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VEREJTÉK
Én nem szoktam sportközvetítéseket
nézni. Különösen nem futballt, mert
amit valaha láttam is, az gyászos volt:
eldobták magukat a focisták egy pöccintéstõl is és „rettentõ” kínokban
fetrengtek a füvön, és nem találták a
labdát.
Szombaton este egy kis lazító biciklizésre mentem, és innen is, onnan is
örömujjongás, ováció csapott fel. Erõteljes férfihangfelhõk töltötték meg a
levegõt sztereóban. „Hát persze,
most van a Magyarország–Izlandmeccs!” – tudatosult bennem. – „Biztosan gyõztünk!” – s elárasztott a bizsergetõ–felemelõ magyaregységérzés. „Megmutatjuk a világnak, hogy
nem vagyunk cukorból!” – gondoltam, és beletapostam a pedálba keresve valakit az utcán, hogy kifaggassam az eredményrõl. Mivel mindenki
a képernyõ elõtt ült, ez nem is volt
olyan egyszerû feladat. 1-1; 4 ponttal
jók vagyunk, nagyon is; jöhet a portugál fogás a tányérunkra.
Nem tudni, mit csinált Storck, az
edzõ a magyar válogatottal, de megmutatkozik a verejték eredménye.
Ráférne egy kis izzasztás a sportolókat inzultáló enyingi bandára is…

www.bogardesvideke.hu
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NAPLÓ
2. rész
Emberfeletti
A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális
és Gyermekjóléti Társulás tevékenységérõl szóló tájékoztató kapcsán dr. Sükösd
megjegyezte: A legfontosabb feladat a sárbogárdi ESZI fenntartása, mûködtetése,
mely a szociális ellátások teljes vertikumát
nyújtja: nappali ellátás, bentlakásos ellátás, házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres
házi segítségnyújtás, hajléktalan-ellátás. A
SESZI valamennyi dolgozójának szeretném megköszönni azt a munkát, amit végeznek, mert habár javulás várható a javadalmazásukban, még az alulfizetett kategóriába tartoznak, viszont a munkájuk emberfeletti.

Maradvány és pad
A 2015. évi pénzmaradvány 164.247.000
Ft, melyet a 2016. évi mûködésre használnak fel. Ebbõl mintegy 150 millió Ft az
önkormányzatnál jelentkezik, de a Madarász József Városi Könyvtárnál, Sárbogárdi Zengõ Óvodánál, a polgármesteri
hivatalnál illetve a bölcsõdénél is keletkezett maradvány, melyek nem átcsoportosíthatók, nem vonhatók el, tehát azon intézmény mûködése során kerülnek felhasználásra, ahol a maradvány keletkezett.
Szilveszterné Nyuli Ilona: Ebbõl, vagy bármilyen pénzbõl Marika néni még mindig
szeretne a buszmegállóba egy padot.
Dr. Sükösd Tamás: Jó.

Pályázatok
Pályázatot nyújtanak be ipari parkok,
iparterületek fejlesztésére, TOP-forrásra.

Az elsõ-második ciklus környékén kezdték
a palackozó mögötti terület illetve a volt
lõszerraktár ipari övezetbe sorolását. A
helyi rendezési terv legújabb vizsgálatánál
ezen nem is kellett módosítani, azonban a
gyakorlati megvalósulás nem halad. Mint
azt a polgármestertõl megtudtuk: akikkel
tárgyalásokat folytatnak, azok általában
azt kérdezik, hogy hány általános iskolás
van Sárbogárdon, illetve hogy a munkanélküliek, ingázók összetétele, szakképzettsége milyen. Nem elhanyagolható szempont
az sem, hogy egy adott ipari területet milyen infrastruktúrával tudnak odaadni egy
idejövõ, vagy telephelyét kinõtt vállalkozásnak. Az iparterület-fejlesztést mintegy
500 millió Ft-ot meghaladó keretösszegbõl
lehetne megvalósítani, azonban elõzetes
egyeztetést kell folytatni a megye összes
önkormányzatával, mert fölösleges lenne
mindenkinek ugyanarra a forrásra lõni és
egymással harcolni. Ez több lépcsõben
megtörtént, így állították össze a pályázatot. A területet több kisebb részre osztanák fel, hogy használható legyen. Lehet arról álmodni, hogy idejön egy multi, aki egyszerre 2000 embert akar foglalkoztatni, de
nyilvánvalóan nem jön ide, mint ahogy más
kis- és közepes településre sem. Kisebb
vállalkozások betelepülésére van esély. A
támogatás nem egyértelmûen 100 százalékos, azonban úgy szeretnék szakemberek
bevonásával a végleges pályázatot és a
megvalósítási tanulmányt összerakni, hogy
elérhetõ legyen a 100 százalékos támogatási intenzitás, különös tekintettel arra,
hogy komplex gazdasági programmal fejlesztendõ járás a sárbogárdi. Nem az a legfontosabb az ide települõknek, hogy menynyi az iparûzési adó, mert addig, amíg benne vagyunk a szabad vállalkozási zónában,
az iparûzési adónál sokkal nagyobb adókedvezményt tudnak elérni 100 millió befektetett forint után, illetve sokkal na-

gyobb járulékkedvezményt kaphatnak az
itt foglalkoztatott munkavállalók után.
Kétséget kizáró, hogy az itt foglalkoztatott
munkaerõ olcsóbb lenne, ameddig a szabad vállalkozási zóna tart. E pályázatnak
különösen gazdaságélénkítõ hatása lehet.
Döntöttek az úgynevezett CLLD-pályázatról is, mely képzésre, kulturális színterek és programok felpörgetésére ad tág
keretet, valamint a kulturális intézmények
jelentõs infrastrukturális fejlesztésére. A
helyi akciócsoport meg is alakult. Ebben a
gazdasági élet, állami szektor és civil szektor szereplõi kaptak helyet. E pályázatból
szeretnék befejezni a mûvelõdési ház
nagytermét, székekkel, világítással, fénynyel, levegõcserélõ rendszerrel stb. A régi
könyvtárépület rehabilitálása, szigetelésének megoldása és tartalommal való kitöltése szintén szükséges. Felmerült, hogy befedjék és megfelelõ technikával lássák el az
Ifjúsági parkban a színpadot, hogy ne kelljen mindig bérelni. Számos program több
éven keresztüli menedzselésére jó lehet ez
a pályázat. A forrás mintegy 500 millió Ft.
A helyi akciócsoportok regisztrációja során nagyon sok regisztráció nem született,
és ennek határideje már lejárt, ami feltételezi, hogy a pályázati forrásért nem kell sok
érdeknek keresztbe menni.

Szobortulajdon
A Kenessey Gyula-szobor térítésmentesen kerül a város tulajdonába. Az ajándék
elfogadásáról hozott határozatot a testület.
Nedoba a szobor helyét kifogásolta.
Dr. Sükösd: A szobor alkotója járta be a
mûszaki osztály egy akkori képviselõjével
annak idején a várost, és õ választotta ki a
helyszínt.
Szilveszterné: Sok sárbogárdi szerint ez a
szobor kegyeletsértõ helyen van.
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Dr. Sükösd: Nincs kegyeletsértõ helyen,
ezt tisztáztuk.
Szilveszterné: Én nem láttam errõl semmit, ami meggyõzött volna. Addig ezt nem
szabad így befogadni. Szavazzunk arról,
hogy pár méterrel odébb tegyük át a szobrot.
Juhász János hasonló álláspontot képviselt. Kifejtette: Amikor mondtam, hogy
majd az orosz követséghez próbálok fordulni, akkor mondtad, hogy „Még az kellene!”. De nem fordultam, mivel nem vagyok haver, mint a Putyinnal a fõnökötök,
de szerintem szépnek szép. Ha ránéz valaki, láthatja, hogy ott vannak a sírok, de azt,
hogy van-e alatta valaki, nem tudjuk. Fel
kellene tárni, de nyilván nem szükséges.
Dr. Sükösd: Miután ez az elõterjesztés a
tulajdonjogról szól, azt nagyon módosítani
az áthelyezéssel nem tudom, merthogy
nincsen benne áthelyezési rendelkezés.
Szívesen elmondom, miért vagyok róla
meggyõzõdve, hogy nincs a szobor alatt
semmi. Nem azért vannak a keretek így,
mert így vannak a sírok, hanem azért, mert
teljesen szimmetrikusra tervezték.

Szergej kísért
Szilveszterné: Anno, még a szociban mi
ezeket a sírokat kapáltuk. A fõnökünk elvállalta, hogy egyes sírhelyeket a dolgozóival rendben tart. Amikor kapálás közben
állsz a sír tetején, kapálgatod, gazolgatod
és térdig besüllyedsz (ez velem történt
meg), akkor ott alul van valami. Jó vicc volt
az persze akkor, hogy a Szergej fölnyúlt,
aztán le akart rántani engem, de ha ott
nem lett volna holttest vagy koporsó, akkor nem süllyedt volna be.
Dr. Sükösd: Nem volt a Hõsök terén koporsós temetés, ez történeti tény.
A Kenessey-szobor odaajándékozásának
elfogadását 6 igennel fogadták el, 3 fõ nem
vett részt a szavazásban.

Bejelentések
Juhász: Járda- és útjavítások vonatkozásában Töbörzsökön eddig sok mozgolódást
nem láttam, se a keresztezõdéseknél, a kanyaríveknél, amik le vannak szakadva. A
Bajcsyn számos, nem túl nagy kátyú van, a
Tüzér utca több helyen meg van süllyedve,
a végén, a Temetõ utca felé annyira össze
van törve az aszfalt meg úgy meg van
süllyedve, hogy az kritikán aluli. Május 1
majorban szintén nem sok minden történt.
Nem tudom, felvettétek-e a kapcsolatot
zrt.-vel, mert akkora gépek mennek ott,
hogy mindenképpen célszerû lenne bevonni õket a financiális részbe, mert az õ gépeik teszik tönkre az utat és mi nem tudunk
rajta járni.
Dr. Sükösd: Hideg aszfalttal megcsináltuk
karácsony elõtt, de nem tart örökké.
Juhász: A legfontosabb lenne a gyerekeknek a két iskolaépület közti járdaszakasz a
Szent István út két oldalán.
Nedoba Károly: Mielõtt a bejelentést megteszem, szeretnék valamit mondani Sárbogárd polgárainak. Jelzem, hogy én nem va-
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gyok egyénileg megválasztott képviselõ.
Remélem, hogy ezt tudják, de azért megteszem, amire megkértek. Listás képviselõ
vagyok.
Juhász: Azonos jogokkal.
Dr. Sükösd: És kötelezettségekkel.
Nedoba: A Kossuth utcából Oláh Mihály
megkeresett és mondta, hogy az õ lakása
elõtt lévõ árok 40 m, egészen a Németh Lajos köz sarkáig, és õ szeretne valamit tenni
a parkolási gondokkal, ezért az egész szakaszt legyûrûzné, szinteztetné, kifalazná,
lefedné, és természetesen õ vállal minden
költséget.
Dr. Sükösd: Én ennek nagyon örülök,
csakhogy ez miért kell a testületi ülésre?
Ezzel az erõvel Misi bejön, pontosan tudja,
hogy ez hatósági ügy, nem önkormányzati.
Jön, megkéri, kap rá engedélyt, aztán hajrá. Sosem mondta, pedig beszéltünk sokszor.

Sétálóutcai hangulat
Nedoba: Az új cukrászdánál nagyon nehezményezik – vállalkozó is szólt, lakók is
–, hogy maholnap a zebránál vannak kint
az asztalok, nem tudnak közlekedni, balesetveszélyes. Van-e közterület-foglalási
engedélye, fizet-e érte, ha megkérte, akkor
így lett-e kiadva? Többen mondták, de igazuk is van, hogy ez nem sétálóutca. Ilyen
alapon a többi vállalkozó is ki fogja pakolni
a cuccait.
Demeterné dr. Venicz Anita: Nem kért
közterület-foglalási engedélyt, mert nem
önkormányzati közterület. A Közútkezelõé a 63-as faltól falig, hozzájuk kell fordulni.
Nedoba: Az önkormányzat ebben a kérdésben észrevétellel fordulhat a Közútkezelõhöz?
Demeterné: Forduljanak azok, akik nálad
felvetették a problémát.
Nedoba: Az önkormányzat nem képviseli a
polgárok érdekeit?
Demeterné: Szóban kérdés érkezett hozzánk, de írásbeli megkeresés nem.
Dr. Sükösd: A szóbelire megkapták a tájékoztatást, hogy a Közútkezelõhöz lehet
fordulni.
Ébl Zoltán: Legalább kicsit városiasabb így
Sárbogárd.
Juhász: Ha mások is kirakodnak, akkor
még városiasabb lesz.
Ébl: A túloldalon el lehet menni.
Nedoba: Ott sem lehet, mert ott meg két
hatalmas ernyõ van.
Szilveszterné a Mûanyagnál lévõ buszmegálló kérdését feszegette ismét, javaslatokat téve, hogy hová lehetne helyezni egy
zártabb buszmegálló-építményt.
Dr. Sükösd tájékoztatta a képviselõt a fölvetett helyek problémáiról, hangsúlyozva,
hogy a buszmegálló forgalma messze nincs
annyi, mint amennyibe kerülne az áthelyezése és egy építmény fölállítása. Az ugyanis verné a 2 milliót.
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A-B nap-hét a postán
Szilveszterné: Többen megkerestek olyan
problémával, miszerint a posta A és B hét
szerinti leválogatásban kézbesíti a leveleket.
Dr. Sükösd: A jegyzõ asszony kért erre tájékoztatást. Nem A és B hét van, hanem A
és B nap. Az önkormányzatnak is volt ezzel
problémája. A tértivevényes levélen kívül
a többi nem minõsül könyvelt postai küldeménynek. Tehát ha valaki valamit igazolni akar, akkor tértivevényest kell, hogy
küldjön. Az elsõbbségest, ha jól emlékszem, 24-48 órás kézbesítésre vállalják. A
sima levelek kézbesítésére sokkal hoszszabb határidõ áll rendelkezésre. Ez a posta belsõ döntése, nem kell hozzá jogszabály. A törvény azt szabályozza, hogy a levélpostai küldemények szállítására privilégiuma van a Magyar Postának.
Szilveszterné: A személyes tapasztalatom
is az, hogy legalább egy hétig A nap van, a
következõ héten meg csak B nap, mert
amikor kapok egy nap 8 levelet, aztán a következõ héten egy sem jön, akkor azt gondolom, hogy ne csodálkozzon a posta, ha
bizonyos futárszolgálatok viszik a leveleket, csomagokat.
Dr. Sükösd: Ezzel magánemberként teljesen egyetértek.

Fogászat és kutyás ügyelet
Szilveszterné: Fogászati rendeléssel kapcsolatban érkezett felvetés. A El-Dent rendelõjében ki van írva, hogy a TB-vel szerzõdéses jogviszonyban áll. Azonban amikor a páciens röntgenfelvételt kért, azt
mondták neki, hogy vagy fizessen be
10.000 Ft-ot, vagy adnak neki beutalót és
menjen Székesfehérvárra, mert ott ingyen
van a röntgen. Tisztázni kellene, milyen
szolgáltatások, vizsgálatok tartoznak a TB
általi finanszírozásba.
Dr. Sükösd: Párhuzamosan folyik ott magánrendelés is. Konkrét lakossági panaszt
magam is próbáltam közvetíteni, rendszeresen elhárítanak. Nekünk nincs lehetõségünk vizsgálatot folytatni, csak az ÁNTSZ
meg az OEP teheti meg.
Szilveszterné: Egy önkormányzat, jegyzõ
nagyobb rálátással bír ezekre a dolgokra.
Ha lenne arra lehetõség, hogy ki legyen
függesztve, hogy miért mennyit kell fizetni,
az jó lenne. Az orvosi ügyeleten a május
27-28-29-ei hétvégén ismét ki volt kötve a
kutya. Azt az ígéretet kaptuk, hogy nem
jön a kutya ügyelni. Ha valaki fél tõle bemenni, akkor az problémát jelent.
Dr. Sükösd: Nagyobb probléma is van, jeleztem.

Bumm a piszoárba
Szilveszterné: Én magam is azt tapasztalom, hogy koszos a város. Hiába dolgoznak, vagy nem dolgoznak, söprögetnek,
vagy nem söprögetnek a közmunkások, azt
gondolom, hogy nem mindent nekik kelleFolytatás a következõ oldalon.
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ne megoldani. Föl kellene szólítani a lakosságot, hogy a járdákat meg a saját környezetüket tegyék rendbe. Az ABC eleje is
borzalmasan néz ki, meg az egész fõutca.
Dr. Sükösd: Az ABC elejét szerzõdés alapján szedik. Szondáztunk egy hétig, két közmunkás kolléga minden reggel ment zsákkal. Az elsõ napon 6 zsákkal szedtek össze,
és 2,5 zsák alá nem tudtuk vinni a szemétmennyiséget. Mindenkitõl kérek egyfajta
önmérsékletet meg együttmûködést, hogy
mindenki a saját ingatlana körül szedje
össze a szemetet. Idõnként vannak ilyen
felszólítások, de a csökkentett létszám és
az elõbb említett hatósági ügyszám mellett
ez nem mûködik teljesen jól és könnyen.
Szilveszterné: Én azt gondolom, közös érdekünk, hogy egy tiszta, kulturált városban
éljünk. Ahogyan én össze tudom szedni a
cigarettacsikket meg a sörösdobozt a saját
portám meg az irodám elõtt, akkor másnak is meg kellene ezt tudni csinálni. Aki
nem teszi, azt tessék megbüntetni! A nyilvános vécé mûködik?
Dr. Sükösd: Mûködik, minden nap folyamatosan van ott egy kolléganõ és rendben
tartja. Minden ÁNTSZ-elõírásnak megfelel, eszközt cserél benne és munkaidõben
van nyitva. Tavaly több alkalommal nyitva
hagytuk éjszakára, majd minden alkalommal tataroztuk utána. Nem az volt a baj,
hogy nem sikerült beletalálni, hanem hogy
sikerült eltalálni kalapáccsal.
Szilveszterné: A nyilvános vécét ki kellene
táblázni, hogy ne a buszmegálló környékén
menjenek el a dolgukat végezni az emberek.
Dr. Sükösd: A jegyzõi titkárság kilátása
hátrafelé néz. Lehetne írni egy rövid tanulmányt arról, hogy eljön a nyilvános vécé
mellett a delikvens, ami nyitva van, majd
elhelyezkedik itt a parkban.

A bûz elûz
Szilveszterné: Ha már itt tartunk, sokan
panaszolják és sajnos én magam is érzem,
hogy Bogárdon, Miklóson, Rétszilason a
Serköv bûzét érezni.
Dr. Sükösd: Idõnként valóban így van, nagyon komoly harcaink vannak velük. Környezetvédelmi hatóságos harc is van, mert
ez nem hozzánk tartozik ebben a nagyságrendben. Leültettem õket egyeztetni. A
híg trágya kihelyezésének megvan a technológiája, ami szerint elöl megy az eszköz,
amelyik kihelyezi a trágyát, és utána megy
a gép, amelyik azonnal betárcsázza. Ehhez
képest kiviszi a szippantó és öntözõdobbal

fellövik 100 méter magasra. Azt még Dunaújvárosban is lehet érezni. Ezt tagadják.
Több alkalommal a rétszilasiak közül olyanok hívtak föl, akik mezõgazdasággal foglalkoznak és az öntözõdobot is fölismerik.
Nem hagyjuk annyiban a dolgot, de eddig
átütõ eredményt nem sikerült elérni. Vannak jobb hetek, amikor vissza tudjuk õket
szorítani. Kaptam hideget-meleget a társaság tulajdonosi körétõl, nem volt baráti a
beszélgetés.
Szilveszterné: Õk bírják ezt a szagot?
Dr. Sükösd: Megítélésem szerint a munkavállalókat nem kérdezik, a többi meg nem
itt él. Tehát hoztak õk környezetmérnöktõl kezdve mindent, 800 oldalas tanulmány
volt náluk, hogy minden rendben van.
Mondtam, hogy lakjál itt, és ha akkor azt
mondod, hogy minden rendben van, akkor
tényleg rendben van. Egyértelmûen a kihelyezéssel van a probléma, nem a teleppel.

Elbától keletre
Szilveszterné: A járdaépítéssel folyamatosan problémám van. Miért ott épül a járda,
ahol a kutya se jár, történetesen a Petõfi
utcától lefelé?
Dr. Sükösd: Hogy a Petõfi utcától lefelé a
kutya se jár? Én kérek elnézést Tóth Béla
képviselõtársunktól meg mindenki mástól,
akik onnan sorokban mennek a buszmegállóba és dolgozni!
Szilveszterné: Akkor tegyünk összehasonlítást a miklósi buszmegálló vagy éppen az
Ady Endre 160. elõtti szakaszon. Ott is nagyon sokan járnak.
Dr. Sükösd: Lehet, de van érkezési sorrend. Béla kérelme 4,5 éves volt.
Tóth Béla: Még nincsen kész.
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Szilveszterné: Erõs Feri már hatszor szólt
a miklósi járda miatt.
Dr. Sükösd: Igen, nem is értünk oda még.
Lehet csodát várni a közfoglalkoztatástól,
amiben mondjuk van 12 szakemberünk,
akiket megpróbálunk teljes egészében
megszakítani, de még senkinek nem sikerült. Ha nyerünk a pályázatokon és lesz
forrás, akkor tudjuk csinálni. Ahogy a képviselõ úr elmondta: se út, se járda vonatkozásában uniós forrás nem lesz, csak hazait
lehet lõni, mert az unió szerint ezek már
mind kész vannak mindenhol és ezt nem
kell támogatni. Ezzel én nagyon nem értek
egyet, de nyilván õk sem laktak még itt, az
Elbától keletre. Ilyen ütemben tudjuk csinálni. Pusztaegresen azért fejezzük be a
járdát, mert a tavalyi közfoglalkoztatási
pénz visszafizetésével fenyegetett meg
bennünket az ellenõrzést végzõ szerv,
mert tavaly idõ és ember hiányában nem
tudtuk befejezni. Ott aztán végképp semmi nincsen, csak egyetlen járda.
Szilveszterné: Utána jön a Magyar utca.
Dr. Sükösd: Így van.
Tóth: A Nagy Lajos utcába kérnénk egy 30
km-es sebességkorlátozó táblát, mert a lakosság bejelentése alapján most ott 8090-nel mennek.
Dr. Sükösd: Ebben egyetértek. Mindanynyian tudjuk azt is, hogy ki megy úgy.
Tóth: Sokan azt mondják, hogy akármilyen vállalkozás jön, nem fognak hazajönni
az emberek Fehérvárról. Azt a galambot,
ami a kezükben van, nem engedik el azért,
ami itt a kerítésen van. Ahol dolgozok, ott
most is van felvétel, 8 osztállyal felveszik az
embereket különbözõ gépekre.
Hargitai–Kiss Virág
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Évente csak egyszer
legyünk szomorúak
Az év többi napján az életet ünnepeljük és legyünk boldogok. Röviden ez volt Fináli Gábor budapesti rabbi beszédének üzenete a szombaton tartott zsidó holokauszt évfordulóján. Mondta ezt annak kapcsán, hogy idén ez már az ötödik ilyen megemlékezés, melyen részt vett. Úgy érzi, nem méltó a zsidósághoz – ahogyan a keresztény emberekhez
sem –, ha az év többi napján nem vagyunk boldogok.
Végre egy pozitív üzenet nemcsak az ott megjelentek, hanem
egész Magyarország számára! Ahhoz, hogy ezt megértsük, nem
kell vallásosnak lennünk.
Június 19-én, szombaton, délután négy órakor kezdõdött a megemlékezés a holokauszt áldozataira. A rendezvény kis létszámban

megjelent résztvevõi között ott volt dr. Suchman Tamás politikus,
volt miniszter, Novák Kovács Zsolt alpolgármester, Neubart István, a Székesfehérvári Izraelita Hitközség elnöke. A megemlékezésen Lakk Norbert rövid bevezetõje és köszöntõje után Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész imádsággal és egy ide
tartozó igével vette át a szót. Õt követte Kovács Csongor református lelkész, aki áldást kért a megemlékezõkre s szintén egy holokauszthoz illõ igét olvasott fel. Fináli Gábor énekkel kezdte és
zárta beszédét.
A Radnóti utca mellett lévõ zsidó temetõben tartott emlékezés
végén a résztvevõk egy-egy követ helyeztek el a nevekkel teli kõfalnál, azon ismerõseikre, barátaikra, családtagjaikra emlékezvén, akik zsidóüldözés áldozatául estek.
A temetõben tartott megemlékezés után a zsinagóga épületénél
volt közös éneklés, ahol Lakk Norbert, Stern Pál és Fináli Gábor
rabbi több érdekes információkat osztottak meg úgy az épületrõl,
mint a „Szól a kakas már” kezdetû népdallal kapcsolatban. A József Attila Mûvelõdési Központ falai közt folytatódott az emlékezés kötetlen beszélgetéssel.
Hargitai Gergely
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Sárhatvanon mulatunk,
mi sohasem búsulunk…
Immáron sokadszor került megrendezésre
Sárhatvanban a klubok találkozója. Ez alkalommal az alapi és a töbörzsöki nyugdíjasklub tagjai voltak a vendégek.
Nagy szeretettel üdvözölték az érkezõ vendégsereget. Gyõriné Mariann klubvezetõ
köszöntötte az összegyûlteket és minden
megjelent érdeklõdõt. Beszédében köszönetet mondott az összes sárhatvani klubtagnak, akik sok segítséget nyújtottak a
rendezvény létrejöttének sikeréhez. Elsõ
alkalommal látták vendégül Szilveszterné
Nyuli Ilona helyi önkormányzati képviselõt, aki rózsával hálálta meg a meghívást,
amit akár a klub udvarán is el tudnak ültetni.
A rendezvényt a házigazdák katonai ruhában, katonai dalokkal nyitották meg.
Az eseménnyel egy idõben zajlott a Magyarország–Izland focimérkõzés. A vendégek és az érdeklõdõk között sokan focidrukkerként, mezben voltak jelen az eseményen.

belül. Komikus jelenetekkel, elcserélt
gyógyszerekkel, „torokfertõtlenítéssel”
megismerhettük mindenki kórtörténetét
és a kitalált kórház szerelmi életét is.
Az est folytatásában finom vacsora és zeneszó következett.

Az eseményt megtekinthetik a Bogárd TV
mûsorában, valamint a www.bogardesvideke.hu oldalon a Bogárdi TV-fülre kattintva.
Mágocsi Adrienn

A sárhatvani klub is hozzájárult a magyarok sikeréhez: Hajrá Magyarország, hajrá
magyarok! felkiáltással zászlót lengettek
maguk elõtt. „Mi így szurkolunk Sárhatvanban! Na, mennyi az állás?” A mûsor közben
apró szünetekkel meg-megállva mindenki
érdeklõdött az állás felõl. (Mikor vége lett
az elõadásnak és eljöttem, még a szomorkodó férfiakat láttam utoljára, mert akkor még
az izlandi csapat vezetett. Biztos vagyok benne, hogy a hatvaniak vendégeikkel együtt
méltóképpen megünnepelték a döntetlent!)
A töbörzsöki klubból Szûcsné Elluska néni
Reviczky Gyula Dicsvágyóknak címû versével köszöntött mindenkit. A töbörzsöki
asszonykórus is bemutatkozott népdalokkal, átírt énekkel. Végül a házigazdák mutatták be, milyen az élet egy kórház falain
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Maratoni
horgászverseny
Alsószentivánon, a Benedek-tavon negyedik alkalommal rendezték meg hétvégén,
szombaton reggel 6.30-tól vasárnap 12 óráig a 28 órás maratoni horgászversenyt. A verseny igen népszerû volt korábban, és most is 16 csapat nevezett a versenyre 3-3 fõvel.
Különös hangulata van az éjszakai horgászatnak. Itt, a Benedek-tavon a családiasság adta meg a hangulat igazi sóját. Mert hát nemcsak az a három-három fõ áztatta a kukacot a
tóban, hanem itt van ilyenkor az egész család, barátok is szép számmal. Mint Nagy Lajos
alsószentiváni polgármester, a horgászegyesület elnöke elmondta: szombaton este szó
szerint teltház volt a tónál. Ugyanis minden csapathoz kijöttek a családtagok, barátok, s
volt olyan hely, ahol 20-25-en is tanyáztak. Közösen sütöttek, fõztek, készítettek grillételeket, s elõkerültek a flaskák is jóféle hazai pálinkával, borral, s persze a sörkedvelõk se
adták alább egy kartonnál. Az éjszakában több helyen nótától volt hangos a tópart. A
verseny vasárnap délben zárult. A mérlegelésnél bebizonyosodott, hogy mindenki eredményes volt. Az elsõ helyezett ugyan nem érte el a tavalyi rekordot, a 66 kilós fogási
teljesítményt, de így is sokévi átlag felett teljesítettek.

KÖSZÖNET
Tisztelt Bogárd és
Vidéke Szerkesztõség!
Ezúton szeretném megköszönni a húsvéti
fõzésünkrõl szóló cikkünk megjelentetését. Fontos számunkra, hogy a nyilvánosság is képet kaphasson arról, hogy intézményünkben számtalan pozitív dolog történik, hogy az itt lakó emberek ugyanannyira a társadalom hasznos tagjai, dolgoznak, igyekeznek sikereket elérni az
életbe, de lakhatási problémájukból kifolyólag a szálló segítségét veszik igénybe
életük újrakezdésében.
Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket Sárbogárd Város Önkormányzata
felé, mely a napokban az önkormányzat által mûködtetett kertészetbõl tetemes
mennyiségû borsóval ajándékozta meg intézményünket. A hüvelyesek kifejtésében
szinte az összes lakó részt vett, illetve a
szolgálatban lévõ kolléga és az intézmény
telephelyvezetõje is. Órákon keresztül – a
családban eltöltött nyári estéket megidézve – jó hangulatban, gondokat elfelejtve
potyogtak a kedves kis szemek a tálba, és a
végsõ megmérettetésen kiderült, hogy
nem a gyõzelem számít, hanem a közösen
eltöltött idõ. A kifejtés utáni napon az intézményben hatalmas adag borsóleves készült, némi adományként kapott zöldség
hozzáadásával és galuskával. Ezt közösen
fogyasztottuk el, és étkezés közben mindenki felidézte a kihagyhatatlan borsófejtéses–borsófelszedéses emlékeit. A tetemes mennyiségbõl fagyasztóba is tudtunk
eltenni, így a spontán kialakult, önfeledt jó
hangulatot újra megismételhetjük.
Horváth-Fehér Amália telephelyvezetõ,
Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Elsõ lett Piros Ferenc, Dániel Imre (õ volt tavaly a maratoni országos bajnok), Koska József csapata 35,8 kg-os fogási teljesítménnyel. Második helyezést ért el ifj. Keresztes Imre, Mózes Roland, Keresztes Gábor csapata 31,85 kg-os teljesítménnyel, harmadik lett
Dancz Dávid, Toldi Balázs, Csillag Attila csapata 15,45 kg-os teljesítménnyel. Horváth
Károly fogta ki a legnagyobb halat 3,65 kg-mal, vele holtversenyben Pándi József szintén
3,65 kg-os halat fogott. Kettejük közt holtversenyben osztották meg a díjat.
A rendezvény zárásaként a szervezõk tartalmas babgulyással vendégelték meg a résztvevõket.

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

Hargitai Lajos

NAGYHÖRCSÖKI
TALÁLKOZÓ

NYILVÁNOS
GÓLYAGYÛRÛZÉS

2016. július 23-án (szombaton)
9.00 órától a szokott helyen
ismét megtartjuk
a nagyhörcsöki találkozót!

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület
(MME) Fejér megyei csoportja szervezésében és az E.ON
közremûködésével június 30-án gólyafióka-gyûrûzést és bemutatót tartunk Sárbogárdon.
Reggel 9 órakor Alsótöbörzsökön, a Katona utcai gólyafészeknél kezdünk, onnan folyamatosan haladunk lefelé
Sárszentmiklósig. Érdeklõdés esetén a gólyafiókákat le is
hozzuk, ahol testközelbõl lehet õket megnézni és megsimogatni. Sárszentmiklósra 11.00 és 11.30 között tervezzük az érkezést.

Nagy szeretettel várunk mindenkit,
régi és új lakókat,
hozzátartozókat, barátokat!
Szervezõk
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„NYARAL” A BANDA
A nyári kikapcsolódás egyeseknek egészen mást jelent, mint az átlagembereknek. Ez
derül ki a pestisracok.hu weboldalon található, „Megint sportolókra támadt az enyingi
cigánybanda” címû írásból. Az elmúlt vasárnap hajnalban ugyanis tömegverekedés tört
ki Siófokon a Petõfi sétányon; az egyik szórakozóhely teraszán beszélgetõ testépítõkbe az
az enyingi társaság kötött bele, akik közül többen a veszprémi kézilabdás, Marian Cozma meggyilkolásában is közremûködtek. A siófoki verekedésben ketten megsérültek.
Két embert köröznek.
Méhes Dóra r. õrnagy, a Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõje az
alábbi hivatalos tájékoztatást küldte lapunknak az ügyben.

Keressük a képeken látható
férfiakat!
A nyomozás adatai szerint a két férfi összefüggésbe hozható egy siófoki garázdaság elkövetésével.
A Siófoki Rendõrkapitányság nyomozást
rendelt el a 14060/821/2016. bûnügyi számon csoportosan elkövetett garázdaság bûntett elkövetésének gyanúja miatt.
A siófoki Petõfi sétányon 2016. június 19-én
3 óra körül egy szórakozóhely elõtti területen
többen összeverekedtek, amely során ketten
is megsérültek.
A büntetõeljárás adatai alapján a bûncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható két enyingi lakos, a 33 éves Kolompár Csaba és a 35 éves Rafael Andor. A férfiak jelenleg ismeretlen helyen tartózkodnak, az elfogásukra tett intézkedések eddig nem vezettek
eredményre, ezért velük szemben a Siófoki
Rendõrkapitányság 2016. június 19-én elfogatóparancsot bocsátott ki.
A rendõrség kéri, hogy aki a fotókon látható
férfiakat ismeri és tartózkodási helyükkel, illetve a bûncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, az jelentkezzen a
Siófoki Rendõrkapitányságon (8600 Siófok,
Sió utca 12-20.), vagy hívja a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06 (82) 502 700-as tele-

fonszámon, illetve bejelentést tehet az ingyenesen hívható 06 (80) 555 111 „Telefontanú” zöld számán, továbbá a 107 vagy a 112
központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
Tekintettel arra, hogy a nyomozás folyamatban van, nem áll módomban egyéb információt közölni.
A bevezetõben említett cikk felsorolja az
enyingi banda ismertebb cselekedeteit (a
teljesség igénye nélkül): 2008-ban a körözött férfiak több száz társukkal felvonulva
félemlítették meg a Petõfi sétányon a vendéglátósokat. 2009-ben Kolompár Csaba
és egyik társa részt vettek a veszprémi Patrióta bár elleni támadásban, amikor a sárbogárdi származású Raffael Sándor több
társával meggyilkolta a veszprémi kézilabdázót, Marian Cozmát, többeket pedig súlyosan megsebesítettek. Õket a gyilkossági
ügy mellett folyt garázdasági ügyben el is
ítélték. Nem sokkal késõbb az enyingi banda az enyingi Agip benzinkútnál támadt rá
egy másik társaságra, amibõl szintén bírósági ügy lett.
Sokan ismerik tehát a „fiúkat”, akik rendszeresen garázdálkodnak többedmagukkal a Balaton fõvárosában, megfélemlítve
vendéglátósokat, lakókat, nyaralókat, szórakozókat. A pestisracok.hu okkal teszi fel
a kérdést: meddig ámokfuthatnak szabadon ezek az személyek? Amíg nem történik újabb tragédia? Menjenek nyaralni inkább a börtön falai közé!
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

Kolompár Csaba

Rafael Andor

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SÁRBOGÁRDI JÁRÁSI HIVATAL
Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 260, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu
Tájékoztató a Sárbogárdi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendjérõl és elérhetõségeirõl
KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 290, fax. 06 (25) 520 290; kormanyablak@sarbogard.fejer.gov.hu; H 7.00–17.00,
K 7.30–12.00, Sze 7.30–16.00, Cs 8.00–18.00, P 7.00– 12.00
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu;
(hatósági és szociális igazgatási hatáskörök tekintetében) H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30 és 12.30–15.00, P 8.00–11.30;
(gyámügyi hatáskörök tekintetében) H 7.30–11.30, Sze 7.30–11.30 és 12.30–16.00
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY Sárbogárd, Túry M. u. 3.; tel./fax: 06 (25) 508 175; fejermsarbogardjh-mk@lab.hu;
H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs 8.00–14.00, P 8.00–12.00
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 508 020, fax: 06 (25) 518 021; sarbogard@takarnet.hu;
H 8.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze 8.00–15.30, P 8.00–12.00
CECEI KIRENDELTSÉG Cece, Deák F. u. 13.; tel.: 06 (25) 505 150/21, fax: 06 (25) 234 389; nagy.gaborne@sarbogard.fejer.gov.hu, kiss.monika@
sarbogard.fejer.gov.hu; H 8.00–12.00, K 8.00–12.00, Cs 8.00–16.00, P 8.00–12.00
ÜGYSEGÉDEK: ALAP: Sze 8.00–10.00, Dózsa Gy. u. 31. ALSÓSZENTIVÁN: Sze 10.00– 11.00, Béke u. 56/a. HANTOS: H 8.00–9.00, Nagylóki u. 3.
IGAR: K 7.30–9.00, Fõ u. 1. MEZÕSZILAS: P 7.30–10.00, Fõ u. 111. NAGYLÓK: H 9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1. SÁREGRES: H 15.00–16.00, Kossuth u.
10. SÁRKERESZTÚR: Sze 8.00–12.00, Fõ u. 34. SÁRSZENTÁGOTA: Cs 8.00– 10.00, Május 1. u. 1. VAJTA: Cs 13.00–14.00, Szabadság tér 1.
Simon János hivatalvezetõ
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ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó
szabályokról szóló 15/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete
szerint
I.
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete pályázatot hirdet 2016. évre

HELYI ALAPÍTVÁNYOK RÉSZÉRE
A) SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ELNYERÉSÉRE
Kérjük, a borítékra írják rá: KÉPVISELÕ-TESTÜLET SPORT
PÁLYÁZAT 2016.

B) MÛKÖDÉSI ÉS RENDEZVÉNYI TÁMOGATÁSOK
ELNYERÉSÉRE
Kérjük, a borítékra írják rá: KÉPVISELÕ-TESTÜLET CIVIL
PÁLYÁZAT 2016.
II.
Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága pályázatot hirdet 2016.
évre

A) HELYI SPORTSZERVEZETEK RÉSZÉRE
SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ELNYERÉSÉRE
Kérjük, a borítékra írják rá: OKSB SPORT PÁLYÁZAT 2016.

B) HELYI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE MÛKÖDÉSI
ÉS RENDEZVÉNYI TÁMOGATÁSOK ELNYERÉSÉRE
Kérjük, a borítékra írják rá: OKSB CIVIL PÁLYÁZAT 2016.
***
A pályázatok célja: támogatásban részesíteni a Sárbogárdon
mûködõ, kimagasló tevékenységet folytató civil szervezetek
2016. évi mûködését és rendezvényeit.
Támogatásban részesíthetõk: sárbogárdi székhelyû, telephelyû,
bíróság által nyilvántartásba vett civil szervezetek, amelyek a
sárbogárdi lakosok érdekében megvalósuló programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá olyan szervezetek, amelyek a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül:
– együttmûködési megállapodást kötöttek vagy tartottak fenn
Magyarországon bejegyzett párttal, vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választáson;
b) a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztõ, vagy
valótlan adatot szolgáltatott;
c) az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy nem megfelelõen számolt el;
d) az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérõen használta;
e) a hiánypótlást határidõre nem teljesíti;
f) összeférhetetlenség fennállása esetén.
A sportcélú pályázatok keretösszege: 3.400.000 Ft.

A mûködési és rendezvényi pályázatok keretösszege: 1.650.000
Ft.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot:
a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre
jogosult személy nevét, elérhetõségét, a nyilvántartott tagok
számát;
b) a pályázó számlavezetõ pénzintézetének megnevezését és a
pályázó számlaszámát;
c) a pályázat nevét;
d) az igényelt támogatás célját, a felhasználás módját és az igényelt összeget;
e) a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításához rendelkezésre
álló saját forrás összegét;
f) a pályázati cél megvalósításának kezdõ és befejezõ idõpontját.
2. A pályázathoz csatolandó dokumentumok:
a) a civil szervezet alapdokumentumainak a képviselõ által hitelesített másolata;
b) a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló, közhasznú
szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott
bírósági igazolás;
c) a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázó civil szervezet a támogató ellenõrzéséhez hozzájárul, a támogatásból beszerzett, 100 ezer forint egyedi értéket meghaladó eszközöket
nyilvántartásba veszi;
d) a pályázó nyilatkozata a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CXCV. törvény (Knyt.) 6. § (1)
bekezdés szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról;
e) a pályázó közzétételi kérelme a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségrõl.
A kapott támogatás nem használható fel:
– tiszteletdíj, munkabér, és járulék fizetésére;
– reprezentációs költségekre (vendéglátás, ajándék).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehetõség.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. július 15., 12 óra.
A pályázatokat a következõ címre kell eljuttatni 1 példányban:
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2., valamint e-mailben: szervezes2@invitel.hu.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.
A pályázatok eredményének értesítési határideje: 2016. augusztus 19.
A nyertes pályázóval az önkormányzat támogatási szerzõdést
köt, mely tartalmazza a támogatás igénybevételének módját,
feltételeit, az elszámolás rendjét, határidejét, az elszámolható
költségeket és az ellenõrzés módját.
Bõvebb információt kérhetnek, illetve a pályázati adatlapot átvehetik a polgármesteri hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere
2.).

Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatal
Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. július 1-jén (pénteken) a közszolgálati tisztviselõk napján
– mely munkaszüneti nap – a Sárbogárdi Járási Hivatalban az ÜGYINTÉZÉS SZÜNETEL.
Megértésüket és türelmüket köszönöm.
Simon János hivatalvezetõ
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Jé, ez is Szudán?
3. rész
Az állattartók nem búzára és tejre vágynak, hanem takarmányra
az állataiknak. Az adományozók nem gondolkodnak tartós segélyben. Kecske, juh és tevenyájak csak jól tartva nyújtanak megélhetési biztonságot a jövõre nézve. Darfur már több mint húsz
éve kap élelmiszersegélyt. Az emberek hozzászoktak.

az út Nyugat-Afrikától egészen Mekkáig. A darfuri szultanátus a
15. században alakult, vezetõi a „fur” néptörzsbõl kerültek ki. Jogi ügyeiket arab nyelven kezdték el intézni. Hivatalosan 1824-tõl
az Oszmán Birodalomhoz tartozott. 1840-tõl egyre több vallásos
vezetõ és kereskedõ telepedett le Darfur területén, akik a Nílus és
Khartoum vidékérõl jöttek. Egyfajta elit csoportba tömörültek.
Átvették a rabszolga-kereskedést, és komoly pénzeket kerestek
elefántagyarak eladásával. 1884-85-ben a Colonial Conference
Berlinben megállapodott egy láthatatlan vonalban: Darfurt kettévágták, egyik részét a franciák kapták (ez a jelenlegi Csád területén található), a másikat az angolok, ami most Szudán. Azóta is
ennek a felosztásnak nyögi a hatását mindkét ország, no meg a
nyugati világ.

Tevecsorda

A nemzetközi közösség – diplomaták, döntéshozók a külügyminisztériumoknál, segélyszervezetek, emberi jogokért harcolók és
más egyéb külföldi alapú segélyszervezetek – mind egymás, gyakran ellentmondásos információira alapítják a Szudánról alkotott
véleményüket. Ebbõl kapunk mi a média által leheletnyit.
Mielõtt Dél-Szudán 2011-ben hivatalosan levált volna Szudánról,
Szudán volt Afrika legnagyobb országa. Kusita és núbiai királyságok léteztek. A Kusita Birodalmat i. e. kb. 1500 körül Egyiptom
kebelezte be. A núbiaiak az egyiptomi fáraók rabszolgái lettek.
Az i. e. 8. században az úgynevezett fekete fáraók, azaz a núbiaiak
70 évre átvették az uralmat Egyiptomtól. Egy szinte áthatolhatatlan, papiruszmocsarakkal teli, Nílus menti terület – a Sudd – alkotta a természetes határt észak és dél között. Dél-Szudán sosem
került egyiptomi kézre, jobbára vadászterületnek használták a
rabszolgatartók. Szudán területe – miután a rómaiak elfoglalták
Egyiptomot – hosszú ideig egymástól független királyságokból és
szultanátusokból tevõdött össze. Darfur egyike volt ezeknek a
szultanátusoknak.
5000 évvel ezelõtt Darfur területén szavanna honolt tavakkal es
folyókkal, zöld vegetációval.
Darfur mindig is különbözõ afrikai kultúrák hatása alatt állt. Kereskedelmi központként mûködött, mert rajta keresztül vezetett
Khartoum

Gazdag szudáni
kereskedõk

Egyiptom és Szudán között régóta dúl egy úgynevezett fegyveres
béke. Egyiptom ad menedéket a szudáni politikai ellenzéknek.
Szudán az 1990-es években támogatta a betiltott egyiptomi Iszlám Testvériség pártját, aminek közös szálai a khartoumi elit vezetéséhez szövõdtek. Benne volt Khartoum keze Mubarak elõdjének, Anvar Szadatnak a meggyilkolásában is. Egyiptom mindezt elnézi, mert a Nílusból fakadó vízre nekik is nagy szükségük
van. Egyiptomot az USA (is) támogatja katonai segítséggel. Szaúd-Arábia és Kína mint befektetõk a legfontosabbak Szudán számára.
Al Turabi – az iszlám fundamentalista vezetõk egyike – gondolta
ki, hogy évekig hagyja Osama bin Ladent és társait az országban a
terrorista terveit tervezni. Szaúd-Arábia ezért nem kis összeget
utalt át a kicsiny szudáni elitnek. Az iráni Forradalmi Gárdának is
jól kiépített táborai voltak itt. Ezek képezték ki a Khartoum által
mesterségesen elõállított Népszerû Védelmi Erõk fiatal toborzott tagjait. No meg a libanoni Hezbollah tagjait is, hogy például
hogyan készítsék a leghatásosabb robbanószereket.
Folytatom.
Gulyás Ibolya
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PontVelem
évzáró
Iskolánk a 2010–2011. tanév óta ÖKOISKOLA, így mindent megteszünk, hogy a kiérdemelt cím méltó tulajdonosai lehessünk évrõl évre. Az ökoiskolai törekvések áthatják intézményünk mûködésének valamennyi szintjét. Iskolánk pedagógiai programjában,
a helyi tantervek, illetve az egyes munkaközösségek munkaterveinek kialakításánál is különös gondot fordítunk a környezettudatosságra, a környezetvédelemre. Több éve részt veszünk a PontVelem Okos Programban. Az országos iskolai környezetvédelmi
program a szelektív gyûjtésen keresztül a fenntartható életmódra
nevel, bevonva a diákokat, tanárokat és a diákok szüleit is. A
szelektív gyûjtésen túl egész tanévben nagy sikerû játékokban,
pályázatokon, versenyeken vettünk részt.
Szeptemberben a BankVelem Utazó Iskola Programban kiválasztott iskolaként pontvelemes osztályaink pénzügyi ismeretterjesztõ játékos foglalkozásokon bõvítették ismereteiket. A hathetes regisztrációs versenyen minden regisztrált diák indulhatott.
Így tett Jákob Zoltán második osztályos tanulónk is, aki az országos harmadik helyet szerezte meg magának. Zolika ezzel az
eredménnyel a PontVelem Nagykövete címet nyerte el.
Iskolánk pontvelemes csapata a BankVelem Pénzokos Kupán a
162 csapatból 27. helyen, a Fenntarthatósági Kupán pedig a 627
csapatból a 8. helyen végzett.
Az Osztálykirándulás-tervezõ pályázaton a 2. b osztály a 3. helyet
szerezte meg, így a PontVelem Okos Program 50.000 Ft-tal támogatta osztálykirándulásukat. Köszönjük Jákob Zoltánnénak,
hogy a kiírásnak megfelelõen elkészítette az osztály pályázatát!
A Fenntarthatósági Témahét keretén belül a négyhetes szelektívhulladék-gyûjtõ versenyen Móré Zita elsõ helyen végzett. Jutalmul értékes Samsung- és Varta-csomagot vett át.
A 2015–2016-os tanévre meghirdetett országos használtelem- és
mobiltelefon-gyûjtõ versenyben iskolánk 2. helyen végzett, így
100.000 Ft-os támogatásban részesült, amelyet fenntarthatóságához kapcsolódó fejlesztésekre költhet.

Egyéni mobiltelefon-gyûjtõ kategóriában Móré Zita 2. helyezett
lett. Nyereménye a Samsung Electronics Magyar Zrt. által felajánlott 100.000 Ft-os ajándéktárgy.
A legszorgalmasabb gyûjtõk, Móré Zita és Zsebõk Laura képviselték édesanyjukkal iskolánkat a budapesti Duna Palotában tartandó ünnepélyes díjátadón, ahol Matolcsy Miklóstól, a PontVelem Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatójától értékes jutalmakat
vettek át.
Köszönjük Szõnyegi Tündének és Horváth Erikának, hogy az
összegyûjtött nagy mennyiséggel hozzásegítették iskolánkat a
szép eredményhez!
Köszönet illeti még azokat a diákokat, szüleiket és más támogatókat, akik a programot figyelemmel kísérték, a leadott mennyiséggel elért eredményeinket segítették!
A használt elemek és mobiltelefonok gyûjtése nem ért véget. A
verseny õsszel folytatódik, ezért kérjük, hogy a szünidõben is gondoljanak iskolánkra, ha segíteni szeretnének a gyûjtésben!
Toldi Lászlóné

Ballagás a Szent Istvánban
A töbörzsöki Szent István Általános Iskolában június 18-án, szombaton tartották az
évzáró ünnepséget és ballagót.
A nyolcadikosok szép ruhába bújtak, kicsinosították magukat a lányok és fiúk. A ballagó diákok osztálytermükbõl indulva vé-

gigjárták az iskola termeit, a folyosó virágoktól díszbe borulva fogadta a végzõsöket. Az iskola ajtaján kivonulva utoljára
helyet foglaltak az udvaron elhelyezett
székeiken, elõttük virágból volt kirakva
egy nyolcas. Az iskola épületével szemben

helyezkedtek el a vendégek, rokonok, szülõk, barátok, mellettük pedig a többi osztály tanulói sorakoztak fel.
A himnusz elhangzása után Juhász Jánosné igazgató köszöntötte a megjelenteket és diákokat. Majd versek elhangzása
után a hetedik osztály búcsúzott a nyolcadikosoktól, amit trombitaszó követett. A
nyolcadikosok nevében Papp Beatrix
mondott búcsúbeszédet, aki elbúcsúzott
diáktársaitól, tanáraitól és osztályfõnöküktõl. Beatrix búcsúzója után jelképesen
galambokat engedtek a magasba az iskola
udvaráról, majd a ballagó diákok Máté
Péter dallamaira engedték fel lufijaikat,
melyek lassan elvegyültek az ég kékjével.
Juhászné Gabi néni ismertette az év végi
statisztikákat és elköszönt a ballagóktól.
Végül a legjobban teljesített diákok különbözõ díjakban részesültek, s végül az igazgatónõ lezárta a 2015-2016-os tanévet, elengedve lufiját.
Hargitai Gergely
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Cecei sulibörze
Sulimpia és gyermeknap

4 év várakozás után a Cecei Általános Iskolában újra megrendezésre került a II. Sulimpia, vagyis a mi sulink olimpiája! A nyári,
Rio de Janeiroban megrendezésre kerülõ olimpia tiszteletére iskolánk tanulói is összemérték tudásukat különbözõ sportágakban, illetve az olimpiák történetérõl is sok ismerettel gazdagodhattak az elmúlt 4 hét során. A projekt zárására június 13-án került sor, amely az idei gyermeknappal összevonva még élménydúsabbá, aktívabbá varázsolta ezt a napot.

Ezután következtek a gyermeknapi ügyességi játékok – célba lövés, lepényevés, kosárra dobás, ugrálókötelezés, húzódzkodás,
rolleres akadálypálya –, amelyek teljesítéséért pontokat lehetett
gyûjteni, amelyekért ajándékokat választhattak a gyerekek. Szintén ekkor került sor a Sulimpiai kézilabda- és labdarúgótorna
döntõire is. A projektet a szerdai eredményhirdetés zárta. A sulimpiai dobogón álló gyerekek örömtõl sugárzó arca jelezte a
szervezõk felé, hogy megérte a sok fáradozás a programok megszervezéséért.

A 8. évfolyam utolsó napjai
Iskolánk hagyományai szerint a végzõs évfolyam az utolsó tanítási
napokon búcsúzik el az iskolától, a diáktársaktól és a pedagógusoktól. A búcsúzás kezdetét a nagy sikerû mûsoros elõadás jelentette, amelyre még május végén került sor, és amelynek bevételébõl megalapozták a Dunakanyarban megvalósult, év végi kirándulásukat.
Június 13-án, hétfõn, délután meghitt hangulatban búcsúzkodtak
tanáraiktól a bankett alkalmából, ahol finom vacsorával vendégelték meg oktatóikat. A vacsora után egy fergeteges hangulatú
táncos–zenés estet tartottak az iskola aulájában.

A projektzáró reggel 8.00 órakor kezdõdött a TE IS csapat zenés
bemelegítõjével. Ezután vette kezdetét a Sulimpiai játékok,
amely során 60 m futásban, gátfutásban, távolugrásban, magasugrásban, ugrálókötél-hajtásban és medicinlabda-hajításban mérték össze erejüket diákjaink. 10.00 órakor megérkezett olimpikon
sztárvendégünk, Deli Rita olimpiai ezüstérmes kézilabdázó, aki
kedvesen köszöntötte diákjainkat és mesélt sportolói pályafutásáról, olimpiai élményeirõl.

A hagyományokhoz híven kedden este szerenáddal keresték fel
tanáraikat, akik vendégül látták a végzõsöket, a kísérõ szülõket,
osztályfõnököket.
Szerdán reggel egy kicsit megfordult a világ az iskola udvarán, hiszen a cifraballagás során a végzõsök ötletes jelmezekbe beöltözve, vidáman játszottak egy utolsót a többi diáktársukkal.
Június 25-én, szombaton, 9.00 órai kezdettel a ballagási ünnepéllyel zárul az eseménysorozat, amellyel búcsút intenek azoknak
a falaknak, amelyek az elmúlt nyolc évben meghatározták mindennapjaikat.
Király László
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Táborzáró gála Miklóson
Június 21-én, kedden került megrendezésre a szokásokhoz híven a IV. Mezõföldi
Csutka tábor és II. Pajta tábor záró gálamûsora és a táborok alatt készült remekmûvek kiállítása a Sárszentmiklósi Általános Iskola udvarán.

A késõ délutáni órákat színesítõ rendezvényen átélhettünk flashmobot: a tábor
résztvevõi körbefonták a közönséget és a
Kóborzengõ zenekar kíséretével táncba
kezdtek, ezzel nyitva meg a mûsort. Ezt követõen Horváth Ferencné igazgatónõ köszöntötte a résztvevõ diákokat, hozzátartozókat, barátokat, érdeklõdõket.

Õt követték a hiphop táncosok, majd
néptáncokat láthattunk. A néptáncos
csoportok között két humoros mesét is
meghallgathattunk az iskola legkiválóbb
mesemondójától. Végül a Sárréti Csókavirág Népi Együttes mûsorának tapsolhattunk.
A rendezvény zárásaként minden megjelentet táncba hívtak, az iskola épületében pedig egy finom, frissítõ limonádé
mellett nézelõdhettünk a kiállított képek és tárgyak között.
Hargitai Gergely

Idõsek hangszeres köszöntése
A zeneiskola növendékei Jákob Zoltán vezetésével a
sárbogárdi református idõsotthon lakóit köszöntötték névnapok és születésnapok apropóján kedden
délután. A kellemes nyári muzsikaszó üdítõen hatott
a nyári melegben.
Ismert népi dallamok mellett könnyed klasszikusok is
felcsendültek zongorán, gitáron, furulyán, klarinéton,
dobkísérettel. Az egyéni produkciókon kívül nagyon
élvezetes volt a duók és a zárásként felcsendülõ kamaraegyüttes játéka. Öröm volt hallani, hogy a nemrég
zenét tanuló gyerekek is milyen szépen szólaltatják
meg a darabokat a hangszerükön!
Közös éneket követõen a gyerekeket is megkínálták
az ünnepeltek születésnapi tortájából.
Hargitai–Kiss Virág
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„Amit már majdnem
elfeledtél…”
Ozora és a puszta
Illyés Gyula szemével
Állandó kiállítás nyílik Ozorán a Forster Központ által felújított
régi Nagyvendéglõ barokk épületében 2016. június 25-én, a Múzeumok Éjszakája alkalmából. A tárlat Illyés Gyula életútján keresztül mutatja be a 20. század elsõ felének világát.
Illyés Gyula „álmai városának” nevezte Ozorát, alkotóéveinek jelentõs helyszíne volt a régi Nagyvendéglõ barokk épülete, itt írta a
Puszták népe és a Petõfi címû mûveit. A reprezentatív vendéglõépület, amelyben az író és Ozora kötõdését bemutató „Amit már
majdnem elfeledtél…” címû kiállítás kap helyet, Esterházy Fogadóközpont néven információs központként és kiállítótérként is
mûködik.

2016. június 23. Bogárd és Vidéke

VARÁZSLATOS
SZENT IVÁN-ÉJ
a Forster Központtal
Június utolsó hétvégéjén számtalan különleges élmény várja a várak, kastélyok és emlékhelyek szerelmeseit országszerte. A Forster Központ fenntartásában mûködõ helyszínek varázslatos, gyertyafényes programokkal csatlakoztak a Múzeumok Éjszakájához, de nemcsak szombat éjszaka érdemes felkeresni a kastélyokat, várakat.

BARANGOLÁS A VARÁZSLATOS
KASTÉLYPARKBAN

A dégi Festetics-kastély Magyarország egyik legszebb – és egyetlen látogatható – klasszicista kastélya, amelyet hazánk legnagyobb angolparkja ölel körül.
A kastélyparkok kedvelõi az egyik legnagyobb és leglátványosabb tájképi kertünkben 18 órától parkvezetésen vehetnek részt. A kastély a meghosszabbított nyitva tartás alatt – 21.30-ig – gyertyafényes tárlatvezetéssel tekinthetõ
meg.
Nyitva: 18–21.30-ig, belépõjegy: 550 Ft, Festetics-kastély, 8135 Dég, Hunyadi János u. 11., tel.: +36 (25) 237 392, zsolt.suto@forsterkozpont.hu

ÖLELD ÁT A VÁRAT
A Tolna megye világához személyes gyermekkori szálakkal is kötõdõ Illyés Gyula mûveiben számtalan alkalommal jelenik meg a
pusztai és a nyüzsgõ falusi–mezõvárosi élet, amelynek fontos
helyszíne volt a barokk Nagyvendéglõ épülete. Ennek jellegzetes
légkörét a vendéglõ egykori söntésének autentikus hangulatú berendezése idézi fel, a látogatók által használható asztalok és eszközök nemcsak a kiállítási tárgyak megtekintésére, hanem a tér
használatba vételére is ösztönöznek.
Az író életútjának tematikus állomásait bemutató, hiánypótló
anyag is megtekinthetõ a kiállítótérben, amelyen keresztül szubjektív, Illyés Gyula szemével láttató perspektívából szemlélheti a
látogató a helytörténeti és néprajzi vonatkozású tárgyakat, információkat. Illyés irodalmi szövegei keltik életre a mezõvárosi és a
pusztai élet képeit felvillantó fotókat, népmûvészeti és néprajzi
tárgyakat, reprodukciókat és installációkat.

Ozora, Pipo-várkastély

Kiállítás-megnyitó:
2016. június 25. (szombat) 16.00.
Helyszín: Ozora, Esterházy Fogadóközpont,
Szabadság tér 8.
A kiállítást megnyitja:
dr. Vasy Géza irodalomtörténész, kritikus, egyetemi docens.
Köszöntõt mond: Ritoók Pál, a Forster Központ
elnökhelyettese, az Építészeti Múzeum gyûjteményvezetõje.
A kiállítást bemutatja a kurátor,
Kodolányi Judit irodalomtörténész.
2016. június 25-26-án (szombaton és vasárnap)
a kiállítás ingyenesen látogatható.

Ozora várkastélya igazi különlegességnek számít a hazai mûemlékek között, hiszen a középkori épületek csak jelentõs átépítésekkel, vagy nagyon romosan
maradtak meg. Ozorán azonban a helyreállítási munkáknak köszönhetõen igazi
16. századi élményház várja a látogatókat. A reneszánsz hangulatot korhû jelmezek, zene és tánc fokozza majd a Múzeumok Éjszakáján is.
VÁRÁTÖLELÉS 18–22 óráig * Pipó uram lakomája – történelmi Gastro Show *
Jelmezes reneszánsz táncház * Tûzzsonglõr-bemutató * Várfal fáklyás megvilágítása – Közremûködik a Mare Temporis Alapítvány
Nyitva: 18–22 óráig, belépõjegy: 1.000 Ft, kedvezményes belépõjegy: 500
Ft, 7086 Ozora, Várhegy utca., telefon: 06 (74) 498 652, monika.
schranz@forsterkozpont.hu, http://ozoraivarkastely.hu
Forrás: www.forsterkozpont.hu
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A FÜRDÕSZOBA
A nagymamám egyszer látogatást tett egy
távoli városban orvos fiánál, és hazatérve
szinte riadtan mesélte, hogy a fia lakásában benn a szobák övezetében van a vécé.
A falubeliek álmélkodva csóválták a fejüket. Benn a lakásban a vécé? Ahol az ágyak
meg a konyha van?
Hogyne álmélkodtak volna? Hiszen õk
egész életükben sárban, hóban, az udvari
budiban végezték kis és nagy dolgukat, az
idõjárás viszontagságainak kitéve magukat. Néha a fejükre borították a nagyszoknyát az esõcseppek ellen, máskor meg hóban botorkált az a papucsos láb. Ez volt a
természetes évszázadokon és évezredeken
keresztül. Most meg csak kinyitnak egy oldalajtót a meleg lakásban, és annyi. Mit ki
nem találnak maguknak ezek az urak!
A nagyit a fürdõszoba is csodálatba ejtette.
Sokáig kérette magát, mire nagy lelki tusa
után, reszketõ kézzel megszabadult a ruháitól és megmártózott a kád vizében. Hej,
ez volt ám a csodálatos!
Magyarországon száz évvel ezelõtt a lakosság nagyobb része nem tudta, mi az, hogy
angol vécé és fürdõkád. De mondhatok
akár hatvan évet is.
– Megyek a büdösbe! – mondta a tanár a
hóna alá csapva az osztálynaplót, és indult

az osztályterembe órát tartani. Egy kollégája meg oroszlánszagnak nevezte a fiúosztályok termében tapasztalható légkört.
Mert meg kell vallani, az ifjúság akkoriban
nemigen szorgoskodott a piperecikkek
használata terén. No jó, illatszert pöffentõ
flakonok akkoriban még nem léteztek, de
szappan már volt. És azt is csak mérsékelten használták. Mondjuk kézmosáshoz,
arctisztításhoz. Valljuk be, ha nincs a háznál egy kád, egy tusolófülke, bajos rendesen tisztálkodni. Szóval nem is lehet bûnül
felróni az akkori embereknek, ha nem volt
kristálytiszta a levegõ körülöttük. Gondoljuk meg: a gazda istállót takarított, trágyával bánt, kaszált, ami óriási verejtéktermelést jelentett. Persze szombaton este maga
elé vette a lavórt, csinált egy nagy pocsétát
a konyhában, így tehát a templom légköre
másnap megfelelt bizonyos követelményeknek, de a hét többi napján sem idõ,
sem alkalom nem adatott alaposabb szépítkezésre.
Ma nálunk a lakások nagyobbik részében
van fürdõszoba. Mondják, van, ahol a disznót tartják benne, de ez ritka. Egy buszban,
egy vonatfülkében nagyon feltûnik, ha valamelyik utasnak kellemetlen kipárolgása
van. Igen, olyan világ jött el ránk, hogy az

emberi testek többsége megfelelõen tiszta,
és ez a fürdõszoba forradalmának köszönhetõ. Félek, hogy a lelkek tisztasága terén
nem ilyen jó a helyzet. Lehet, hogy
rosszabb, mint régen volt. Piperézik magukat a népek, de a drogfogyasztás, az alkohol, a szerelmi, házastársi kapcsolatok terén vannak javítanivalók, ehhez azonban
nem létezik fürdõszoba. De ennek elemzése jócskán meghaladná nemcsak e cikknek, de egy kötetnek a terjedelmét is.
L. A.

Kinyílott a szerelemvirág
Kedvesem kiskertjében kinyílott a szerelemvirág hét bugája!
Szinte meseszerû, hogy éppen hét ága nyílik, mint az égig érõ fának. Már napok óta
figyelgetjük, hogyan nõnek a bugákon a kis
bimbók. Elõször csak egy virág pattant ki, s
jó néhány napig a többi még csöndben volt.
Aztán egyre több tok bomlik ki, s végül
minden virágkehely kitárulkozik a nap felé.
Gyönyörû ez a csodakert most így, júniusban – bár évszaktól függetlenül mindig az.

Most azonban a hársfa édes illata összefonódik az egész nyáron nyíló lonc illatözönével, bele-belefonódik e virágzenébe a
rózsa, a viola, a menta, a citromfû, a zsálya
és a többi itt élõ növény egyéni illata. És
nem említettem még a ligetszépét. Ez a
minden második évben nyíló virág a másik
kedvencünk. Amerikából került Európába, s terjedt el néhány évtized alatt szinte
mindenfelé. Amerikában az indiánok
szent növénye, mint a kínaiaknak a cickafark. Mindkettõnek a szárát jóslásra is

használták a törzsi népek. A cickafarkból
is van egy kis liget az északi oldali kerítésünk mellett. Hófehér virágját teának szárítjuk. Érdekes, ez is éppen úgy, mint a ligetszépe, a nõi bajok gyógyítója. Ezért hívják ez utóbbit ottani nevén indiánasszonyfûnek, mert sok más jótékony hatása mellett a változó kor elviselését is megkönnyíti
a teája, illetve a magból sajtolt olaja.
Az itt látható fényképen a szerelemvirág
hátterében a ligetszépe sárga virágjai láthatók. Az este nyíló virágok nappal elhervadnak, s másnap este napnyugtakor újak
nyílnak a régi helyébe. Esti ébredésük igen
látványos. Olykor megbabonázva lessük,
ahogy szemünk elõtt csavarodnak ki az orsószerûen összetekert szirmok a hirtelen
hátrapattanó csészelevelekbõl, s egyik pillanatról a másikra kitárul az éjjeli rovaroknak felkínálkozó bibe a körülötte ágaskodó porzókkal. A virágok kesernyés illata
betölti az udvart. Az elcsöndesülõ estében
csak az illatra idecsábuló bogarak zümmögése, s a rájuk vadászó denevérek surrogása hallható.
A hûvösödõ estében már száll le a harmat.
A szúnyograjok vad támadásai elõl a tornácra húzódunk. Ott ülünk még egy ideig,
míg az éjszaka árnyai eltakarják szemünk
elõl a kinti világot.
Hargitai Lajos
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Nyári karfiolkenyér
Hozzávalók: 1 fej karfiol apró rózsákra
szedve, 1/2 csésze reszelt mozzarella sajt,
1/2 csésze forgácsokra vágott parmezán
sajt, 1 tojás, 1/2 ek összenyomott fokhagyma, 1/2 ek apróra vágott, friss bazsalikom,
1/2 ek apróra vágott, friss petrezselyem, 1
tk só, 1/2 tk frissen õrölt fekete bors; a feltéthez: háromnegyed csésze reszelt mozzarella sajt.

Az élesztõt a tejjel és a kockacukorral felfuttatjuk, és együtt a liszttel, a tojássárgájával, vajjal galuskatésztát készítünk. Kizsírozott tepsibe kenjük, rárakjuk a kimagozott és lecsöpögtetett cseresznyét, majd
két csomag vaníliás cukrot szórunk rá. A
tojásfehérjébõl a porcukorral kemény habot verünk, rákenjük a cseresznyére. Egy
óra hosszat kelni hagyjuk, csak azután sütjük. A sütõt 200 fokra elõmelegítjük és
30-40 percig sütjük. A tepsibõl szeleteljük,
fahéjas porcukorral meghintve tálaljuk.

Fûszeres cseresznyemártás

Melegítsük elõ a sütõt 220 fokra és béleljünk ki egy tepsit sütõpapírral. A karfiolt
háztartási robotgéppel õröljük rizsméretû
szemcsékké. Egy nagyobb tálban keverjük
össze a darált karfiolt a reszelt mozzarellával, a parmezánforgáccsal, a tojással, a zúzott fokhagymával, a zöldfûszerekkel, a sóval és a borssal. Az így kapott masszát simítsuk a sütõpapírral bélelt tepsibe, kb. fél
centi vastagon. Tegyük az elõmelegített
sütõbe, 10-12 perc után vegyük ki. Szórjuk
a félig kész karfiolkenyérre a másik adag
mozzarellát. Tegyük vissza a sütõbe, és
süssük addig, amíg a sajt elolvad és barnulni kezd. Hagyjuk hûlni 10 percig, majd vágjuk vastagabb csíkokra a szénhidrátmentes
kenyérkét! Friss zöldfûszerekkel és parmezánnal tálaljuk, tegyünk mellé pikáns,
paradicsomos szószt a mártogatáshoz!

Hozzávalók: 1 kg cseresznye kimagozva, 3
dl tejföl, 3 ek liszt, 4 ek kristálycukor (ízlés
szerint változhat, 1 db közepes citrom,
szegfûszeg (3-4 db), fahéj (3-4 kisebb darab), citromhéj (egy negyednyi citromé),
gyömbér (egy jó kövér hüvelykujjnyi).
A kimagozott cseresznyét egy kb. kétszer
akkora lábosba tesszük. A fûszereket 1 dl
vízben felforraljuk, leszûrjük, a fûszeres vizet a cseresznyére öntjük. Hozzáadjuk
még a citrom levét, a cukrot és annyi vizet,
hogy éppen ellepje. Keverés közben (hogy
a cukor feloldódjon) felforraljuk, néhány
percig fõzzük. A tejfölbõl és a lisztbõl habarást készítünk: a tejfölbe belekeverjük a
lisztet, kanalanként hozzáadunk a cseresznye levébõl annyit, hogy önthetõvé váljon.
Beleöntjük keverés közben a cseresznyébe, felforraljuk, és készen is van. Hagyjuk
kihûlni, közben néha keverjük meg, hogy
ne bõrösödjön a teteje. Hûtõszekrényben
több napig is eláll. Fõtt vagy párolt húsok
mellé – fõleg a nyári melegben – a hideg cseresznyemártás nagyon illik, desszertként, ha
a tetejére tejszínhabot teszünk, olyan, mint
egy cseresznyepuding tejszínhabbal.

Cukkinis csirke villámgyorsan

Hûsítõ joghurtcsipsz

Hozzávalók a húshoz: 50 dkg csirkemellfilé, 0,5 db cukkini, 2 db tojás, 15 dkg trappista sajt, 2 dl fõzõtejszín, szerecsendió,
fokhagyma, só ízlés szerint. A jénai kikenéséhez 2 ek napraforgóolaj.

Hozzávalók: 1 doboz gyümölcsjoghurt, 1
kisebb tiszta nejlonzacskó.

A csirkemelleket félbevágjuk, sózzuk és
megkenjük zúzott fokhagymával. A tojásokat kicsit felverjük. A sajtot lereszeljük.
A jénait kicsi olajjal kikenjük. A csirkemelldarabokat tojásba forgatjuk, majd a
sajtban egyszer megforgatjuk és szép sorban lefektetjük a jénaiba, megszórjuk szerecsendióval. A maradék tojást kikeverjük
a tejszínnel és a húsra öntjük. A cukkinit
felkarikázzuk, sózzuk és sorban lerakjuk a
tejszínnel leöntött hús tetejére. Sütõben
megsütjük 150 fokon.

Habos cseresznyés csoda
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 4 tojás, 2 dkg
élesztõ, 10 kanál tej, 10 dkg vaj, 5 kockacukor, 2 kg cseresznye, 2 cs vaníliás cukor, 25
dkg porcukor, zsír a kenéshez, fahéjas
porcukor.

Kanalazzuk a zacskóba a joghurtot. Vágjunk le a zacskó sarkából kb. 2-3 mm-t, vigyázzunk, nehogy túl nagy lyukat csináljunk, mert akkor nem tudunk kis csipszeket csinálni. Egy tálcára, vagy tepsire, ami
befér a mélyhûtõbe, készítsünk kis pöttyöket, egymástól kb. 1-2 cm távolságra. Tegyük a fagyasztóba, és egy óra múlva már
kész is. Ha levesszük a tálcáról, egy dobozban is tudjuk tárolni a mélyhûtõben.
Ha friss gyümölcsöt összeturmixolunk és
natúr joghurttal összekeverjük, még ízletesebb joghurtcsipszet készíthetünk.

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

MÛSORSZERKEZETÜNKET,
ROVATRENDÜNKET
ÁTALAKÍTJUK!
Az átalakítás ideje alatt szíves
megértésüket és türelmüket kérjük.
Az új mûsorrendrõl késõbb adunk
tájékoztatást.
ADÁSUNK ETTÕL FÜGGETLENÜL
TOVÁBBRA IS FOLYAMATOS.
***
A Bogárdi TV és a hirdetésfelvétel a szerkesztõségben mûködik, melynek elérhetõségei: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.:
06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke
@gmail.com, nyitva: H–P 8–17 (nyáron
8–16). Mûsoraink megtekinthetõk internetes oldalunkon keresztül is (www.bogardesvideke.hu). Hírekrõl, eseményekrõl a Bogárdi TV futószövegében és a Hírház facebook-oldalán is tájékozódhatnak.
Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a
szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416
000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

Heti idõjárás
Az igazi kánikulai idõjárás közepette a
hétvégétõl fokozódik a csapadékhajlam.
Pénteken még a sok napsütés mellett
csak néhol lehet hûsítõ zápor, zivatar,
szombattól azonban várhatóan megnõ a
záporok, zivatarok kialakulásának valószínûsége. Így a hétvégén változékonyabb, de még meleg, fülledt idõre készülhetünk. Hétfõ estére azonban hidegfront érkezik, így a jövõ hét elejére várhatóan megszûnik a kánikula. Szombatig az
ország legnagyobb részén eléri, illetve
meghaladja a csúcshõmérséklet a 30 fokot, ráadásul sok helyen éjjel sem megy
majd 20 fok alá a hõmérõ higanyszála.
Hétfõn a Dunántúlon már felfrissül a
levegõ és kedden országszerte 30 fok
alatt várhatók a csúcshõmérsékletek
élénk északi szél mellett.
www.metnet.hu
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Meghívó
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt

2016. június 25-én (szombaton) Alsószentivánra az iskolapályára

A HAGYOMÁNYOS SZENT IVÁN-NAPI TÛZGYÚJTÁSRA,
S A LEÉGÕ MÁGLYA ÁTUGRÁSÁRA.
Déltõl várjuk a családokat, baráti közösségeket,
települjenek ki közös fõzésre, közös együttlétre.
18.30-kor jelmezes történelmi bajvívók látványos bemutatójában gyönyörködhetünk.
Utána íjászbemutató.
20.30-kor faluvacsora, amelyre mindenkit szeretettel várnak a szervezõk.
21.30-kor a szentiváni máglya meggyújtása, majd a leégõ tûz átugrása.
Szervezõk

Szent Iván hagyománya, története
„Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni,
Hogy fölengednének az emberek!”
(József Attila: Tél)

Szent Iván mágikus éjszakája
Szent Iván éjjelén, június 24-én az év leghosszabb
nappalát és legrövidebb éjjelét élhetjük meg. Az
Élet csúcspontja ez minden évben. A nappalok a
következõ, téli napfordulóig innentõl már csak rövidülhetnek.
A sötétség és az ahhoz kapcsolódó rontó hatások
így egy idõre – még ha csak egyetlen éjszakára is –
elveszítik hatalmukat az ember felett. A régiek hiedelme szerint varázslatos éjszaka ez, amikor szinte
bármi megtörténhet, a kívánságok teljesülhetnek.
Amióta az emlékezet elér, tehát évezredek óta ekkor örömtüzeket gyújtanak az emberek. Az erdõkbõl, mezõrõl gyûjtött, otthonról hozott fából, ágakból, szalmából rakják meg a nagy tüzet, melynek
csodás erõt tulajdonítanak.

Szent János ünnepe
A keresztény világban csak Jézusnak és a szentek
közül Jánosnak ünneplik a születését. Keresztelõ
Szent János a legnagyobb szent, az igaz világosság
tanúja a keresztény világban. Az idõskorú Erzsébet
és Zakariás gyermekeként az év leghosszabb napján, június 24-én született, hat hónappal a legrövidebb napon, december 24-én született Jézus elõtt.
„Az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb, mint Keresztelõ János.” (Mt 11,11)
Az esszénus közösségben nevelkedett János azért
küldetett, hogy elõkészítse a Messiás eljövetelét.

Õ keresztelte meg a Jordán vizében Jézust. Keresztelõ Jánost Szalome kérésére Heródes lefejeztette.

Szent Iván éj mágikus csodái
Úgy tartják, Szent Iván éjjelét megelõzõ nap virágzik a páfrány, amelynek virága csak nagyon rövid
ideig él. Aki mégis tanúja lehet e kis virág életének,
az megérti a növények és az állatok nyelvét, és
megleli a föld alatt rejtõzõ kincseket. Azt mondják,
a régi idõkben a boszorkányok a páfrány virágának
köszönhették a varázstudásukat, s általuk voltak
képesek láthatatlanná válni. A különleges éjszakát
megelõzõ napon zöldellõ faágakat tettek az ajtókra,
ablakokra, hogy elûzzék a boszorkányokat és megelõzzék a rontást.
Az ezen az éjszakán meztelenül szakajtott gyógynövények különleges gyógyító hatással rendelkeznek.

A szerelmesek koszorúkat dobáltak át egymásnak
a nyárközépi tûz fölött. Ha ügyesen elkapta a fiú a
lány koszorúját, azt jelentette, hogy szerelmük tartós lesz. Amikor a lángok lelohadtak, minden pár
kezet fogott, és háromszor átugrott a tûzön. A hagyomány szerint, akik ezt megtették, hamarosan
összeházasodtak, ráadásul egy évre védettséget
szereztek a lázzal járó betegségekkel szemben. A
megpörkölt koszorúkat hazavitték; egy részével
megfüstölték a házat és az istállót, hogy biztosítsák
az emberek és az állatok egészségét, a többit pedig
egy éven át megõrizték. Vihar idején egy keveset
mindig elégettek belõle a tûzhelyen, és közben
imádkoztak, hogy a vihar ne tegyen kárt a házban
és a termésben.
A nyárközépi tûz hamuját a földekre szórták, hogy
távol tartsa a kártevõket; a félig elégett nagyobb faágakat az eresz alá vagy a tetõszerkezethez erõsítették, hogy megoltalmazza a házat a villámcsapástól és a tûzvésztõl; az elszenesedett kisebb
gallyakat pedig elõszeretettel alkalmazták az emberek és az állatok ellen irányuló rontás elhárítására. Az állatok rontástól való megóvásának egy másik elterjedt módja az volt, hogy a nyájat vagy a
csordát keresztülhajtották a kialvó félben lévõ tûzön vagy a kialudt tûz hamuján.
Sárbogárd térségében a Szent Iván nevét viselõ
Alsószentivánon máig õrzik a tûzgyújtás hagyományát. Erre az éjszakára a családok kiköltöznek az
iskola mögötti rétre, ott sütnek, fõznek, egymást
süteménnyel, borral kínálják. Sötétedés után pedig
meggyújtják a hatalmas tüzet.
A hagyományos szentiváni tûzgyújtásra az idén június 25-én, szombaton kerül sor Alsószentivánon.
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HIRDETÉSEK

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben
is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790
KASZÁLÁST, KERTI MUNKÁT
VÁLLALUNK.
06 30 623 3681, 06 30 522 9504
ALBÉRLETET KERESEK,
KÉTSZOBÁS LAKÁST
elsõsorban az Ady-lakótelepen
06 30 951 3367

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Íves írólapú fenyõ íróasztal eladó. Érdeklõdni: 06 (70) 379 2012
Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó. 06 (20) 405 7366
Házvezetõnõt keresek Sárbogárd és közvetlen környékérõl. Fényképes önéletrajzokat várom:
deluxemirrors@hotmail.com vagy érdeklõdni: +36 (70) 363 6325
Eladó: 300 literes mélyhûtõ láda, 3 részes szekrénysor 100x170-es elemekbõl álló. Érdeklõdni. 06
(30) 585 1494
Székesfehérvári telephelyre C-kategóriás jogosítvánnyal, GKI-kártyával rendelkezõ gépkocsivezetõt keresünk, hajnali munkakezdéssel, hûtõs autóra, terítõmunkára. Kezdõ bérezés nettó 180.000 Ft.
Önéletrajzokat: r.ancsa69@gmail.com-ra várjuk. 06 (30) 6950 488 (0044313)
Tollpaplan-készítés Pákolicz Árpádné 06 (25) 476 051
Sárbogárdon az Asztalos utcában családi ház eladó 06 (70) 513 3360
Kereskedelmi végzettséggel bolti eladót keresek. Nyugdíjasok is hívjanak nyugodtan. Telefon: 06
(70) 255 0088
Takarítás és egyéb háztartási munkák elvégzéséhez hölgyet keresek 06 (20) 9217 604
Kisbálás széna eladó. Érdeklõdni: 06 (25) 466 524, 06 (30) 664 0740
Szobafestést, mázolást, tapétázást kedvezõ áron vállalok 06 (30) 682 1210
Árpád-lakótelepen garázs eladó 06 (30) 6457 124 (0044434)

Sárbogárd központjában
négylakásos TÁRSASHÁZBAN
FELÚJÍTOTT LAKÁS ELADÓ
06 20 405 7366

Elõnevelt csirke kapható, rendelhetõ házhoz szállítással. 06 (30) 747 9524 (0044295)
Garázs kiadó 06 (30) 682 1210 (044435)
Pedikûr, géllakkozás, mûköröm-építés kedvezõ áron. Telefon: 06 (30) 488 7231

KIADÓ LAKÁS
Sárbogárd, József Attila u. 17/b.
A lakás háromszobás,
részben bútorozott
+konyha beépített
konyhabútorral+fürdõ+WC.
Ár: 40.000 Ft+rezsi.
Érdeklõdni telefonon:
+36 20 318 5300
KÕMÛVEST-BURKOLÓT
FELVESZÜNK
06 30 912 2382
Sárbogárd központjában
KÉTSZINTES CSALÁDI HÁZ
ELADÓ
06 30 752 6569

ELADÓ megkímélt állapotú
isofixes Be Safe gyerekülés
(kb. 9 hónapostól 4 éves korig)

kitámasztóval és
pelenkázós gyerekágy (kb. 0-7 éves korig)
60x120 cm-es kókuszmatraccal.
Tel.: 06 (30) 348 3320.

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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Hogy a pihenés balesetmentes legyen
A nyár beköszöntével megkezdõdött a szabadtéri programok, a fesztiválok, a nyaralás és a nyári táborok idõszaka. A felhõtlen kikapcsolódást, pihenést vagy szórakozást azonban könnyen tönkreteheti egy baleset vagy tûzeset. A biztonság és a felhõtlen pihenés
érdekében fontos tisztában lenni az erre az idõszakra leginkább jellemzõ veszélyekkel és a baj megelõzésének lehetõségeivel.
OTTHON – ahogy az év egyéb idõszakaiban, úgy ilyenkor is jellemzõek a konyhai
tûzesetek és az elektromos hálózat, valamint az elektromos berendezések túlterhelésébõl adódó tûzesetek. A serpenyõben meggyulladó olajat soha ne próbáljuk
vízzel oltani, elektromos tûz esetén pedig
elõször áramtalanítsuk a helyiséget.
NYARALÁSKOR – elsõsorban a viharok
és a kerti sütés-fõzés következtében kialakult kisebb tüzek jelentenek veszélyt. Vihar közeledtével a kerti bútorokat és a szél
által mozdítható tárgyakat rögzítsük vagy
tegyük biztonságos helyre, így elkerülhetõk a sérülések és a károk egy része. A kertben meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül, és mindig legyen nálunk
megfelelõ mennyiségû oltóanyag.
TÁBORBAN – jellemzõen kisebb balesetek fordulnak elõ olyankor, amikor a táborozók nem tartják be a táborvezetõk által
ismertetett biztonsági szabályokat. Túrázáskor ne hagyjuk el a csoportot, legyen
nálunk feltöltött mobiltelefon és térkép,
segítségkérésnél pedig a lehetõ legpontosabban próbáljuk megadni a baleset helyszínét.
FESZTIVÁLOKON – a legnagyobb kockázatot a nagy tömeg és a bódult állapotú
emberek jelentik ezeken a helyszíneken.

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI
TANFOLYAMOK
NYÁRRA!
Kezdõ számítástechnikai
tanfolyamot indítunk
a sárbogárdi mûvelõdési
központban,

június 27-én, hétfõn, 17 órakor.
Internethasználat, levelezés, szövegszerkesztés. A tanfolyam 30 órás, heti két alkalommal,
2x45 percben. Nem csak fiataloknak! A tanfolyam díja: 10.000 Ft.

Újrakezdõ számítástechnikai
tanfolyam indul
a mûvelõdési központban
Sárbogárdon,

június 27-én, hétfõn, 18.30-kor.
A tanfolyam 30 órás, heti két alkalommal, 2x45
percben. A tanfolyam díja: 10.000 Ft.

Érdeklõdni lehet: 06 25 460 031,
06 70 330 81 06, muvhaz@bogard.hu,
vagy személyesen a mûvelõdési
központban.

Fotó:
illusztráció

Bármilyen jellegû baj esetén a legfontosabb, hogy nyugodtan kövessük a biztonsági személyzet utasításait. A legnagyobb
rendezvényeken operatív törzs mûködik,
amely indokolt esetben dönt a programok
felfüggesztésérõl.
SZABADBAN – a tartósan száraz idõszak
egyik velejárója, hogy emelkedik a szabadtéri tüzek kialakulásának kockázata. Mielõtt tüzet gyújtanánk a szabadban, tájékozódjunk arról, nincs-e érvényben tûzgyújtási tilalom, illetve minden, a szabadban
észlelt tûzesetet jelentsünk be a 112-es
segélyhívó számon.
KÖZLEKEDÉS – a hõség és a hétvégi forgalom növekedése miatt ilyenkor emelkedik a balesetek száma, amelyek torlódáshoz és hosszabb várakozáshoz vezetnek.
Csak úgy induljunk útnak, hogy gondoskodtunk megfelelõ mennyiségû folyadék-

ról saját magunk, családunk vagy utastársaink, valamint a velünk utazó házi kedvencek számára. Kisgyermekeket, alvó
embert és háziállatot ne hagyjunk a tûzõ
napon a bezárt jármûben!
VÍZPARTON – leggyakrabban a hirtelen
jött viharok jelentenek veszélyt a vízben és
a vízparton. A hazai nagy tavakon viharjelzõ rendszert mûködtet a katasztrófavédelem az itt tartózkodók tájékoztatása és biztonsága érdekében. Az I. fokú viharjelzés –
percenként negyvenötször felvillanó sárga
fényjelzés – esetén a parttól 500 méternél
nagyobb távolságra tilos fürödni. A II. fokú viharjelzés – percenként kilencvenszer
felvillanó sárga fényjelzés – esetén fürödni
tilos.
Az okostelefonnal vagy táblagéppel rendelkezõknek javasoljuk, hogy telepítsék készülékükre a katasztrófavédelem „VÉSZ”
alkalmazását, amelybõl személyre szabottan
és folyamatosan értesülhetnek a lakosságot
érintõ beavatkozásokról, a közlekedést befolyásoló balesetekrõl és az Országos Meteorológiai Szolgálat által kiadott riasztásokról.
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2
.php?pageid=lakossag_veszelyhelyzeti_t
ajekoztato_rendszer
Katasztrófavédelem

A napozás aranyszabályai
A napozással kapcsolatos sok rossz hír ellenére napozni azért szabad (sõt, a D-vitamin miatt elementáris szükséglet!), de
csak akkor egészséges, ha betartjuk a mértékletesség szabályait! A bõr sajnos minden leégés és sugárzás emlékét megõrzi,
ezek hatása az életünk folyamán összeadódik.
Elsõ alkalommal ne maradjunk a napon 30
percnél tovább. Késõbb fokozatosan növelhetjük ezt az idõt.
Fokozottan védjük a gyerekek bõrét, a csecsemõket pedig egyáltalán ne napoztassuk!
Délelõtt 11 és délután 3 óra között körültekintõek legyünk! Az UVB-sugárzás
ugyanis ilyenkor a legerõsebb.
Legyünk különösen óvatosak, ha sok anyajegyünk van, ha nagyon fehér a bõrünk,
vagy ha a családunkban már fordult elõ
bõrrák!
Ha valamilyen gyógyszert szedünk, ellenõrizzük, nem okoz-e fényérzékenységet!
Válasszunk a bõrtípusunknak megfelelõ
fényvédõ készítményt! Hogy miképpen
igazodjunk el a különbözõ faktorok között? 10 alatt a védelem alacsony, 10 és 20
között közepes, 20 és 40 között magas, 40
felett pedig nagyon magas. Olyan krémet

válasszunk, amely az UVA- és az UVBsugarak ellen egyaránt véd! Kezdjük magasabb faktorszámú krémmel, késõbb a
kevésbé erõs védelem is elég.
A vízfelszínrõl csaknem 100 százalékosan,
míg a homokról vagy a sziklafalról 25 százalékosan verõdik vissza a fény.
A felhõsebb napokon vagy a félárnyékos
helyeken is védekezzünk! Napozás elõtt
legalább félórával kenjük be a bõrünket,
hogy a krém kifejthesse hatását, ami körülbelül két óráig tart.
Ha már leégtünk, igyunk sok-sok folyadékot, hogy segítsük a bõr regenerálódását.
Alkalmazzunk hideg borogatást a megégett felületen.
Forrás: egeszsegtukor.hu
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HOGY VOLT? SZÉP VOLT!
Gratulálunk!
A MLSZ Fejér megyei igazgatója június
17-én Székesfehérváron tartotta meg a díjátadót. Az ünnepségen Pajor László a sárszentmiklósi fiatalok és a megyei U19-es
válogatott edzõje Az Év Utánpótlásedzõje
címet vehette át.

14 mérkõzés, Már László 5 mérkõzés,
Mikuli Béla 8 mérkõzés, Vereczkei János
17 mérkõzés, Csuti Zoltán 9 mérkõzés, Takács Károly Antal 9 mérkõzés, Sipõcz Attila 14 mérkõzés, Tóth Zoltán 8 mérkõzés,
Horváth István 7 mérkõzés, Örkényi Béla
14 mérkõzés, Bérdi Zoltán 1 mérkõzés,
Lakatos György 6 mérkõzés, Kassai Norbert 11 mérkõzés, Böröndi Géza 8 mérkõzés, Horváth Dénes 5 mérkõzés, Fekete
János 2 mérkõzés, Babó Béla 2 mérkõzés,
Kristóf Gábor 6 mérkõzés.
Az elõzõ bajnokság középcsapatából bajnokesélyessé lépett elõre az Öregfiúk csapata. A bajnokság félidejében még elsõ helyen, négy pont elõnnyel fordult a csapat.

Az Enying Öregfiúk elleni vereség (7-1)
után még pontelõnnyel vezette a tabellát a
csapat, de a 19. fordulóban Polgárdiban elszenvedett vereséget (4-2) követõen már
helycsere történt a tabella élén.
2. Sárszentmiklós 22 17 2 3 77–23 53

A csapat vezetõje, korelnöke Derecskei
József. A szurkolók és a magam nevében
gratulálok a sikerhez, és további eredményes szereplést, ÖREGFIÚK!

FOCITÁBOR
Benépesült hétfõn reggel a sárszentmiklósi sportpálya. Harminckilenc 6–16 éves
gyerek vesz részt a tábor programjaiban.

Büszke vagyok a csapatra,
és legalább annyira a fiaimra is,
akik szintén a játékosaim voltak.

A Plastobo Öregfiúk 4. csoportjában
a Sárszentmiklós Öregfiúk csapata
a 2015-2016. bajnoki évben
a 2. helyet szerezte meg.

Az ezüstérmes csapat tagjai:
Szilágyi Béla 14 mérkõzés, Tóth István 12
mérkõzés, Emperger János 18 mérkõzés,
Palotás Péter 11 mérkõzés, Németh Attila
18 mérkõzés, Tóth Attila 18 mérkõzés, Kelemen Béla 16 mérkõzés, Killer Gábor 18
mérkõzés, Deák Géza 16 mérkõzés, Csendes István 18 mérkõzés, Derecskei József

Tavasszal a Szabadbattyán elleni hazai
(2-3), Enyingen (7-1) és Polgárdiban (4-2)
elszenvedett vereségek miatt a bajnoki cím
kicsúszott, és „csak” az ezüstérmet sikerült
megszerezni.

A legeredményesebb
játékosok
1. Kelemen Béla 13 gól, 2. Emperger János
10 gól, 3. Csendes István 9 gól, 4. Deák Géza 9 gól.
A 22 forduló alatt a csapat 77 rúgott góllal
szemben a bajnokságban a 27 góllal a legkevesebb gólt kapta.
A Káloz csapatának „kerekében” kétszer
is nyolcas került. Itthon 8-1, idegenben 0-8.

(A legkisebb 4 éves!) Az egyesület utánpótlásedzõi és játékosai irányítják, szervezik a tábor életét. Sallai Attila, Pajor László, Kovács Attila, Lajtos András, Nagy Ármin, Gráczer Bence, Sebestyén Zsolt, Pajor Tamás, Krajcsovics Péter biztosítják a
változatos foglalkozásokat. A tízórai és
uzsonna elkészítésérõl Ivánné Kati, az
ebédrõl pedig Kissné Kriszti gondoskodik.
Alapról, Cecérõl, Sárbogárdról, Sárszentmiklósról, Velencérõl és Várpalotáról is
van résztvevõje a napközis rendszerben lebonyolításra kerülõ tábornak (van, aki a
nagyinál nyaral). Jó munkát és szép idõt
minden résztvevõnek!
Szántó Gáspár

