelkedést is meg lehet általuk mutatni – mondta
a püspök. A cigányokkal is éreztetni kell, hogy nemcsak a segítés
tárgyai lehetnek, hanem õk is tudnak segíteni másokon. A cigány-
ságnak ugyanúgy helye van így a gyülekezetekben, és az egyház-
ban is!
Kocsis Fülöp ehhez csatlakozva azt mondta, hogy Jézus nem sta-
tisztikákat, hanem személyes történeteket, példákat vár. Az érsek
a Keresztény Roma Szakkollégium fontosságát is hangsúlyozta,
mert keresztény szellemiségû cigány fiatalokat, értelmiséget
nevelni óriási dolog!
Nyesõ Ágnes pedig az egyéni történetek sorát egy cigány presbi-
ter történetével egészítette ki, akit a gyülekezete a legnagyobb
szavazattal juttatott a presbiterek közé. A lelkésznõ kiemelte,
hogy a kis lépésekkel, folyamatos, talán olykor nem túl gyorsnak
tûnõ munkával keresik a jó irányt.

Ökumené és összefogás

A Keresztény Roma Szakkollégium a magyarországi történelmi
egyházak kezdeményezése által jött létre. Fabiny Tamás Csoóri
Sándort idézte, aki azt írta: „Látnunk kell egymást, hogy láthatók
legyünk/Hallanunk kell egymást, hogy hallhatók.” Fontos az
ökumené, hogy az egyházak kommunikáljanak, segítsék egymást
– tette hozzá az evangélikus püspök. Van már Ökumenikus Ci-
gánymisszió Találkozó, de Kocsis Fülöp szerint még több közös
alkalom kell a tapasztalatcserére, a nagyobb összefogás elérésére.
Hogyan történik a megszólítás? Mit tesznek azért az egyházak,
hogy találkozzanak romákkal? – hangzott a kerekasztal utolsó
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LEHETETLEN
PÁRBESZÉD

– Úgy tudom, Ön milliomos.
– Szorozza be ezerrel!
– Tehát milliárdos.
– Így nevezik.
– Mit csinál azzal a sok pénzzel? Nekünk úgy fizetés elõtti napok-
ban alig van már csak egy-két ezres a kártyán.
– Forgatom. Üzletelek vele. Keresem a jó befektetési lehetõsége-
ket.
– Igaz az, hogy offshore-cégeket is alapított Panamában? Néhány
százmilliót kihelyezett ottani bankoknak, itthon nem fizet adót
utána, ott viszont fillérekkel megússza az adót.
– Nem tudom, miért csinálnak akkora cirkuszt ekörül az újságok.
A saját pénzemet oda utalom, ahova akarom, mert az enyém.
– De miért utalgat, miért nyüzsög, miért nem ül meg nyugodtan a
fenekén? Ott vannak ezek a szép summák a számláján. Élvezhet-
né, heverhetne, elutazhatna akárhova, napos tengerpartokra,
pálmafák árnyékába. Ehelyett itt számolgat, latolgat, izzad, izgul,
kockáztat. Minek ez az egész?
– Látszik, uram, hogy magának az üzleti világ idegen terület. Ön
nem érti az egésznek az izgalmát, mámorát. Vannak sokan a vilá-
gon, akik keresztrejtvényt fejtenek. Szegények! Nekik ez lelki ki-
elégülést ad. Hát nem sokkal gyönyörûbb millió forintocskákkal
játszogatni? Van egy alaptörvény. Akinek sok pénze van, az még
többet akar. Ezt vegye tudomásul. Harácsolunk mi, uram, nye-
részkedünk, kaparunk, mint a tyúkok a szemétdombon. És ez má-
mor, ujjongás, boldogság. Persze csak akkor, ha jön valami pén-
zecske. De egyszer hopp, máskor kopp. Kiveri ám az ember egész
testét az izzadság, ha elúszott valamennyi, ami magának egy va-
gyon lenne. Vannak rossz éjszakák. Itt harc van, mint az ökölvívó-
ringben, ami nálam bukta, az másnál nyereség. Nagy mérkõzés ez,
uram. Elképzelni nem tudja, mi pénzek forognak. Bejött most az
embercsempészet, nagyon jól tejel. És az örök téma: a kenõpén-
zek. Ha nem vigyáz, ezek a haramiák úgy fejbe vágják magát, hogy
elterül, ott fekszik egy fillér nélkül. De épp ez a szép benne. A küz-
delem.
– És az adóelkerülés. Most én kérdezek valamit. A maga vagyona
nem az égbõl pottyant le, abban valahol az alapok körül emberi
munka van. Ott van az Ön gazdaságtani tudása, az egyetem. A ta-
nító néni, aki magát megtanította írni, olvasni. Az orvos, aki kezeli
a maga vélhetõen magas vérnyomását. Az aszfaltozó munkás ve-
rejtéke, aki a maga verdája alá odaremekelte a sztráda felületét.
Ezeket az állam bácsi tartja el. Nem jelent lelkiismereti problé-
mát magának, hogy meglopja azt a tehenet, amely magának a
tejet adja? Ez a kérdésem.
– Lelkiismeret? Az nem gazdaságtani kategória, uram. Ha ide be-
tolakodna a lelkiismeret, alighanem leállna az egész gazdaság,
higgye ezt el!
– Nem hiszem.

L. A.

kérdése. Nyesõ Ágnes erre úgy válaszolt, hogy Kaposfõn hallotta
egy paptól azt a tanítást, amit azóta is mottóként használ: „Menj
közéjük, tölts velük minél több idõt, és ha van irgalmas szíved, ak-
kor úgyis tudod, hogy mit kell tenned, ha nincs, akkor hiába ma-
gyaráznám!” Fabiny Tamás hangsúlyozta, hogy a nem cigányok
körében is csökken a templomlátogatók száma, ezért a megoldás
az, hogy ki kell menni a templomból! Gyökössy Endre egy Mai
példázatokban írt történetét mesélte el, egy gyülekezetét folya-
matosan elvesztõ lelkészrõl, aki aztán kiment a faluja végén talál-
ható hegyre, végignézett a falun, és minden tagjáért, azok minden
bajáért, gondjáért külön imádkozott, és akkor jött rá, hogy ha
nem tudja õ megszólítani a híveket, akkor nem várhatja, hogy a
hívek jöjjenek hozzá. A lelkészeknek hitelesnek kell lenniük,
hogy tudjanak hozzájuk fordulni!
Kocsis Fülöp egy különös példát hozott fel a megszólításra: egy
településen kezdtek az egyre sokasodó cigány hívek miatt elma-
radni a nem cigány templomba járók, mert azt mondták, hogy azt
a templomot az õ õseik építették, így a megoldás az lett, hogy épí-
tettek a cigányok is új görögkatolikus templomot, így most mind-
két helyen szól Isten igéje. Bár az érsek szerint nem mindig ez a
megoldás, de abban az esetben, úgy gondolja, ez volt a lehetõ leg-
jobb, amit papként megtehetett a cigányokért és a nem cigányo-
kért is.

Mit mondanak a cigányok?

A szimpózium második felében két cigány pap munkájáról és ta-
pasztalatairól hallgathattak beszámolót az érdeklõdõk. Balogh
Péter Kaposváron káplán, míg Balázs József plébános az Ózd
melletti Borsodbótán szolgál.
Kettejük munkája még a cigány származású embereket is meg-
döbbenti. Sokan alig akarják elhinni, hogy valóban papok. Balogh
Péter hangsúlyozta, hogy a mostanában sokszor használt szeretet
szót kell újra megtölteni tartalommal, és amint látják a cigány kö-
zösségek, hogy a gyermekeikkel szeretettel bánnak a hittanórán,
az iskolában, máris más a viszonyulás.
Balázs József plébános elmondta, hogy a legtöbb cigány nem érzi
magát otthon a templomban, nem megy be, hiszen nem õ építette,
szépítette, kívülállónak érzi magát, annak ellenére, hogy van kö-
telezõ hittanóra és van családlátogatás is, ezért fontosnak tartja a
személyes beszélgetéseket, ezzel próbál kaput nyitni.

Egy cigány pap nem csak a cigányoké

A két cigány pap, reagálva az elsõ szekcióban elhangzottakra, az-
az hogy a cigánymisszió nem csak a cigányoknak szól, elmondta,
hogy a cigány pap sem csak a cigányoké. Mindenkivel meg kell is-
mertetni Istent, de természetesen egy cigány papnak a saját népé-
vel még inkább foglalkoznia kell.
Balázs József úgy fogalmazott: „Úgy kell dolgoznom, hogy elér-
jem, hogy a gyerekek és a szülõk is azt érezzék, mondják, hogy ka-
tolikusok akarnak lenni, mert az jó! Azt érezzék, hogy hitben járó
embernek lenni jobb, mint kocsmába járó embernek!”
A segítséget azonban meg kell adni nemcsak anyagi, hanem fizi-
kai formában is, szerszámot kell adni a munkához, beszélgetni
kell, ha arra van szükség. Balogh Péter viszont kijelentette, hogy a
másik részrõl is kell akarat a változásra. A káplán úgy fogalma-
zott: „Ahhoz nem kell sok pénz, hogy rend legyen a lakásban, a
kertben. Az erkölcs, a viselkedés, a tisztaság iránti igény nem pénz
kérdése. A hagyomány összehoz, fontos lenne erre fektetni a
hangsúlyt, nem pedig ezt elaltatni. Tudunk mi is tanulni, és mások
is tanulhatnak tõlünk!”
Balogh Péter munkája során minden nap apró sikereknek örül, és
Istennek hálás mindazért, amit elért. Balázs József viszont egy
konkrét esetet mégis kiemelt, hiszen õ arra a legbüszkébb, hogy
amióta õ pap lett, azóta édesanyja templomba jár, édesapja pedig
32 évesen lett elsõáldozó.

Kézdi Beáta

Forrás: www.evangelikus.hu
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Akire büszkék lehetünk

KAPOLI ISTVÁN a lovassport legmagasabb kitüntetését kapta.
A Magyar Lovassport Szövetség elnöksége Gróf Széchenyi István
emlékéremmel ismerte el kimagasló eredményeit és munkássá-
gát. Gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk!

Va Lá

Fejérben április 23-én
indul a szezon

Fantasztikus mezõny kezd kialakulni a szezonnyitóra, miután
minden eddiginél nagyobb érdeklõdés veszi körül a XXI. Hintók
Versenyét, amely idén ismét felkészültségi próbára hívja a régió
és néhány távolabbi megye amatõr fogatosait. Az idei ballagások
miatt április 23-ára, szombatra idõzített megyei nyitófordulóra
már két héttel a nevezések lezárása elõtt is 62-en adták le nevezé-
seiket, ami majd’ kétszerese a tavalyi megyei átlagnak, és 20 %-kal
több mint a tavalyi rekordlétszám Sárbogárdon.

A nagyszámú nevezés miatt a szervezõk a 9.30-as kezdés mellett
szûkített versenyt megszakító programkínálattal, a négyesfogat-
bemutató elhagyásával és egyéb gördülékenységet segítõ intézke-
déssel próbálják elérni, hogy idén ne maradhasson el a vadászhaj-
tás. A szurkolók kedvenc versenyszámában egyelõre még talán a
fogatosok kevésbé bíznak, hiszen erre a versenyszámra mind-
összesen tizenheten adták le elõzetes nevezésüket, ami azonban a
helyszínen bõvülhet, ha a verseny jól halad. Ebben az egyetlen
korlát a fõ versenyszám lehet, hiszen az akadályhajtás bajnoki
forduló a Fejér megyei versenyzõk számára.
Rajtuk kívül azonban népes és regionális szinten is erõs mezõny
gyûlt össze. Itt lesz a tavalyi amatõr magyar bajnok, Magyar Zol-
tán (Marcali VSZSE), a tavalyi zalalövõi döntõ egyik házigazdá-
jaként is példásan teljesítõ amatõr fedeles bajnok, Lebics István
(Zalalövõ és Környéke LE), a megyei bajnokság tavalyi bajnoka
és helyezettjei, és visszahozza a vándorserleget, hogy újra pályára
hajtson érte Vida Filus Szabolcs (Orgoványi LK) is. Eleddig 10
megyébõl és 4 felvidéki versenyzõ jóvoltából 2 országból érkeztek
nevezések, köztük Gasparovics Lászlóval (SKMK), aki többszö-
rös amatõr szlovák bajnok és a 2014. évi felsõ-dunántúli megyék
és Dél-Szlovákia C kategóriás ezüstérmese. A házigazda csapat
egy hatfõs delegátussal képviselteti magát olyan nevekkel, mint a
korábbi kétszeres megyei bajnok, Taligás Menyhért és az egyesü-
let utóbbi éveinek legsikeresebb versenyzõje, a tavalyi megyei
bronz tulajdonosa, Tóth Roxána.
Mindent egybevetve nagy mezõny, izgalmas verseny, a gyerekek-
nek trambulin, pónilovaglás, és a megszokott hangulat várja a
nagyérdemût a sárbogárdi Ifjúsági parkban. Várunk mindenkit,
hisz a belépés ingyenes, de az élmény garantált! Jöjjön, szurkoljon
a kedvencének, vagy a bogárdiaknak!

Gosztola Gábor

Tervezett idõrend:

8.30-ig érkezés, nevezés, 9.00 pályabemutató, 9.30 akadályhajtás
1. forduló, 12.30 ebédszünet, közönségprogramok, 13.00 akadály-
hajtás 2. forduló, 15:30 akadályhajtás – összevetés, 17.00 vadász-
hajtás, 18.15 ünnepélyes díjátadás, 18.50 tombolasorsolás
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON,
ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN,
PÁLFÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN,
SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendsze-
rén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frek-
vencián, valamint az LRT-COM hálózatán a
C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frek-
vencián.

Április 15., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi
ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle

Április 16., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 Lapszemle 14.00 Testületi ülés 18.00
Lapszemle 19.00 A fényképész arca: Interjú
Zocskár Zsuzsa fényképésszel (ism. 18p),
Illyés Gyula mesemondóverseny Cecén (ism.
46p), Kolozsvár–Sárbogárd határtalanul (ism
72p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

Április 17., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi
ülés 14.00 A fényképész arca: Interjú Zocskár
Zsuzsa fényképésszel (ism. 18p), Illyés Gyula
mesemondóverseny Cecén (ism. 46p), Ko-
lozsvár–Sárbogárd határtalanul (ism 72p)
18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet 23.00 és 0.00
Heti híradó

Április 18., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Sportpálya-
és kisbuszátadó Sárszentmiklóson (10p),
Éneklõ Ifjúság gálakoncert Dunaújvárosban
(20p), Borverseny Sárbogárdon (50p), József
Attila-est a könyvtárban (13p) 23.00 és 0.00
Heti híradó

Április 19., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Testületi
ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó

Április 20., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport-
pálya- és kisbuszátadó Sárszentmiklóson
(10p), Éneklõ Ifjúság gálakoncert Dunaújvá-
rosban (20p), Borverseny Sárbogárdon (50p),
József Attila-est a könyvtárban (13p) 13.00
Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben 19.00
Sport 23.00 és 0.00 Lapszemle

Április 21., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport
13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet 23.00
és 0.00 Lapszemle

***

Az élõadás alatt hívható telefonszámunk:
06 (25) 508 901. A Lapszemle és a Heti
híradó megtekinthetõ internetes oldalun-
kon: www.bogarditv.blog.hu. A rendkívüli
eseményekrõl és mûsorváltozásról a képúj-
ság futószövegében adunk tájékoztatást. A
mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül ér-
tendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vi-
déke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a
vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR
Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40)
811 911.

MÛSORABolognai hús lángostésztán
Hozzávalók a tésztához: 60 dkg finomliszt,
3 dkg élesztõ, 4 dl langyos tej, 1 csipet só, 1
késhegynyi cukor; a húshoz: 1 kg darált
sertéshús, 2 ek napraforgóolaj (vagy zsír),
1 nagy fej vöröshagyma, 1 fej fokhagyma,
140 g konzervparadicsom, ételízesítõ ízlés
szerint, 1 tk paprikakrém, borsikafû, roz-
maring, kakukkfû, bazsalikom ízlés sze-
rint, 0,5 tk cukor (ízlés szerint); a tetejére:
30 dkg reszelt sajt.

A hagymákat kockákra vágjuk és kevés zsi-
radékon megfonnyasztjuk. Hozzáadjuk a
húst, megpároljuk. Elkeverjük a paradi-
csompürével, fûszerezzük. Az élesztõt a
langyos tejben kevés cukorral felfuttatjuk,
hozzáadjuk a liszthez, sózzuk és összedol-
gozzuk. Meleg helyen megkelesztjük. Egy
tepsibe sütõpapírt helyezünk, ráborítjuk a
tésztát és a kezünkkel eligazítjuk. Ráönt-
jük a húsos masszát, elsimítjuk és megszór-
juk a sajttal. Megsütjük.

Tavaszi tarhonya
Hozzávalók: 250 g tarhonya, 5 db retek, 4
db újhagyma (a zöld részével együtt), 4
csokor petrezselyem, 1 marék friss menta,
4 ek olívaolaj, 1 citromból nyert citromlé,
só, bors ízlés szerint.

A tarhonyát sós vízben puhára fõzzük.
Jobb íze lesz, ha a tarhonyát elõször kevés
olívaolajon megpirítjuk, majd vízzel fel-
öntve fõzzük meg. Hideg vízzel leöblítjük
és kevés olajjal átkeverjük, hogy ne tapad-
janak össze. Miután a tarhonya kihûlt,
hozzáadjuk a felkarikázott újhagymát, a
felkockázott retket, a friss zöldfûszereket,
a citrom levét és az olívaolajat. Alaposan
összekeverjük, és ízlés szerint sóval és fris-
sen õrölt borssal fûszerezzük. Hûtõbe
tesszük pár órára, hogy az ízek összeérje-
nek.

Almás–krumplis rakott
Hozzávalók: 1 csipet rozmaring, 1 csokor
petrezselyem, 20 dkg trappista sajt, 2 dl
habtejszín, 3 dl zöldségalaplé, 2 közepes
fej vöröshagyma, 6 db alma, 1 kg burgonya
(héjában fõtt), só, bors ízlés szerint, 1 csa-
pott ek finomliszt, 1 ek vaj.

Az egyik hagymát felaprítjuk, kevés vajon,
kevés liszttel megpirítjuk. Felöntjük a le-
vessel, belekeverjük a tejszínt és felforral-
juk. Megborsozzuk, beleszórunk 10 dkg
sajtot és a petrezselymet. A héjában fõtt
krumplit felkarikázzuk. Az almák maghá-
zát eltávolítjuk és a krumplival hasonló
vastagságú szeletekre vágjuk. A másik
hagymát megdinszteljük és fûszerezzük
borssal, rozmaringgal. Egy tálba rétegez-
zük a felkarikázott krumplit és a felszele-
telt almát, rákanalazzuk a hagymát. Leönt-
jük a mártással, megszórjuk a maradék
sajttal. Forró sütõbe toljuk és 45 perc alatt
készre sütjük.

Vaníliás–ananászos kocka
Hozzávalók: fél rúd vanília/2 cs vaníliás
cukor, 15 dkg cukor, 2 tojás, 10 dkg olvasz-
tott vaj, 1 tk citromlé, 15 dkg liszt, 8 g
sütõpor, 30 dkg lecsöpögtetett, enyhén
cukrozott, darabolt konzervananász; a
mázhoz: 3 ek porcukor, 1 ek ananászlé, 1
tk citromlé.

Az ananászt szûrõbe rakjuk, hogy jól lecsö-
pögjön, míg a tésztát összeállítjuk. A for-
mánkat sütõpapírral béleljük. A cukrot a
vaníliarúd kikapart magjaival elmorzsol-
juk, simára keverjük a tojásokkal, a citrom-
lével és a felolvasztott vajjal. A liszttel el-
kevert sütõport rászitáljuk, átforgatva el-
keverjük. Az ananászt apróra vágjuk, majd
botmixerrel még kicsit pürésítünk rajta.
(Nem kell teljesen pépessé mixelni.) Hoz-
zákeverjük a tésztához, a tepsibe simítjuk.
175 fokra elõmelegített sütõben 35-40 per-
cig sütjük, de 25 perc után lazán fóliával ta-
karjuk, hogy a tészta ne barnuljon meg. A
sütõbõl kivéve rácsra fordítjuk, lehúzzuk
róla a sütõpapírt, kissé hûlni hagyjuk. A
máz hozzávalóit elkeverjük, bevonjuk vele
a süteményt.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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Miklósi focidömping
Fény az alagút végén?

Sárszentmiklós–Lajoskomárom
1-0 (1-0)

Sárszentmiklós: Deák M. – Gráczer G.,
Kõkuti T., Szabó B., Hegedûs Gy., Németh
K., Gráczer B., Benke V., Vámosi D., Nagy
Á., Demeter D.
Csere: Lieszkovszki Z., Lajtos A., Sükösd
G., Bezerédi A., Badi B., Horváth Á., Tóth
Zs.
Edzõ: Sárai György.
Lajoskomárom: Kajári G. – Szakáts P. I.,
Vései M., Juhász M., Kövecses I., Cseke P.,
Molnár V., Halász G., Paluska K., Boda B.,
Kunos A. A.
Csere: Vranszki L., Juhász J. B., Csulik Z.,
Csizmadia R., Tulok L., Kovács L., Reic-
hardt B.
Edzõ: Mári Attila.
A mérkõzést megelõzõen került sor a mû-
füves pálya ünnepélyes átadására, amely-
lyel tovább bõvült a focit szeretõ fiatalok
és idõsebbek sportolási lehetõsége a mik-
lósi sportpályán.

Szép számú közönség elõtt kezdõdött a
mérkõzés, a vendégcsapatot is sokan elkí-
sérték, bízva csapatuk eredményes szerep-
lésében.
Hazai rohamok, élénk iram jellemezte az
elsõ 15 percet. Mindkét oldalon egy-egy ki-
hagyott helyzet után a 25. perc meghozta a
hazai vezetést. Nagy Á. a jobb oldalon be-
felé cselezett, és a kaputól 20 méterre buk-
tatták. A megítélt szabadrúgásból Benke
V. a sorfal mellett, a bal alsó sarokba csa-
varta a labdát, 1-0. A bekapott gól után
jobban kitámadott a vendégcsapat, és Ju-
hász M. a felsõ kapufát találta el. A kivágó-
dó labdát Paluska K. lõtte kapura, Deák
M. bravúrral tolta a léc fölé.

A szünet után a két tizenhatos között folyt
a játék, különösebb esemény nélkül. A ját-
szadozást az 54. percben Benke V. szabad-
rúgása tette izgalmassá. A labdára Kõkuti
T. berobbant, és fejese alig kerülte el a ka-
put. A 75. percben Deák M. a jobb oldalról
beadott szöglet után a 6 méterrõl kapura
fejelt labdát ismét a léc alól tolta fölé. A
befejezés elõtt Bezerédi Á. kihagyott hely-
zete; 10 méterrõl leadott lövését Kajári G.
hárította. A Sárszentmiklós a biztos véde-
kezést tartotta szem elõtt, és az eredményt
sikerült megtartani. Küzdelmes mérkõzést
játszott a két csapat.
Jók: Deák M., Szabó B., illetve Juhász M.

Ez a hét is jól végzõdik
Sárszentmiklós U19–

Lajoskomárom U19 7-3 (4-2)
Sárszentmiklós U19: Brúzsa S. P. – Pajor
T., Németh K., Szabó B., Horváth I., Grác-
zer B., Sükösd G., Demeter D., Petõ A.,
Szakács S., Simon Cs.
Csere: Húsvéth Tamás.
Edzõ: Pajor László.

Lajoskomárom U19: Vranszki L. –
Szulimán A., Õri Á., Sonkoly Sz., Dobai
D., Czéhmeiszter A., Berta Cs., Labossa
T., Orbán A., Hutvánger K., Juhász R.
Csere: Nagy D., Takács K.
Edzõ: László István.
A hûvös idõ ellenére gyorsan gondoskod-
tak a fiúk a bemelegedésrõl. Az elsõ 10
percben háromszor táncolt a labda a háló-
ban. Kezdés után az elsõ támadást gólra
váltották a hazaiak. Simon Cs. a bal olda-
lon kiugrott, átadását Demeter D. 8 méter-
rõl a kapuba lõtte, 1-0. A 8. percben egyen-
lítettek a vendégek. A középpályánál meg-
szerzett labdával Orbán A. lefordult a vé-
dõrõl és az elvetõdõ kapus mellett a hálóba

gurított, 1-1. A 10. percben Szakács S. szép
cselekkel átjátszotta a vendégek védelmét,
és 6 méterrõl a bal alsó sarokba helyezte a
labdát, 2-1. Negyed óra gólszünet után, a
25. percben Labossa T. egy elõreívelt lab-
dával kilépett a védõk között, és 11 méter-
rõl a kapuba talált, 2-2. A 27. percben
Sükösd G. jobb oldalról beadott szögletét
Szakács S. 5 méterrõl a hálóba fejelte, 3-2.
A 39. percben Szakács S.-t a büntetõ terü-
letén belül a védõ lerántotta, a játékvezetõ
11-est ítélt. A büntetõt Demeter D. maga-
biztosan, laposan a bal alsó sarokba
helyezte, 4-2.
A második félidõben továbbra is támadás-
ban maradtak a miklósi fiatalok. A 61. per-
cen ismét Szakács S. góljának tapsolhattak
a nézõk. Sükösd G. szögletét a védõ kife-
jelte, és Szakács S. 20 méterrõl a hálóba
lõtt, 5-2. Kezdés után azonnal megszerezte
Gráczer B. a labdát, átadásával Szakács S.
kicselezte védõjét, és kisodródva kilõtte a
jobb sarkot, 6-2. A 80. perctõl ismét felpö-
rögtek az események. Jobb oldali lajosi tá-
madás, a védelem asszisztálása mellett, a
labda az üresen álló Dobai D. elé kerül, aki
5 méterrõl a kapu közepébe lõtt, 6-3. 5
perc múlva Szakács S. ellen elkövetett sza-
bálytalanság miatt ismét büntetõhöz jutot-
tak a hazaiak. Ismét Demeter D. „futott” a
labdának, jobb sarokba tartó lövését
Vranszki L. jó érzékkel kiütötte. A 89.
percben ismét Sükösd G. balról végzett el
szögletrúgást. Gráczer G. jó ütemben ér-
kezett a labdára, és felugorva a kapuba fe-
jelt, 7-3.
A minden csapatrészében jobb Sárszent-
miklós ilyen arányú gyõzelme teljesen
megérdemelt.
Jók: Szakács S., Sükösd G., illetve Labossa
T.

Nagylók–Sárszentmiklós II.
4-2 (3-1)

Nagylók: Farkas Z. – Papp K., Salga G.,
Vörös B., Szabó E., Polacsesz K., Killer P.,
Erõs Z., Molnár T., Lendvai S., Sümegi Á.
L.
Csere: Fûrész V., Polányi Á., Takács D.,
Heiczinger S., Fodor Sz.
Sárszentmiklós II.: Brúzsa S. P. – Somogyi
L., Pajor L., Juhász I., Juhász G., Bartók
R., Szakács S., Szabó Z., Mádi L., Kraj-
csovics P., Dombi Z.
Csere: Pajor T., Molnár M., Simon Cs., Petõ
A.
Edzõ: Pajor László.
Küzdelmes, jó iramú mérkõzésen a Nagy-
lók csapata az elsõ félidõben 5 perc alatt
kétgólos elõnyre tett szert. A 20. percben
Mádi L. góljára, a 26. percben Sümegi Á.
L., a 27. percben Molnár T. és a 30. perc-
ben Vörös B. válaszolt.
A második félidõ 18. percében Szabó Z.
gólja csak a felzárkózáshoz volt elég, mert
Sümegi Á. L. 73. percben lõtt góljával el-
dõlt a mérkõzés.
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Egyre messzebb
a bajnoki cím

Mezõszilas–Sárbogárd 2-2 (1-1)
Fejér Megyei Labdarúgó-bajnokság, Hor-
fer Serleg csoport (III. osztály), 18. forduló
Sárbogárd: Barabás J. – Kovács Z., Laka-
tos Gy., K. Szabó, Szabó A., Sebestyén Zs.,
Pásztor D., Bogdán A., Kovács D., ifj. Si-
mon J., Czinka K.
Cserék: Bognár Zs. Kovács Z. helyett (46.),
Mondovics Z. Bogdán A. helyett (82.).
Edzõ: Mondovics Zoltán.
Gólszerzõ: Csendes (3.), Szegedi (80.), ill.
Kovács D. (33.), Pásztor (60.).
Nehéz mérkõzésre lehetett számítani, hi-
szen a tabella 4. helyét elfoglaló Mezõ-
szilas csapata volt az ellenfél. Nagyon jól
kezdtek a hazaiak, már a 3. percben Csen-
des révén eredményesek voltak. A mezõ-
szilasi gól után a mieink próbáltak érvé-
nyesülni inkább. A 33. percben Szabó
ment el két ember között, majd Kovács
Dávidot ugratta ki laposan, aki a kapus
mellett eltolta a labdát és a léc alá lõtt. 1-1
sikerült még az elsõ félidõben kiegyenlíte-
ni.
A második félidõre Bognár Zsolt is beállt,
ezzel próbált új lendületet adni csapatá-
nak Mondovics Zoltán. Továbbra is a mie-
ink próbáltak támadni, ám komolyabb le-
hetõség nem adódott. Majd a 60. percben
egy szöglet után Pásztor elõzte meg a ka-
pust, és fejese a kapuban kötött ki. 1-2, si-
került megfordítani a meccset. Jól tartot-
tuk a vezetést egészen a 80. percig, amikor
is Szegedi révén eredményesek voltak a

hazaiak, ezzel 2-2-re módosult az ered-
mény. A hátralévõ idõben a Mezõ-
szilasnak volt lehetõsége megnyerni a mér-
kõzést. A végén be is találtak, de les címén
érvénytelenítette a találatot a játékvezetõ.
Végül maradt a 2-2-es eredmény, amivel a
vendéglátók lehetnek elégedettebbek.
Sajnos a csapat ezzel a döntetlennel ismét
egy lépéssel távolabb került a bajnoki cím-
tõl.

Rehák Tamás

Tabella:

1. Nagyvenyim 17 14 2 1 77 24 53 44

2. Iváncsa II.–
Beloiannisz 16 11 5 0 82 23 59 38

3. Sárbogárd 16 11 3 2 64 16 48 36

4. Mezõszilas 17 10 3 4 40 28 12 33

5. Cece 17 10 2 5 48 35 13 32

6. Mezõfalva II. 17 9 1 7 52 43 9 28

7. Vajta 16 7 1 8 41 28 13 22

8. Dég 17 7 0 10 39 65-26 21

9. Elõszállás 17 5 2 10 27 48-21 17

10. Sárszentágota 17 3 2 12 30 72-42 11

11. Alap 16 2 5 9 29 46-17 11

12. Kisapostag 17 2 5 10 28 65-37 8

13. Perkáta 16 1 1 14 24 88-64 0

Kisapostagtól -3, Perkátától -4 pont levonva.

1-7 alatt két vereség
Enying Ö. F.–Sárszentmiklós Ö. F.

7-1 (3-1)
Enying Ö. F.: Kizlinger F. – Körmendi F.,
Szabó K., Csány A., Schwarcz T., Balogh
J., Rudniczai T., Csány N., Pudelka K.,
Molnár Z., Paluska K.
Csere: Varga S., Turi J., Trencsányi K., Ko-
vács R., Tóth Gy., Horák T.
Sárszentmiklós Ö. F.: Szilágyi B. – Né-
meth A., Tóth A., Killer G., Kelemen B.,
Vereczkei J., Tóth I., Kassai N., Derecskei
J., Csendes I., Böröndi G.
Csere: Horváth D., Deák G., Csuti Z., Kris-
tóf G., Takács K. A.
A sárga és piros lapokkal színesített mér-
kõzésen nagyarányú vereséget szenvedett
a vendégcsapat.
Góllövõk: Paluska K. (2), Trencsényi K.,
Molnár Z. (3), Szabó K., illetve Csendes I.

…és a többiek?
Mór U16–Sárszentmikós U16

6-1 (3-0)
Mór U16: Nagy M. – Merkl B., Rozen-
baum R., Grüll D., Szabó P., Manner M.,
Bihari G., Klujber K., Erni E. A., Pet-
rovszki B. P., Fazekas Z.
Csere: Grell B., Kohán K.
Edzõ: Pap Bence, Rajos Zoltán.
Sárszentmiklós U16: Deák Z. – Juhász
Gy., Vagyóczki P., Killer G., Lukács Z.,
Brúzsa T., Gõdér G., Ambrózi M., Erdélyi
A., Gábris R., Nagy F.
Góllövõk: Manner M. (2), Merkl. B., Pet-
rovszki B. P. (2), Fazekas Z., illetve Va-
gyóczki P.

A hétvége sportmûsora
2016. április 16. (szombat)

10.00 óra: Tordas U19–Sárszentmiklós
U19 (Tordason),
14.00 óra: Sárszentmiklós Ö. F.–Tác-
Csõsz Ö. F.,
17.00 óra: Sárszentmiklós II.–Aba-Sárvíz,

2016. április 17. (vasárnap)

10.00 óra: Sárszentmiklós U16–Mezõfalva
U16,
17.00 óra: Tordas–Sárszentmiklós (Torda-
son).

Szántó Gáspár

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl



A hét maradék három napjában
már nem várható érdemi csapa-
dék, fõként változóan felhõs idõ

várható több-kevesebb napsütéssel, északon és északkeleten
számítunk több felhõre, itt egy-egy futó zápor is kialakulhat, de
alapvetõen ott is a napsütésé lesz a fõszerep. Az idõjárás-válto-
zás elõhírnöke már vasárnap megérkezik: megerõsödik, sõt az
országban sokfelé viharossá fokozódik a délnyugati szél. Hétfõ-
re várhatóan egy erõs hidegfront éri el a térséget, fõként a Du-
nántúlon jelentõsen visszaeshet a hõmérséklet, és többfelé ké-
szülhetünk záporok, zivatarok kialakulására, néhol jelentõs
mennyiségû csapadék is hullhat. Keddre akár az igen alacsony
hõmérsékleteknek is megnõ az esélye, hajnalban csupán 5 fok
körül, délután 15 fok körül alakulhat a hõmérséklet.

www.metnet.hu

18 HIRDETÉSEK / KÖZLEMÉNY 2016. április 14. Bogárd és Vidéke

GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.

06 70 539 7882

AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091

BÚTORKÁRPITOZÁST, JAVÍTÁST VÁLLALOK!
06 30 662 5375

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

Családi ház eladó. Sárbogárd, Árpád u. 47. 06 (30) 820 5056.

Családi ház eladó, 6300 m2 fõterülettel. Rétszilas, Fehérvári út 34.
06 (30) 342 8281. (2100819)

B- és/vagy C-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ férfi munkatár-
sakat keresünk mozgóbolti értékesítésre, akár azonnali munkakez-
déssel. 06 (30) 382 4133

Sírgondozást, beültetést vállalok Sárbogárd és környékén. 06 (30)
444 5525

Tûzifavásár! Eladó tûzifa: cser aprított 2250 Ft/q, vegyes tûzifa
2500 Ft/q, akác kugli: 2500 Ft/q, hasított 2700 Ft/q, ingyen házhoz
szállítással. Érdeklõdni: 06 (20) 406 9267

Mádi közben 600 m2 építési telek eladó 06 (20) 4931 923

Albérlet kiadó 06 (30) 607 2226

Íves írólapú fenyõ íróasztal eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 379 2012

Háromszobás családi ház eladó. Irányár: 10.000.000 Ft, Bíró Sán-
dor Dobó u. 28. (2100996)

Hízók eladók 06 (20) 367 2785

Sárbogárdon építési telkek eladók 06 (70) 398 2307

Eladó Sárszentmiklóson összkomfortos 100 m2-es családi ház, köz-
ponthoz közel csendes helyen. Irányár: 6.500.000 Ft. Telefon: 06
(30) 456 3191 (2100987)

APRÓHIRDETÉSEK

Heti idõjárás

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJÉNEK
VÁLTOZÁSA A KÖZPONTI

ÜGYFÉLSZOLGÁLATON
Szerdánként egész napos nyitva tartással, 8 órától 18 óráig vár-
ja az ügyfeleit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei
Adó- és Vámigazgatóságának székesfehérvári (Mátyás király
körút 4/b) központi ügyfélszolgálata 2016. április 13-ától május
31-éig.
Az ügyfélszolgálatra betérõknek érdemes megfontolni Ügyfél-
kapu nyitását, hiszen a regisztráció mindössze néhány percig
tart. Ügyfélkapun keresztül sok más mellett az adóügyek is
egyszerûbben, kényelmesebben intézhetõk.
2016. május 20-a a személyijövedelemadó-bevallás benyújtá-
sának határideje. Ügyfélkapuval a bevallás otthonról – a postai
és adóhivatali ügyfélszolgálati nyitva tartástól függetlenül –
elektronikusan, egy gombnyomással elküldhetõ.
Rendkívüli nyitva tartással áll az ügyfelek rendelkezésére a
NAV 06 (40) 42 42 42-es számon elérhetõ általános tájékozta-
tórendszere is: 2016. május 9-e és május 12-e között, továbbá
május 17-e és május 20-a között 8.30-tól 18 óráig, május 13-án
8.30-tól 14 óráig fogadja az adózók hívásait.

NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Ez a kis csiga a kertünk süvegfenyõjén igyekezett célja felé,
amikor kislányom, Lili a tenyerére vette. Miután alaposan
szemügyre vette, és megtapasztalta, milyen az, amikor a csiga
végigcsúszik a keze bõrén, e dalocskát énekelve engedtük útjá-
ra a vándort:

Lassan jár a csiga-biga,
Táskájában eleség.

Várja otthon lánya, fia,
Csiga-biga feleség.

HKV

Csigavándor
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Nem volt kérdés a gyõzelem
VAX KE Sárbogárd–Martonvásári KSE 32-20 (15-7)

Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 18. forduló
Vezette: Krupják B.–Polgár Cs.
Nézõszám: 80 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 8, ifj. Bodoki 6, Pluhár 1,
Rehák, Horváth 3, Kaló 3.
Cserék: Sohár, Schvarcz – Aranyos 2, Suplicz 1, Botka, Szabó J. Zs.
3, Oláh 1, Vorsléger 4, Tutuc.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 8/6, ill. 6/5.
Kiállítások: 8, ill. 14 perc.
A hétvégén a tabella 7. helyén álló Martonvásár látogatott hoz-
zánk. Volt miért visszavágnunk, hiszen õsszel egy pontot elcsen-
tek tõlünk idegenben, ami lehet, hogy sokba fog nekünk kerülni
még. Nagyon jó volt látni, hogy ezen a szép szombat délutánon a
csarnok szinte tömve megtelt nézõkkel már a kezdõ sípszó elõtt.
A martonvásáriak szereztek vezetést a találkozón, de sokáig nem
örülhettek, hiszen átvettük az irányítást. A 13. percben Horváth
és Pluhár góljai után már 4 gól volt az elõnyünk. Az elsõ félidõben
a támadójátékunk idõnként akadozott, de így is magabiztosan ve-
zettünk. Védekezésben a vendégek lassabb játéka nem okozott
komolyabb problémát. A játékrészt egy 3-0-s futással zártuk, ami-
nek köszönhetõen magabiztos, 8 gólos elõnnyel mehettünk a szü-
netre pihenni.
Ott folytattuk a második félidõt, ahol az elsõt befejeztük. Zsinór-
ban szereztünk 5 gólt és máris 13 volt a differencia. A továbbiak-
ban Bodoki György próbált mindenkinek lehetõséget adni a bizo-
nyításra. A különbség pedig gyakran ingadozott, de 10 gólnál kö-
zelebb egyszer sem sikerült jönnie a vendégeknek. 10 perccel a vé-
ge elõtt már 15 góllal is vezettünk. Azonban a mérkõzés vége felé
vétettünk buta hibákat, amivel a vendégeket közelebb engedtük.
A nagyarányú, magabiztos gyõzelmünket viszont ez sem veszé-
lyeztette.
Nem játszottunk jól, de belefért. Támadójátékunk idõnként aka-
dozott, védekezésünk viszont a helyén volt. A kapusaink ezúttal is
jól védtek. A hétvégén Rácalmás ellen ettõl valamivel több kell.
Nagy öröm volt újra ilyen szép számú közönség elõtt játszani, ré-
gen voltak ilyen sokan a csarnokban. Két hét múlva, az Ercsi elleni
sorsdöntõ rangadó elõtt is nagyon jó lenne ennyi ember elõtt kézi-
labdázni.

Az elõttünk álló hétvégén csapatunk a dunaújvárosi Arany János
Általános Iskola csarnokában mérkõzik meg a Rácalmás csapatá-
val.

Tabella:

1. Veszprémi Egyetemi SC 17 15 0 2 601 442 159 30

2. Bajnok DSE Nemesvámos 16 14 0 2 486 430 56 28

3. Ercsi SE 17 13 0 4 562 447 115 26

4. VAX KE Sárbogárd 17 11 2 4 508 447 61 24

5. Õsi Andreotti SE 16 8 1 7 494 488 6 17

6. Alsóörsi SE 17 6 1 10 442 493 -51 13

7. Martonvásári KSE 15 5 1 9 374 414 -40 11

8. Simontornyai KK 16 5 0 11 469 522 -53 10

9. Rácalmás SE 16 4 2 10 408 491 -83 10

10. Tapolca VSE 17 4 1 12 496 558 -62 9

11. Bicskei TC 16 1 0 15 343 451 -108 2

A 18. forduló eredményei:

Veszprémi Egyetem–Simontornya 38-24 (15-8)

Ercsi–Bicske 31-19 (14-11)

Tapolca–Nemesvámos 37-41 (11-18)

Õsi–Alsóörs 32-28 (19-7)

Veszprém Egyetem–Alsóörs 40-24 (19-14)

Rehák Tamás

Aranyos
kempos

Tóth Daniella 1 arany-, 2 bronzéremmel és
egy 4. helyezéssel tért haza a 2016-os, Portu-
gáliában megrendezett WAC kempo-világ-
bajnokságról. Daniella a Sárosdi Kempo SE
négy másik versenyzõjével együtt került be
2015-ös eredményei alapján a Zen Bu Kan
Kempo válogatottjába. Az idén 13. életévét
betöltõ Tóth Daniella a nagylóki csapat tagja,
2012 óta edz, és már tavaly is kijutott a világ-
bajnokságra válogatottként, ahonnan érem-
mel tért haza.
Gratulálunk a szép eredményhez! További si-
keres versenyzést és kitartást kívánunk!

Hargitai–Kiss Virág

Fotó: Zen Bu Kan Kempo Magyarország facebook-oldala.
Daniella a bal szélen látható.
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A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium röplabdás fiú- és lánycsapata is bejutott az országos döntõbe, melyet e héten rendeznek Deb-
recenben, a Magyar Diáksport Szövetség Hajdú–Bihar megyei szervezésében.
Virág Mária testnevelõ már régóta edzi a csapatokat, népszerûsíti ezt a sportágat a gimisek körében. Talán ennek is köszönhetõ, hogy
nagy reneszánszát éli a röplabda az iskola tanulóinak körében. Ez játszható kint és bent, homokban és aszfalton, cipõben és mezítláb –
elegendõ hozzá két pózna közé kifeszített háló, lelkület és lendület, s máris megvan a közös szórakozás, ami ráadásul még egészséges
is, mert átmozgatja a tüdõt, szívet és az izmokat.
Szurkoljunk együtt a gimis röplabdásoknak április 15-e és 17-e között!

Hargitai–Kiss Virág

Gimis röpisek országos döntõbenGimis röpisek országos döntõben


