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Írás a 8. oldalon.

Aranyrög Mulatozás,
– A PRIVATIZÁCIÓ
EMLÉKEI –

tánc, eszem-iszom...

1. rész: A kárpótlás
Ugyan a kõolajat szokás fekete aranynak
hívni, de a termõföldrögök nem kevésbé
értékesek. A jó adottságú, lehetõleg minél
nagyobb területek feletti uralom számtalan háborúskodás oka ma is. A föld, ez
az örök élõ anyag csendben tûr itt alattunk. Talpalatnyi hely. Szülõföld. Befogadó, otthont adó haza. Virágzó, kincset termõ kert, ha fáradhatatlanul, odaadóan
gondozzák. Egyesek csak a financiális
hasznot látják benne, de vannak, akiknek
a föld az életük.
Folytatás a 2-3. oldalon.

Írás a 7. oldalon.
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ARANYRÖG
– a privatizáció emlékei –
Egy fontos fordulópontról, az 1990-es években zajló privatizációról, kárpótlásról, a földek újraosztásáról beszélgettem
GÁBELI ISTVÁNNAL és LAJTOS JÁNOSSAL, akik aktív részesei voltak Sárbogárdon e történelmi folyamatnak a megbízott bizottságok tagjaiként. Pista bácsi mint a földkiadó bizottság elnöke, földszeretõ ember, különösen hiteles krónikása az akkori idõknek.
Folytatás az 1. oldalról.

A földosztások alapját képezõ kárpótlási
törvény 1990-ben született meg, az Antall-kormány idején. A vagyon (állami tulajdon és termõföld) újraosztásával a
polgári középosztály megteremtése volt
többek közt a cél (politikai okokból is).
Akiket a kommunista rendszerben valami kár ért (államosították a vagyonát,
vagy hadifogságban volt stb.), és beadták
igényüket, azokat kárpótolták. A kárpótlási hivatal bírálta el a kérelmeket és bocsátotta ki a kárpótlási jegyeket.

Jegyért akár szõnyeg
Az önkormányzat megválasztott egy érdekegyeztetõ fórumot a sárbogárdi Kossuth téesz és a pusztaegresi Hunyadi téesz területére. Egy fõt delegált az önkormányzat (Simon János személyében),
egy fõt a téesz, egy fõt a kárpótlásra jogosultak (akik Gábeli Istvánt választották
meg e képviseletre), egy fõ pedig a magyar államot képviselte. E fórum arra
volt hivatott, hogy az egyes tulajdonosok
területeit leválassza, hogy melyik részaránytulajdon, melyik kárpótlási, állami
és önkormányzati rész.
A bevitt (elvett) földek a téesznél voltak
nyilvántartásban. Ha meghalt egy téeszbe vitt terület tulajdonosa, a földet nem
örökölhette akárki, csak az a hozzátartozó, aki téeszben dolgozott. Aki nem dolgozott téeszben, attól megváltották a földet. Akitõl ily módon megváltották az
örökölt vagyont, az igényelhetett csak
kárpótlási jegyet 1990 után. 1 aranykoronáért 1.000 Ft kárpótlási jegy járt, ebbõl
le kellett vonni a megváltás értékét, ebbõl jött ki a kárpótlási jegy mennyisége.
Azon aztán lehetett vásárolni nemcsak
földet, hanem értékesítésre meghirdetett
állami vagyont, de még szõnyeget is. Sokan azért nem vettek földet a kárpótlási
jegybõl, mert elmenekültek a mezõgazdaságból – a kommunista rendszerben
megélt élmények miatt, vagy azért, mert
nem bíztak benne, hogy a földbõl meg lehet élni, vagy mert nem volt felszerelésük, gépük, hozzáértésük, nem tudtak,

vagy nem akarta befektetni. Ha tudnák, hatjuk. 6-8-an voltunk a bizottságban, és
megbeszéltük, hogy úgy kell irányítani az
hogy ma a föld mekkora kincs!
árverést, hogy ne menjen el a jelentkezõk
minden pénze, és ne kapjanak hajba. A
Örömkönnyek
földárveréseken lefelé ment a licit, 1.000
Ft fölé sose ment. Ha már egyszer nem
Az elsõ árverés 1993-ban volt. Az árveré- volt választásunk, hogy mit oszthatunk,
sek elõtt közszemlére volt téve, hogy me- akkor minél olcsóbban kell kiadni – nem
lyik terület kerül éppen kalapács alá, és tiltotta ezt senki, ebben szabad kezet
kaptunk. Az elsõ árverés elõtti este meglehetett válogatni.
Gábeli István: – A mi területünkön elõ- egyeztünk a bizottsággal és az árverezni
ször meg kellett tanítani az embereket kívánó tagokkal, hogy az istennek nem
árverezni. Egy megyei szervezet bonyolí- vagyunk hajlandók emelni 500 Ft-ról. Az
totta az árverést, több helyen is a kör- elsõ tábla a temetõ alatt volt, a Suszternyékben. Elõzetesen kaptunk tõlük egy hegy és az út között. Az egyik embernek
oktatófilmet, hogy ez hogyan zajlik. A té- nagyon tetszett az a föld, hiába volt kitaeszek a tagjaiknak próbáltak olyan terü- nítva, 1.000 Ft-ért megvette az egész sarleteket kiadni, amikhez érdemes hozzá- kot. Egyébként szépen, rendben zajlotfogni. A mi bizottságunknak sok dirib- tak az árverések. Elõfordult, hogy szinte
darab meg a Sárrét jutott osztásra. Nem hajnalban indult a licitálás, és a tanácsteszólhattunk bele, melyik földeket oszt- rem zsúfolt volt. Sok embert láttam
örömkönnyel a szemében. Volt, aki abból kapott vissza, ami az övé volt régen.
Késõbb kezdõdtek a gondok és durvult el
a helyzet, amikor már fogyóban voltak a
földek, és jöttek azok, akik felvásároltak
sok kárpótlási jegyet, és pánikszerûen el
akarták költeni. Aztán jöttek az ügyvédek. Egy-egy ember több ügyvédet is
megbízott, hogy az országban mindegy,
hogy hol és mekkorát, csak vegyenek földeket.
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Fotó: illusztráció

Túl gyors volt
Hozzá kell tenni, hogy a hatalom is erõltette, hogy haladjon a kárpótlás. A sietségbõl sajnos lettek helytelen földkimérések, amik máig is kihatnak.
Lajtos János: – Volt, aki viccet csinált az
egészbõl. Például egy 20 hektáros területre 109 tulajdonos lett bejegyezve. A
helyrajzi számok nem fértek bele a parcellába nyomtatásban. Eleinte még szigorú volt a kárpótlás feltételrendszere,
és csak helyben lakó vásárolhatott földet
a környékben, saját jogú jeggyel. Aztán
fölpuhították ezeket a feltételeket. Az
üzleti hasznot lesõ emberek, spekulánsok ezt használták ki.
Volt, aki féláron vásárolta meg a kárpótlási jegyet, ezáltal úgymond olcsóbban is
jutott földhöz. Csak miheztartás végett:
egy 30 aranykoronás, jó minõségû föld
7.500 Ft-ba került.
Gábeli István úgy összegezte benyomásait a földek elosztásáról, hogy ez a lehetõség, ami a földek által az emberek kezébe került, lelkesedést váltott ki. Hogy

aztán ez a lehetõség hogyan változott és
torzult el, az már a politika és a naivság.
És akkor fölvetõdött beszélgetésünkben, hogy a naivság titulálható-e negatív
tulajdonságnak. Hiszen nem más az,
mint jóindulat és a másikba vetett bizalom. No, és egyfajta „tudatlanság” – nem
mindenki van kipallérozva dörzsölt
szándékokra. Azzal van a baj, aki visszaél a bizalommal.
– Túl gyors volt a folyamat – mondta Lajtos János. – Mert a kommunizmusban
az emberek természetes birtoklási vágya
el volt fojtva, és 1990-ben hirtelen nyílt
ki számukra az a lehetõség, hogy saját
földhöz jussanak.
Gábeli István megjegyezte: – Azért volt
olyan gyors, mert a földdel nem lehet
várni, azt mûvelni kell; olyan, mint a jószág: ha nem etetik, belepusztul.
Lajtos János arra a kérdésemre, hogy
milyen hatása van a 90-es évek kárpótlásának a mai földviszonyokra, annyit válaszolt: – Magyarország elég szerencsétlen helyzetben van 1918, a Károlyi Mihály féle elsõ földosztás óta. Az 1945-ös
kisgazdás földosztás hozott újat: min-

denki igényelhetett földet a községhatárból, a mértéke a földdel foglalkozni
akaró család nagyságához igazodott. Fix
nyugvópontot kéne találni, amirõl el kéne indulni. A földreformnak olyannak
kellene lennie, ami a gazdálkodás, a birtokviszonyok alapját, az egyensúlyt teremti meg. A harácsolás ebbe nem fér
bele.

Röviden számokban
8600 hektár körül volt a Kossuth téesz
elosztandó területe (a községé se sokkal
több), 1423 Pusztaegresé. Pusztaegresen kevesebb volt a kárpótlás, és több
maradt a szövetkezeti tagoknak. Sárbogárdon 8600-ból körülbelül a fele kárpótlásra kijelölt föld volt, a másik fele
részarány-tulajdon, 2800 nyilvántartott
tulajdonossal, amibõl közel 200 fõ 1900
elõtt született.
A privatizáció második fele a részaránytulajdonok kiadásáról szólt.
Folytatjuk.
Hargitai–Kiss Virág
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Lányok a konyhában
Iskolapadba került egy tucatnyi asszony és lány a közmunkaprogram keretében. Míg egy csapat kertészetet tanul
(melyrõl korábban Hargitai Lajos híradását olvashatták lapunkban), addig õk a téli idõszakban a közterületi munkát
konyhai kisegítõi képzéssel váltották fel, melynek végén – sikeres vizsga esetén – végzettségükrõl hivatalos okmányt
kapnak, sõt, akár tovább tanulhatnak szakácsnak.
Alacsony iskolai végzettséggel, munkaerõpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkezõ közfoglalkoztatottak céloz meg a GINOP-6.1.1-152015-00001 azonosítószámú, „Alacsony
képzettségûek és közfoglalkoztatottak
képzése” címû, kiemelt projekt. A képzésben résztvevõk 100 %-os képzési támogatásban részesülnek, így a tanfolyam költségeit és a tanfolyamra történõ utazást a
Kormányhivatal téríti meg. A képzés idõtartama alatt a hallgatók továbbra is közfoglalkoztatási jogviszonyban állnak, a
közfoglalkoztatási bér továbbra is megilleti õket, azonban a munkavégzés alól mentesülnek.
A sárbogárdi konyhai kisegítõ képzés
2016. december 14-én indult a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum közremûködésével, idõtartama 280 óra (napi 8x45 perces tanórák). Az elmélet 30 %, a gyakorlat
70 %. A hallgatókat a projekt munkatársa,
Kõmûves Pálné mentorálja.
A tanfolyam tapasztalatairól, részleteirõl
BÖDÕ ANDREA oktatót kérdeztem.
– Hányan vesznek részt a programban?
– 13-an.
– Önként jelentkeztek a résztvevõk, vagy beiskolázták õket erre a tanfolyamra?
– Válogatás alapján történt a besorolás.
– Nõk és férfiak vegyesen vannak?
– Csak nõk vannak.
– Mennyi ideig tart a tanfolyam?
– Három hónapig.
– Mikor vette kezdetét és mikor várható, hogy
tényleges okmány lesz a végeredménye?
– December közepén kezdõdött és március 2-án lesz a vizsga.
– A sárbogárdi mûvelõdési házban zajlik a
tanfolyam, és az a szerencse, hogy itt van egy

olyan helyiség, ahol konyha is található, tehát
valóban gyakorlati képzéssel egybekötött. Hogyan zajlik egy nap?
– Most már a finisbe értünk, úgyhogy a tanulók tételt húznak, és az alapján fõzik
meg önállóan az elkészítendõ ételsort.
– A tanfolyamnak volt egy elméleti része, amikor megismerkedtek a különbözõ alapanyagokkal, fõzési technikákkal?
– Így van, alapanyagokról tanultunk, élelmiszerismeretet, illetve ételkészítési technológiát és élelmiszerbiztonságot. Ennek
befejezõ része a gyakorlati tevékenység.
– Milyen oklevelet kapnak kézhez, ha ügyesek
lesznek a lányok, asszonyok?
– A szakácsnak egy részképesítése a konyhai kisegítõ. Majdnem ugyanazt tanulják,
annyi különbséggel, hogy húsokkal nem
foglalkoznak, hanem csak zöldségekkel,
egyszerû tésztaételekkel, levesekkel, salátákkal.
– Van arra lehetõség, hogy ha valaki kedvet
kap, ügyes, szorgalmas, akkor tovább mehessen, még magasabban képezze magát?
– Természetesen, fõleg most, hogy a felnõttképzésben szakácsszakmát is tanulhatnak Székesfehérváron és Dunaújvárosban.
– A tanfolyam során mit tapasztalt, hogyan
álltak hozzá a diákok a tananyaghoz, tanfolyamhoz? Volt esetleg elõször fenntartás, ami
késõbb átváltott lelkesedésbe, a remények
szerint?
– Én úgy gondolom, hogy megszerették ezt
a képzési módszert. Nagyon hiányzó nincsen, szeretnek jönni, tetszik nekik, hogy
fõzhetnek.
– Ami egyébként is közel áll az asszonynéphez.
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– Családanyákról beszélünk, akik évtizedek óta háztartást vezetnek. Mégis, itt tanult rendszerben kell az ételeket elkészíteni.
Idõnként van azért nehézség ebben, hogy „én otthon nem így
szoktam”, de nagyon jól kezelik a helyzetet.
– Viszont, gondolom, van ellenkezõ eset is, hogy valamit hiába fõznek
már évtizedek óta, akkor is újdonság számukra, és örülnek, hogy megtanulhatják.
– Erre is volt példa, meg arra is, hogy van egy teljesen új étel, amit
soha életében nem fõzött, de aztán annyira megtetszett neki, hogy
már otthon a családon is kipróbálta.
– Az alapanyagok hogyan kerülnek az órákra?
– Az alapanyagokról a képzõ gondoskodik.
– A diákok magaviseletével mennyire elégedett?
– Nekem semmi problémám nincs velük, nagyon tisztelettudók,
folyamatosan figyelnek, nem igazán kell õket rendre utasítani.
– Életkorban hogyan tevõdik össze az osztály?
– Az 54-tõl a 26-ig minden korosztály megtalálható, de nagyon jól
kijönnek egymással.
– A tananyag elsajátításában megérezni azt, hogy valaki idõsebb, vagy
fiatalabb?
– Idõsebb korban nehezebb visszaülni az iskolapadba. De úgy
gondolom, akadály nélkül veszik az idõsebb generáció is ezt a
tanfolyamot.
– Ma éppen mi készül?
– Hamis gulyásleves illetve sajtos pogácsa.
Ott jártamkor KOLOMPÁR MÁRIA volt soron éppen a konyhában.
Miközben a csipetkét készítette elõ, arról faggattam õt, hogy hogyan élte meg a tanfolyamot.
– Én nagyon szerettem ezt a tanfolyamot, mert a tanárnõ is közvetlenül viszonyult hozzánk. Nagyon szeret minket, jó tanácsokkal látott el, amiket megfogadtunk.
– Örültetek ennek a tanfolyamnak?
– Hát hogyne! Nem is volt olyan hosszú és bonyolult, ahogy elõször nekiindultunk.
– Kicsit féltetek tõle?
– Igen, de az osztálytársak is nagyon aranyosak, kedvesek.
– Volt, akit nem ismertél közülük?
– Egy-kettõt, õk nem idevalósiak.
– Hallottam, hogy Vajtáról, Pusztaegresrõl, Sáregresrõl is jöttek, de
többen sárbogárdiak.
– Kilencen nem idevalósiak, busszal járnak be, öten vagyunk helybéliek.
– Mi volt a tanfolyamban, ami a háziasszonyi múltad után is újnak
számított?
– Ez a tanfolyam olyan volt nekem, mintha újból kellene tanulnom ezt az egészet. Aki minden nap fõz, annak nem volt olyan bonyolult. Akik kevesebbet fõznek, õk másképp élték meg ezt. Van,
aki például soha nem csinált sajtos pogácsát, nem tudja a kelt tésztát, van, akinek meg már nem kell méricskélni.
– Te otthon hány emberre fõzöl?
– Kilencen vagyunk.
– Minden nap fõzöl?
– Igen. Amikor innen az iskolából hazamegyek, délután fõzök.
– Inkább meleg vacsora van akkor.
– Muszáj, mert többnyire fiúk vannak.
– Nekik meg kell az energia.
– Ebben a kis fazékban szoktunk itt fõzni, és azon csodálkoztam
nagyon, hogy ebbõl kilenc adag levest ki tudunk mérni. Én meg
otthon nagy fazékkal fõzök.
– De az is elfogy! Megpróbálsz elhelyezkedni majd ebben a szakmában?
– Ha van rá mód, igen.
A többi diák is nagyon pozitívan nyilatkozott a tanfolyamról. Nagyon
szeretik az oktatót, a társaságot, szívesen tanulnak. Számukra ez a
képzés nemcsak arról szól, hogy nem kell az utcán lenni, hanem
továbblépési lehetõséget ad a kezükbe a munka világába.
Hargitai–Kiss Virág
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Fontos határidõ
a vállalkozók számára
Az egyéni vállalkozóknak és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek februárban kell benyújtaniuk 2016-ról szóló
személyijövedelemadó-bevallásukat. A határidõ február 27-én
jár le, az elszámolás pedig – az eddig megszokottak szerint – a
16SZJA jelû bevallás benyújtásával teljesíthetõ.
Az egyéni vállalkozóknak – idén már a kiegészítõ tevékenységet végzõ „nyugdíjas” egyéni vállalkozóknak is – elektronikusan, Ügyfélkapun át kell eljuttatniuk kész bevallásukat a
NAV-hoz. Egyes áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek
papíron is beadhatják az szja-bevallást, például ha nem minõsülnek munkáltatónak, kifizetõnek, vagy nem kell áfa-összesítõ jelentést benyújtaniuk.
A február 27-ei bevallási és befizetési határidõ az evás egyéni
vállalkozókra és a katás adózókra is vonatkozik. Az éves elszámolást az eva-alanyoknak a 1643-as, a kata hatálya alá tartozóknak pedig a 16KATA nyomtatványon kell benyújtaniuk.
A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezetteknek átutalással
kell befizetniük az adót. A többi adózó az átutalás mellett a kijelölt ügyfélszolgálatokon bankkártyával és csekken is fizethet.
A február 27-ei határidõ nem vonatkozik azokra, akik
2016-ban megszüntették, vagy az év egy részében (de még december 31-én is) bejelentetten szüneteltették vállalkozásukat.
Nekik május 22-éig kell bevallásukat benyújtaniuk, és mindenképpen ki kell tölteniük a bevallás egyéni vállalkozói részét is.
Azoknak pedig, akik az elmúlt év egészében bejelentetten szüneteltették tevékenységüket és nem volt adóköteles jövedelmük, nem kell egyéni vállalkozóként bevallást benyújtaniuk.
Amennyiben 2016-ban munkáltatótól vagy más kifizetõtõl
származó jövedelmet szereztek, a NAV elkészíti adóbevallási
tervezetüket.
Fejér Megyei Adó-és Vámigazgatóság

1%
A KÖRNYEZETÜNKBEN
ÉLÕ SÚLYOSAN FOGYATÉKOS
GYERMEKEKÉRT
A Csipike Egyesület kéri a tisztelt adózó állampolgárokat,
hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel a Sárbogárdon és környékén
élõ súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!
Az egyesület neve: CSIPIKE EGYESÜLET
ADÓSZÁMA: 18491328-1-07
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KÉK HÍREK
17 éves fiút igazoltattak

Döcögõs
út
A sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola fõbejáratához vezetõ járda, illetve a
fõépületet a csarnokkal összekötõ járda
balesetveszélyes állapota miatt több panasz, észrevétel is érkezett szerkesztõségünkhöz. A probléma nem új keletû, régóta bukdácsol ott sok-sok gyermek, hozzátartozók, pedagógusok, iskolai dolgozók
nap mint nap, és egyéb rendezvények vendégei is nagy számban megfordulnak az
intézményben. Ennek fényében sürgetõ
lenne a járda rendbetétele.
Elsõként Fülöpné Nemes Ildikó igazgató
asszonynál érdeklõdtem, aki elmondta,
hogy a járda ügye a tankerület elõtt van –
akárcsak az épületbeázások, ablakgondok.
Így hát, mivel a Sárbogárdi Tankerület egy
ideje a közel 50 iskola felett jogköröket
gyakorló Dunaújvárosi Tankerületi Központ fennhatósága alá tartozik, hozzájuk
fordultam kérdésemmel: mikor és milyen
módon várható hathatós intézkedés a fenti
problémák megoldásában?
Dr. Deák Mária, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója szerkesztõségünknek küldött válaszlevelében azt írta, hogy
az intézménybe vezetõ járda felújításával
kapcsolatban a tankerület felmérte a szükséges munka mennyiségét. Ezt követõen
azonnal bekérték az árajánlatokat, majd –
az idõjárás függvényében – indulhat a kivitelezés.
Bízunk benne, hogy ez mihamarabb, remélhetõleg még az idén valóban így is lesz!

A járõrök 2017. február 14-én délután egy
17 éves fiút igazoltattak Sáregresen a Petõfi utcában. Az intézkedés során a rendõrök
megállapították, hogy a fiatalkorút a Székesfehérvári Rendõrkapitányság eltûnés
miatt körözi, ezért elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd meghallgatását követõen törvényes képviselõjének átadták.

Kiskorú motor elé lépett
Egy kiskorú szenvedett balesetet 2017.
február 14-én délután Sárbogárd belterületén a Köztársaság úton. A 13 éves sárbogárdi fiú a buszról leszállva át szeretett volna kelni a Köztársaság úton, kellõ körültekintés hiányában azonban nem vette észre
az úton szabályszerûen haladó segédmotoros kerékpárt és annak vezetõjét. A kiskorú a motorkerékpáros elé lépett, aki megállni nem tudott, így a gépjármû elsodorta
õt. A fiú a baleset következtében könnyû
sérüléseket szenvedett. Az ügyben a Sárbogárdi Rendõrkapitányság szabálysértési
eljárásban vizsgálja a baleset bekövetkezésének körülményeit.

Megcsúsztak
2017. február 14-én egy 34 éves sárbogárdi
férfi személygépkocsijával közlekedett a
63-as számú fõúton Cece irányából Sárbogárd irányába. Haladása során egy balra

ívelõ útkanyarulatban megcsúszott autójával, majd a jobb oldali útárokba csapódott.
A baleset során a sofõr megsérült, ezért a
mentõk kórházba szállították. Az ügyben
közúti baleset gondatlan okozása vétségének megalapozott gyanúja miatt indult
büntetõeljárás a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon.
Egy 31 éves sárbogárdi férfi 2017. február
15-én személyautóval közlekedett Pusztaegres irányából Örspuszta irányába. Egy
„T” ágú útkeresztezõdéshez érve Sáregres
irányába jobbra kis ívben bekanyarodott,
melynek során gépjármûvével megcsúszott, áttért a szemközti sávba, és a szembõl szabályosan érkezõ tehergépkocsi bal
elejének ütközött. A baleset során az teherautó 45 éves sofõrje könnyû sérülést
szenvedett. Az ügyben szabálysértési eljárás indult a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon.

Árokban állt meg
Egy 20 éves dombóvári lakos 2017. február
17-én este személyautójával közlekedett
Sárbogárd irányából Mezõfalva irányába.
Haladása során egy jobbra ívelõ kanyarban rosszul választotta meg a sebességét,
elvesztette uralmát a jármû felett és az
árokban állt meg. A baleset során anyagi
kár keletkezett, és a jármû vezetõje könynyû sérüléseket szenvedett. A jármûvezetõvel szemben alkalmazott alkoholszonda
negatív eredményt mutatott.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

FARSANG

Hargitai–Kiss Virág

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail:
polgarorseg@indamail.hu

2017. február 17-én farsangi mulatságot tartottunk a Vajtai Óvodában. A bál reggelén
számtalan ötletes jelmezbe öltözött óvodás érkezett. Természetesen az alkalomhoz illõ
farsangi fánk is került délben az asztalra, amit a konyhán sütöttek külön erre az alkalomra. Reméljük, minden kisgyermek jól érezte magát, és jövõre is szívesen bújnak jelmezekbe.
-v.ó.-
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Zengõ hírek
Farsangoltunk
Február elején feldíszítettük a csoportszobát, folyosót színes lampionokkal, szerpentinekkel. Egész héten izgatottan készültünk a télbúcsúztató rendezvényünkre. Megbeszéltük az ehhez az idõszakhoz kapcsolódó népi hagyományokat, a farsang jelentését stb.
Pénteken reggel színes, ötletes jelmezekbe öltözve érkeztek a gyerekek – többen a szülõk
közül is – az óvodába. Télûzõ versekkel, dalokkal kezdtük a napot, majd mindenki bemutatkozott, hogy minek öltözött. Aztán kezdetét vette a mulatozás, tánc, eszem-iszom, dínomdánom. Játszottunk lufiütögetést, seprûtáncot, székfoglalót. Pihenésképpen a szülõk által hozott finom süteményekbõl falatozhattak, gyümölcslevet ihattak a mulatság
résztvevõi. Jó hangulatú délelõttöt töltöttünk együtt, boldogan vitték haza a zsákbamacskában talált „kincseket” és lufikat. Köszönjük a szülõk segítségét a rendezvény sikeres
lebonyolításában.
A Pillangó csoport nevében Pál Ildikó óvodapedagógus

Mészöly-hírek
SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
A Mészöly Géza Általános Iskolában már hagyománnyá vált a rendszeres színházlátogatás. Ebben a tanévben is bérlete van 52 alsós
tanulónak a dunaújvárosi Bartók Béla színházba.
Napjainkra a színház feladata, szerepe megváltozott. A nézõk nem csupán passzív befogadók. Fontos feladat a gyermek és az ifjúság
igényes színházra nevelése, az emberi kapcsolatok bemutatásán túl az õket körülvevõ világ megismertetése az elõadásokon keresztül,
és hogy hogyan nyílhat ki, válhat izgalmasabbá számukra a világ. Egy-egy elõadás problematikája, élményanyaga nyomot hagy bennük,
és késõbb színházat szeretõ és értõ felnõttekké válnak.
A Világgá megyek címû elõadással egy kisgyermek dilemmáját ismerhették meg és fel. Egyik tanuló megfogalmazásában: „Egy nagyon
szomorú téma szórakoztató elõadása.”
Miért megy egy gyerek világgá? És miért kap kutyát? Létezik, hogy valaki igazán tud repülni? Milyen egy gondos háziasszony? Hogy
néz ki egy táj? Egy felhõ alakú kakaófolt? Hogyan kell unatkozni? Lehet valaki magányosabb, mint egy hõs? Lehet, hogy tényleg
mindenki esetlen?
Az elõadás után az alkotók a témáról kötetlen beszélgetést kezdeményeztek a gyerekekkel, akik rajzban is kifejezhették saját
élményeiket.
Ez az elõadás elgondolkodtatott, szórakoztatott, nevelt, tükröt tartott.
Gráczer Éva
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Miklósi sulihírek
Bolyai Természettudományi
Csapatverseny
Február 10-én zajlott iskolánkban a Bolyai
csapatverseny természettudományból. Az
évfolyamonként a természetismeret, biológia, kémia, fizika, földrajz tantárgyak
anyagára épülõ versenyt 2014 tavasza ót
szervezik az egész ország területén, 10 régióban. Csapataink a Pannon-Észak régióban, az általunk ismert „erõs” iskolák között (Teleki, Hétvezér, Móricz) többségében jó középmezõnyben teljesítettek. Ötödikes csapatunk, a Bölcs Baglyok (Nagy
Zsombor, Szántó Máté, Sztojka István
Márkó, Tatai Sándor) az évfolyamon 82
csapat közül, bejutott az elsõ hatba. Felkészítõ, díjazott tanáruk: Németh Mária. A
versenyrõl bõvebb információ található a
www.bolyaiverseny.hu oldalon.

BÁL AZ
ISKOLÁNKÉRT
Az iskolabál elõtti
igazgatói köszöntõ
Örömteli izgalommal vártuk ezt az estét valamennyien. Iskolánkban a farsang ideje talán létének kezdetétõl összekapcsolódik a
bemutatkozás idejével. Sokan emlékezhetnek még gyermekkorukból a teadélutánokra, majd késõbb az osztályokat felvonultató
mûsoros bemutatókra. Aztán 1995-ben útjára indult a Sárszentmiklósi Iskoláért Alapítvány, mely összekapcsolta ezt a vidám, köS milyen öröm a családnak így és itt szembesülni az idõ múlásával. A nemrég még
cseperedõ gyermek nagyra nõtt, nyúlánk,
megemberesedett. Még nem az, de már látni az eljövendõ felnõttet benne. Okosan,
komolyan számolja a lépéseket, figyeli a
barátokat, vigyázza az együtt megalkotott
formákat. Pedagógusként nagyon is tudjuk, ismerjük ennek az örömnek az értékét
és jelentõségét. Hiszen alakítói, formálói
vagyunk nap mint nap, ösztönzõi az erõfeszítésnek és a fantáziának. Mert „az erõfeszítés és a fantázia kombinációjából szülezösségnek szánt élményt, mulatságot az adományozással. Annak az iskolának a javára,
amelynek jólléte gyermekeink jóllétével szorosan egybekapcsolódik. Mára hagyomány
lett az is, hogy ilyenkor a legkisebbek, az elsõseink és a legnagyobbak, a nyolcadikosaink
mûsorral, tánccal készülnek. Milyen öröm a
családnak látni az iskolára érett apróságokat, hogy az osztálytársakkal csillogó szemmel, figyelmesen együtt léteznek, mozognak.
Jó látni, megtapasztalni, hogy részesei lettek
egy olyan kortárs közösségnek, amelynek védõ melegségében tanulhatnak és nevelõdhetnek az elkövetkezendõ években.
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tik az öröm – vagyis abból, ha részesei vagyunk a dolgoknak” – fogalmazta meg egy
amerikai író nagyon pontosan a részvétel jelentõségét az életünkben. A teljesítmény, a siker mögött mindig temérdek erõfeszítés és alkotó kezdeményezés rejlik. Ezen az estén a
taps, az elismerés ennek is fog szólni. Én szavakban szeretném most az elismerésemet kifejezni a kollégáimnak a felkészítésért, a gyerekeknek a lelkes készülõdésért. Önöknek
pedig, kedves szülõk, családtagok és vendégeink, a részvételért, mely egyben iskolánk
támogatását is jelenti.
Horváth Ferencné igazgató

A mûsor
A nyitódal a gyermekkor hintájára, az önfeledt nevetések korába repített nagyot és
kicsit is. Akik szárnyaikat még csak próbálgatták, az elsõ ások voltak. Földesi Judit
„Gyermek volt minden óriás” címû dalára
adtak elõ egy látványos, pomponos táncot.
Felkészítõ tanítóik voltak Irányi Rózsa és
Ács Erika tanító nénik. Ezután következett a nyolcadikosok meglepetéstánca,
elõadásuk címe volt: A tánc fejlõdése. A
nagyok után ismét a kicsiké volt a fõszerep:
az elsõ bések a Muzsika hangja címû musical közismert dallamával avattak be bennünket, mindjárt az elején kezdve, a közös

olvasás és éneklés rejtelmeibe, csodájába.
Tanítóik: Tóth Lászlóné, Kati néni és
Sipiczki Vivien. „Aki szeret, annak fickándozik a szíve. Annak az élete színes és süt a
napja.” – vallja Müller Péter író. Az elsõ
cések elõadásuk kellékeivel igazodtak a
„báltermet” ékesítõ dekorációhoz. Pörgõs
zenére járták vidám táncukat. Akik mindezt megálmodták, megtanították nekik:
Kisné Paczona Ildikó és Mayer-Erhardt
Mariann tanítók. „Tánc közben kívül kerülünk önmagunkon. Nagyobbak, csodálatosabbak és erõsebbek leszünk. Ez erõ, földi dicsõség, és csak rajtunk múlik, hogy
megszerezzük.” Mintha a gyerekekrõl írta
volna mindezt egy neves amerikai táncosnõ. Hiszen az eset folyamán egy-egy tánc
erejéig nagyobbak, csodálatosabbak és
erõsebbek lehettek. S hogy ezt az erõt
megszerezték, nem csak rajtuk múlt! Köszönet Balázs Sándorné Kati néninek,
Gajgerné Marika néninek és Zelmanné
Zsuzsa néninek, akik a táncokat betanították. A mûsor zárásaként a nyolcadikosok
mutatták be bécsi keringõjüket, melyet a
közönség hatalmas tapssal díjazott.
„Misulink” újságíró szakkör
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Az alapi iskola hírei
Újraélesztési gyakorlat
7-8. osztályosoknak
Hétfõn 2017. február 13-án az Országos
Mentõszolgálat sárbogárdi munkatársa,
Tóth Rajnald vezetésével újraélesztési
gyakorlat volt iskolánkban. Ezen a hasznos
foglalkozáson 25 diák és 5 felnõtt vett
részt. Az elméletben hallottakat azon
nyomban gyakorlatban is kipróbálhatták
diákjaink. A gyakorlati bemutatók alatt a
gyerekek a tanárok felügyelete mellett a
mentõszolgálati dolgozó irányításával gyakorolhatták az elsõsegélynyújtás alapjait,
elsõsorban az újraélesztést, majd a stabil
oldalfektetést.

Ez a gyakorlat felhívta a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára. Tanulóink megfelelõ komolysággal, nagy érdeklõdéssel
végezték a gyakorlatokat.
Nagyszerû kezdeményezésnek tartjuk az
Országos Mentõszolgálat ez irányú tevékenységét. A technikai ismeretek elsajátításán túl a felkészítés hozzájárult a gyermekek személyiségének, szociális érzékenységének és felelõsségvállalásának fejlesztéséhez is.
Köszönjük Tóth Rajnald munkáját!

Farsangi kikiáltó
Figyelem, figyelem!
Közhírré tétetik, a farsangi ünnep most elkezdõdik. Ide gyûjjön apraja, nagyja, aki a
maskarákat látni akarja!
Aki itt van, haza ne menjen, aki nincs itt, az
is megjelenjen!
Ezzel a kikiáltóval vette kezdetét a farsangi felvonulás 2017. február 17-én iskolánkban.
Immár régi hagyomány ilyenkor, farsangfarka idején a jelmezes felvonulás, a tréfás
csoportos bemutatkozás diákjaink körében.
Az esemény a nyolcadikosok nyitótáncával
kezdõdött, mely az egyéni jelmezesek felvonulásával folytatódott. Voltak itt cowboyok, kisegerek, királynõk, hercegnõk,
robotok, és csodálatos páva is a felvonulók
között páváskodott. Már ekkor látszott,
hogy nehéz dolga lesz az öttagú zsûrinek.
Az egyéni álarcosokat a csoportok követték. A cuki babák, tyúkanyó kiscsibéivel,
Lucifer ördögfiókáival, de a Karib tenger
kalózai is kikötöttek nálunk egy kis idõre.
Egy lánykérésnek és az azt követõ lakodalomnak is szemtanúi lehettünk, ahol a
násznépet a veresegyházi asszonykórus,
majd Horváth Pista és háttértáncosai szórakoztatták. A sok hírességnek a „Fõzõcske, de okosan” stábja fõzött, de kannibál
módra. A remek produkciók között a zsûri
nem is tudott különbséget tenni, így egy salamoni döntéssel mindenkinek adtak jutalmat. A jelmezek színes kavalkádja után
tánc, zene, mulatság, étel, ital, vigadalom,
tombola várta a vendégeket és beöltözõket. Ezen a délutánon a legjobb az volt,
hogy szülõ, diák, tanár együtt mókázott.
Köszönjük mindenkinek a támogatását,
segítségét, a sok-sok süteményt és tombolatárgyat! Reméljük, még sok ilyen vidám,
meseszerû napunk lesz együtt!
„Kistudósítók”
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Nálunk mindig történik valami
Az alsószentiváni iskola hírei

Mindenkinek szeretnénk itt is köszönetet
mondani a jelmezkészítésben és maszkírozásban való közremûködésért, a felajánlott tombolatárgyakért, illetve a szendvicskészítésben nyújtott segítségért!

Február 17.:
Farsangoltunk
Hagyományos farsangi mulatságunkra az
idén február 17-én került sor. A hangulatot az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen az osztályok kis mûsorai alapozták
meg. Láthattunk M&M’S-csokoládétáncot a legkisebbektõl (remélhetõleg a telet
is elbúcsúztatták vidám produkciójukkal),
Hófehérke-paródiát a 3-4. osztálytól. Batman rendet tett az 5. osztályban, stílszerûen a film hangulatát felidézõ zenére. A 6.
osztályosok csövesekként voltak nagyon
rajok (ha nem is a gyopárosi strandon),
még osztályfõnökük dicséretét is kivívták.
A 7. osztályosok ovisokat idéztek (ami valamiért eléggé élethûre sikerült), a 8. osztály pedig a Csend hangjai címû felvonulásukkal nevettették meg a közönséget.
Az osztályok mûsorát az egyéni beöltözõk
felvonulása követte, több ötletes jelmezt is
láthatott a közönség, mint pl. a cowboy lányok párosa, a pincér, a kínai mandarin
vagy Bódi Guszti, aki még saját sztárfotóit
is kiszórta a közönségnek.
A felvonulást követõ tombolasorsoláson
számos nyeremény talált gazdára, a sorsjegyek bevételével pedig a diákönkormányzat gazdálkodhat majd. Aki pedig kimerült

Február 18.:
A Videoton–Újpest meccsen
jártunk

volna, szendviccsel és farsangi fánkkal pótolhatta a kiesett kalóriákat, melyek elkészítésében ismét a szülõk mûködtek közre,
eredményesen: minden elfogyott az utolsó
morzsáig.
Ha már elkezdõdött a fociszezon, természetesen nem hagyhattuk ki a Videoton–Újpest mérkõzést sem. A rangadó tökéletes idõtöltésnek ígérkezett szombat
délutánra, az iskolabál és a farsang után ismét ki kellett egy kicsit kapcsolódni. Nos, a
mérkõzés (legalábbis a Vidi-szurkolók
számára) beváltotta a hozzá fûzött reményeket, mivel a csapat sok helyzetet kidolgozva, szép gólokat szerezve magabiztos,
5-1 arányú gyõzelmet aratott. Ráadásként
még a mérkõzés legjobbjának (2 gól, 2 gólpassz) bizonyuló Marko Scsepovics mezét
is megszereztük. Csak így tovább, fiúk, hajrá Vidi!
Kiss Attila
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Megemlékezés
Kossuth Zsuzsáról
Kossuth Zsuzsanna Meszlényi Rudolf feleségeként
több évig élt Sárbogárdon. Szobra a róla elnevezett
Kossuth Zsuzsanna Rendelõintézet parkjában áll.
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület Kossuth Zsuzsanna születésének 200. évi évfordulója alkalmából hívta meg a neves kutatót, Bödõ István
fõlevéltárost, aki Kossuth Zsuzsanna és kora címmel tartott elõadást február 20-án, hétfõn a Madarász József Városi Könyvtárban.
Kossuth Zsuzsanna maga is jeles alakja volt az
1848-49-es szabadságharcnak. Bátyja, Kossuth Lajos 1849. április 16-án „az összes tábori kórházak fõápolónõjének” húgát nevezte ki. Kossuth Zsuzsanna munkájának eredményeként három hónap alatt
172 tábori kórház létesült, melyekben a korban
megszokottnál korszerûbb módszereket alkalmaztak. 1849. április 23-ai felhívásában felszólította a magyar nõket, hogy önkéntesként vegyenek részt a sebesültek

ápolásában. Felhívása igen eredményes volt, melynek következtében a kórházak
ápoló személyzetét biztosítani tudták. E kórházakban a magyar honvédek mellett
ugyanolyan színvonalon ellátták az ellenséges sebesülteket is. Ennek köszönhette,
hogy az ellene folytatott eljárás során késõbb felmentették és elengedték. 1853-ban
az Egyesült Államokban halt meg 37 éves korában.
Hargitai Lajos

KONCERTLÁTOGATÁS
MÜPA – 2017. MÁRCIUS 23. (CSÜTÖRTÖK) 19.30 ÓRA
C. Debussy: La damoiselle élue (Az áldott hajadon) – kantáta
Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára
Közremûködik: Komlósi Ildikó (szoprán), John Relyea (bariton), az Angelica Leánykar (karigazgató: Gráf Zsuzsanna) és a MÁV Szimfonikus Zenekar, vezényel: Kesselyák Gergely.
Jelentkezni február 22-éig a Huszics Vendel Kórus tagjainál és a Sárszentmiklósi Általános Iskola
telefonszámán lehet. Utazás busszal.

ZENEAKADÉMIA 2017. MÁJUS 20. (SZOMBAT) 19.00 ÓRA
Mozart: Requiem, K. 626
Közremûködik: Kriszta Kinga (szoprán), Balogh Eszter (alt), Varga Donát (tenor), Dani Dávid
(basszus), a Budapesti Akadémiai Kórustársaság és a MÁV Szimfonikus Zenekar, vezényel:
Kobajasi Kenicsiró.
Jegyár: 4.000, 5.000, 6.000 Ft.
Jegyet igényelni március 17-éig a Huszics Vendel Kórus tagjainál és a Sárszentmiklósi Általános
Iskola telefonszámán lehet. Utazás egyénileg.
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RÉGI IRATOK
Valamikor a világháború elõtt, tehát gyermekkoromban volt egy vaskazettánk. Nagyon
szemre való, sötétzöldre lakkozott holmi, fényes kulcs is volt hozzá, zárni lehetett. Ebben
tartották a szüleim a papírpénzt, a pengõt, nem
emlékszem, hogy szûkölködtünk volna. Élénken emlékszem a százpengõsök halvány
meggyszínére, egy nyaláb volt belõlük. Száz
pengõ mai pénzben százezer forintot is megért.
És itt a kazettában tartotta a család a fontos hivatalos iratokat is.
De mi történt a múltkor? Merõ kíváncsiságból
kihúztam egy öreg szekrény alsó fiókját, és mit
találtam? Rongyok, ócska papírok alatt valami
nehezet tapintott a kezem. A régi kazetta volt!
Van abban valami kísérteties, ha az ember váratlanul találkozik a múlttal. Nos, százpengõs
nem volt benne egy szál sem. A pengõ nevû valutát a háború után a világtörténelem állítólag
legnagyobb inflációja úgy elsöpörte, mint az
õszi szél a faleveleket. A százpengõs a szó szoros értelmében nem ért semmit, ki is került a
forgalomból. Milliárd pengõkrõl volt már szó,
egy mai ember el sem hiszi ezt. A nénike milliárd pengõs bankóval ment a boltba, s örült, ha
egy doboz gyufát kapott érte. Ez tovább nem
mehetett. Bevezették a forintot, amely jó darabig értékálló is volt.
Ha bankjegyeket nem is, iratokat találtam a kazettában. Komoly, vastag papírra gépelt, számos pecséttel, aláírással ellátott okmányt. Kiteregettem az asztalra, böngészni kezdtem, s a
gyermekkor mélyébõl felsejlõ emlékek idézõdtek fel. Eszembe jutottak az óvodás vagy kisiskolás koromban történt családi tanácskozások.
Az apám megunta a zománcgyári alkalmazotti
státust, jobb viszonyokat akart teremteni a család számára. A gyár exportraktárát vezette, a
kisujjában volt az edényféleségek csomagolásával, forgalmazásával kapcsolatos minden ismeret. A saját lábára akart állni, kiváltotta a zománcedények eladásához szükséges engedélyeket. Biztos nem volt olcsó, sok futkosás,
utánjárás kellett hozzá. Ezek a dokumentumok
voltak elõttem kiterítve. Mindent pontosan eltervezett az én apám. Elképzelem, ahogy a hajnali vonattal a munkahelyére bumlizva kirajzolódtak elõtte egy tisztes jólét vágyképei.
Valami közbejött. A világháború, a katonai behívó. A bolt kis irodája helyett apámnak sürgõsen a lövészárokba kellett vonulnia. Millió és
millió sorstársával együtt az embermészárszékre. Valakik így döntöttek. Elegáns, elégedett fiatalember helyett lett belõlem kopott ruhás,
lyukas cipõs szegény diák, aki azt sem tudta,
él-e az apja, aki évekig élvezte a Szovjetunió
vendégszeretetét, mint tetves hadifogoly.
Lehet, hogy most gazdag örökös lennék, ha
nem élt volna Hitler meg a többiek? Külföldi
egyetem, hajóutak világtengereken… Tízmilliók, százmilliók életét zökkentette ki sínjérõl a
világháború. Még keseregni sem érdemes. Történt, ami történt, a huszadik században az õrület volt az úr. Biztos, hogy csak akkor?
L. A.
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Néhány adat az 50 éves Huszics Vendel Kórusról
A kórus alapításának ötlete 1966 õszén–telén vetõdött fel, majd 1967 februárjában
megkezdõdtek a próbák. A 23 alapító tag
között volt pedagógus, jogász, fodrász,
ÁFÉSZ-dolgozó, tisztviselõ, népmûvelõ,
MÁV-dolgozó. A kórus létrejöttének és
késõbbi mûködésének motorja a Huszics
házaspár (Huszics Vendelné és Huszics
Vendel), mindketten magyar–ének szakos
tanárok. Az alapító tagok közül ma is a kórus tagja Huszics Vendelné karnagy és
Leszkovszki Albin. Sajnos az alapítók
többsége már elhunyt.
Támogatónk a sárbogárdi ÁFÉSZ lett, hivatalos nevünk a sárbogárdi ÁFÉSZ és a
Mûvelõdési Központ Vegyes kara. Az
ÁFÉSZ révén az országos szövetkezeti dalos találkozók állandó szereplõi voltunk.
A kórus 1967 májusában lépett fel elõször
népdalcsokorral, egy-egy Bárdos- és Karai-mûvel. A következõ évek egyre bõvülõ
(hazai, járási, megyei, országos, majd határon túli) körben, mind gazdagabb repertoárral szép sikereket ért el. Bekapcsolódtunk a KÓTA országos minõsítési rendszerébe. Ennek fõ állomásai:

1970: ezüst fokozat
1973: Aranykoszorú diplomával, 1976-ban
megerõsítve
1979: Diplomás arany minõsítés
1987: Fesztiválkórus, 1989-ben, 1993-ban
megerõsítve
2008: KÓTA Díszoklevél
2010: Hangversenykórus
Az 1970-80-as évek: szövetkezeti dalos találkozók, Vándor-fesztivál – területi válogatók, majd országos bemutatók.
Néhány helyszín: Szolnok (1971, 1972,
1975, 1981, 1989) – ezekben az években kiemelt nívódíjat érdemeltünk ki. A területi
válogatók a megyei után országos ismertséget is hoztak a kórusnak (Kõszeg, Tata, Tamási, Szekszárd, Szombathely, Gyõr, Mezõtúr, Kecskemét, Szigetvár stb.).
Rendszeres rádiószerepléseken vettünk
részt, 1977-ben és 1983-ban rádiós nívódíjban részesültünk. 1981-ben Kiváló Együttes címet kap a kórus.
Szerzõi estet rendeztünk Karai József mûveibõl a szerzõ jelenlétével és vezényletével, felléptünk Nagy László költõi estjén,

elénekeltük Karai József Nagy László versére írt Tûz címû mûvét.
1977-ben megyei közmûvelõdési díjban részesült a kórus. A megyei kórustalálkozók
állandó szereplõi, szervezõi lettünk ezekben az években.
1974: elsõ külföldi szereplésünk Jugoszláviában (ma Szlovénia), Mariborban és környékén. Szlovén barátainkkal nagyon szo-

helyi iskolai kórusokkal és a Schola Catholica kórussal ünnepeltünk.
A rendszerváltozás után megváltozott az
amatõr kórusmozgalom helyzete. Az állami és szövetkezeti támogatások csökkentek, vagy meg is szûntek. A nagy, országosan, vagy regionálisan szervezett kórusfesztiválok megszûntek, néhány professzionalizálódott. A kórusok száma is csök-

ros kapcsolatot alakítottunk ki. Többször
fogadtuk a maribori kórust, s viszont (1974,
1975, 1977, 1979, 1980, 1986, 1987, 1992).
1978-ban a Fejér Megyei Népi Együttessel
(ma Alba Regia Népi Együttes) Bulgáriában (Blagoevgrad megye) jártunk testvérmegyei kapcsolat keretében.
Rendszeresen fogadtunk német kórusokat
(Herdecke, Sprockhövel, Schwelm, Elmshorm, Altenkirchen), 1984-ben Németországban vendégszerepeltünk.
1988: kapcsolatteremtés a Fiesso d’Artico-i (Olaszország, Veneto megye) kórussal. Többször jártunk náluk és fogadtuk
õket a 90-es évek közepéig. 1988-ban Lõrincze Lajos nyelvészprofesszorral Galántán és környékén léptünk fel az „Anyanyelvi Hét” keretében.
1991: franciaországi vendégszereplés –
Auxerre. Vezelay, Párizs, Aillant sur Tholon.
1985-tõl minden évben karácsonyi hangversenyt rendezünk Sárbogárdon. Közel 20
évig egy-egy vendégkórussal (Székesfehérvár, Zirc, Szigetvár, Pécs, Barcs, Paks stb.),
majd az utóbbi években „családi” körben, a

kent, eleinte nagyon nehéz volt támogatókat találni (nemcsak a kórusmozgalomban!). A nehezülõ feltételek ellenére, a kórus tagjainak anyagi áldozatával további
külhoni szerepléseken vettünk részt. Jártunk Görögországban (kétszer is!), a németországi Kötztingben, Dániában, az erdélyi Zilahon, Franciaországban, Ausztriában, Horvátországban. Úgy érezzük, jól
képviseltük hazánkat és városunkat!
A vegetáló sárbogárdi ÁFÉSZ egyre kevésbé volt képes eddigi (valóban nagyvonalú!) támogatását fenntartani, a 90-es évek
közepén ténylegesen meg is szûnt e forrás.
Sárbogárd Város Önkormányzata és a
Rézkígyó Patika lett a két állandó szponzorunk kb. a 2000-es évek elejéig. Megváltozott a hivatalos nevünk is Sárbogárdi Városi Vegyes Kar névre. 2004-ben az énekkar
tagsága elhatározta, hogy egyesületet hozunk létre, s ennek keretében mûködtetjük
a kórust. A Fejér Megyei Bíróság 2005-ben
jegyezte be a Bogárd-Dal Kulturális Közhasznú Egyesületet. (2014-ben a „közhasznú” státuszt elvonták.) Ettõl kezdve a törvények szabta keretek között mûködünk,
szervezzük programjainkat, biztosítjuk a
mûködés feltételeit.
Kialakult fellépéseink, programjaink olyan
rendje, amely tagjaink és hûséges közönségünk részérõl jól nyomon követhetõ:
1. A városi ünnepségeken (március 15., augusztus 20., október 23.) és a Sárbogárdi
Napokon való fellépés.
2. Hangverseny-látogatás szervezése Budapestre (MÜPA, Zeneakadémia) – kb. 70
fõ alkalmanként.
3. Karácsonyi hangversenyek (ld. fentebb).
4. Az októberi zenei világnap alkalmával
rendezett hangversenyek – az év legnagyobb szabású eseménye! Önkormányzati
és magántámogatóink, valamint pályázati
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források (NKA) segítségével, rangos elõadók közremûködésével emlékezetes elõadások születtek. A fõbb események:
2011: a Brass in the Five együttessel és a
székesfehérvári Alba Regia kórussal közös
koncert
2013: Várdai István csellómûvész, Baráti
Kristóf hegedûmûvész, MÁV Szimfonikus
Zenekar, Huszics Vendel Kórus
2014: Várdai István, Bali Dávid (zongora),
Anima Musicae Kamarazenekar, Huszics
Vendel Kórus – Vivaldi: Gloria
2015: Várdai István, Baráti Kristóf, MÁV
Szimfonikus Zenekar, Huszics Vendel Kórus – Haydn: Harmoniemesse
A kórus egyik kiemelt feladatának tekinti a
határon túli magyar közösségekkel, az ottani énekkarokkal való együttmûködést. A
mûvészeti szempontokon túl ezek a találkozások erõsítik összetartozásunk érzését
is.
2007: Somorja (Csallóköz, Szlovákia), a
következõ évben viszonozzák Sárbogárdon.
2011: Nagyvárad, fellépés a váradolaszi református templomban, még ebben az évben a királyhágó melléki református püspökség énekkara Sárbogárdon lép fel.
2012: 5 napos székelyföldi fellépéssorozat
(Csíkszereda, Csíksomlyó – kegytemplom,
Székelyudvarhely, Szováta).
2013: 4 napos kárpátaljai szereplés (Beregszász – Rákóczi F. Magyar Fõiskola, Ungvár, magyar falvak).
2015: 2 napos burgenlandi szereplés
(Oberwart – Felsõõr) – közös hangverseny
a helyi magyar kórusokkal. Ezzel viszonoztuk a felsõõriek sárbogárdi vendégszereplését.
Terveink között szerepel egy horvátországi
(Eszék, Kiskõszeg) utazás, az eszékiek
2014-ben jártak nálunk, valamint egy szerbiai (Magyarkanizsa) vendégszereplés. A
sárbogárdi közönség mindig nagy szeretettel fogadja külhoni vendégeinket, különösen az ottani magyar kórusokat.
Külön kell kiemelnünk a kórus két alapítójának, szervezõjének, mûvészeti vezetõjének nevét. Huszics Vendelné Zsike (néni)
és Huszics Vendel (bácsi), akiket nagy szerencsénkre fiatal pedagógus házaspárként
ide hozott a sors. Az általános iskola zenei
tagozatán és a Petõfi Sándor Gimnáziumban gyerekek sokaságával szerettették meg
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a zenét, a kóruséneklés nehézségeit és gyönyörûségeit. Sok éven át Sárbogárd valóban „éneklõ” város volt. Ének-zeneis 100
tagú kórus Zsike vezényletével, nem „zeneis” általános iskolai kórus Tóth Gyuláné
(Éva) vezetésével, a Nagy Sándor vezette
sárszentmiklósi iskolai énekkar, a gimnázium majd’ 100 tagú lány- és vegyes kara,
amely Vendel vezetésével aratta sikereit, a
megyében és országosan is ismertté vált. A
közben 50 fõre duzzadt és utánpótlással
bõven ellátott felnõttkórussal százak
mondhatták magukat aktív kóruséneklõnek. Hazai és külföldi kórusok tucatjait fogadhattuk (gyermek, ifjúsági, felnõtt) vagy
képviselhettük városunkat vendégként.

MEGHÍVÓ
JUBILEUMI
HANGVERSENYRE
Helye:
József Attila Mûvelõdési Központ

Ideje: 2017. március 12.
(vasárnap) 17 óra
Közremûködnek:
a kórus egykori és jelenlegi tagjai
Zongorakísérõink:
Endl László, Kemény Judit,
Huszics Ibolya, ifj. Leszkovszki Albin
A Huszics unokák:
Várdai István
Liszt-díjas csellómûvész,
Bali Gabriella, Bali Dávid
Mûsor:
válogatás az elmúlt 50 év dalaiból
Számítunk hûséges közönségünkre, jöjjenek, ünnepeljenek velünk ezen a különleges évfordulón! A hangverseny
elõtt 16 órakor a kórus életérõl szóló kiállítás megnyitója!
A belépés díjtalan!
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Mindebben a Huszics házaspárnak elévülhetetlen érdemei voltak. A több mint fél
évszázad alatt számos kitüntetésben volt
részük. Ezek többségét együtt kapták. Nem
is lehetett a munkájukat, a hivatásukat elválasztani egymástól, szakmailag és emberileg is ritka szerencsés és boldog együttmûködés az övék. Nem véletlen, hogy a
Fejér Megye Díszpolgára címet 1993-ban,
majd a Sárbogárd Város Díszpolgára címet
1995-ben együtt kapták meg.
2010 márciusában a kórus Taszáron fennállása egyik legnagyobb sikerét aratta. Az
amatõr videofelvétel tanúsága szerint a közönség tapssal, füttyel, dobolással jutalmazta teljesítményünket. Ez a március végi
szombat valószínûleg életünk egyik meghatározó élménye marad. Amikor Tanár úr
otthon leszállt a buszról, még figyelmeztetett: „Hétfõn próba!”
De ez a próba – 45 éve elõször! – elmaradt!
Vasárnap délelõtt alapító karnagyunk elhunyt. Hétfõ este bogárdiak százai virágokkal, mécsesekkel búcsúztak a város legszeretetreméltóbb polgárától.
A következõ próbanapon Zsike eljött, s azt
mondta: „Vendel is azt akarná, hogy folytassam…”
2010 októberében Huszics Vendel-emlékkoncertet szerveztünk, amelyen felléptek
az unokák: Várdai István csellómûvész,
Bali Dávid zongorán, Bali Gabriella gordonkán. A kórusban ott énekel Huszicsék
lánya, Anikó, az egyik unoka, Lara, állandó
zongorakísérõnk pedig Huszics Ibolya, a
másik lányuk. És a nagy család: a kórus. A
koncert végén mondtuk el a közönségnek,
hogy ettõl a naptól kezdve a nevünk: Huszics Vendel Kórus.
A József Attila Mûvelõdési Központ falán
elhelyeztük Huszics Vendel karnagy úr
emléktábláját. Azóta minden zenei világnapi koncert elõtt a város lakóival itt emlékezünk.
2017 márciusában tartjuk majd jubileumi
hangversenyünket. Meghívjuk azokat a kórustársakat, akik a távoli vagy közeli múltban velünk énekeltek. Lehetnek vagy négyszázan! Sajnos sokan már nem lehetnek
közöttünk, de mi tudjuk, hogy az õ szívük és
hangjuk is itt lesznek velünk!

Bogárd-Dal Kulturális Egyesület
Szabados Tamás
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Megújulás, újjászületés a vallásokban
Krisna legutóbbi megtestesülése, aki az
embereket örömteli táncra és Isten neveinek zengésére tanította.
A bengáli Navadvíp városka szülöttének
életét a határtalan istenszeretet hatotta át.
Ez a hömpölygõen túláradó érzelem külsõségekben is megmutatkozott. Égnek
emelt karok, örömteli tánc és zengõ énekszó kísérte jelenlétét.
Költõi leírások tanúskodnak arról, hogy
Maháprabhu minden növényben s minden
fûszálban Krisna isteni kedvteléseit látta
visszaköszönni.

Tavasszal nemcsak a természet születik újjá, hanem mi emberek is megélünk valamiféle újjászületést, megújulást. Zúgó folyamként indul be egyfajta áramlás, keringés, az eddig felgyülemlett energiák utat
törnek maguknak, s átrobbantják azt, ami
korlátként útjukban áll. Minden pezseg,
alakul, fejlõdik…
A tavaszi napéjegyenlõség egyensúlyi állapota, amikor egyforma hosszú a nappal és
az éjszaka, majd a napéjegyenlõséget követõ elsõ holdtölte szinte minden vallásban fontos jelentéssel bír.

A keltáknál a fák ünnepe a tavaszi napéjegyenlõség napján van, innentõl számítják
a valódi tavaszt.
A Természet felébred hosszú téli álmából,
a Föld újra termékennyé válik. Elkezdõdhet a vetés, az ültetés, kihajtanak az õsszel
földbe rejtett magok.
A héber idõszámítás a Hold járásához igazította a naptárát. Az Egyiptomból való kivonulás ünnepe a Pészach, Niszan hónap
15–22-ig terjedõ idõszaka.
A szolgasorból való szabadulásra emlékezés hét napig tartó ünnepét a kovásztalan
kenyér ünnepének is hívják. Az Egyiptomból eljött, pusztában bolyongó nép viszontagságait, nélkülözését hivatott felidézni a
kovász nélkül készülõ kenyér.

A keresztény vallás húsvétjának dátumát,
vagyis Jézus kereszthalálának és feltámadásának napját a tavaszi holdtöltéhez viszonyítva számítják ki, ezért minden évben
más napra esik.
Az ünnepet megelõzõ nagyböjt negyven
napja lemondásra tanít. Valódi értelmezésében ez nem csupán egy külsõség, amit
azért tart be valaki, mert így szokás, hanem
mert a lemondással párhuzamosan másfajta táplálék felvételére helyezi a hangsúlyt, olyan táplálékra, amely nem a testet,
hanem a lelket és a szellemet gazdagítja.
A lemondás és az önvizsgálat több síkon is
tisztít. Mondhatnánk, ez egy komplex böjt,
mely egyfajta újjászületést enged itt a jelenlegi helyzetünkben. Persze, átvitt értelemben, hiszen egy valódi újjászületéshez
és feltámadáshoz elõbb át kell menni a
halál mezsgyéjén.
Jézus tisztasága és a mérhetetlen szenvedés között, amit átélt, szinte kiált az ellentét. Két szélsõség találkozása, mely elsõre
és talán sokadszorra is felfoghatatlan.
Jézus halála és feltámadása a keresztény
ember számára a bûnöktõl való megváltást
jelenti.
A hindu vallásban szintén jeles szerepe
van a tavaszi vagy tavasz környéki holdtöltének, hiszen bõ 500 évvel ezelõtt egy februári teliholdas éjszakán egy kis bambuszkunyhóban született meg az aranyló bõrû
avatár, Caitanya Maháprabhu. Õ volt

Az állatokat, madarakat barátjaiként üdvözölte, s hol könnyekkel, hol nevetéssel
áldotta a Legfelsõbb neveit és dicsõségét.
Különös megjelenése és tettei után nem
meglepõ, hogy távozása is rendhagyó volt.
Egy templomi szertartás közepette nyomtalanul tûnt el.
…Ünnepélyes körmenet, lágyan csilingelõ
csengettyûszó, susogó lombok, vörös-tengeri
dal.
Egymással párhuzamosan futó stációk az
égi-földi ösvényen: születés, szabadulás,
halál, feltámadás…
Forrás: http://www.lettudatos.com

HETI IDÕJÁRÁS
Térségünk idõjárását péntekig az Európa fölött kialakult, erõteljes nyugati áramlásban mozgó, igen enyhe, változó nedvességtartalmú óceáni légtömegek határozzák meg. Emiatt csütörtökön változóan felhõs, szeles, kifejezetten enyhe idõre van kilátás.
Péntektõl az áramlás iránya átmenetileg északnyugatira fordul Közép-Európa felett, és ezzel hidegebb, sarki tengeri levegõ éri el
országunkat. A hidegfront elõreláthatólag pénteken napközben vonul át az ország felett. Ezen a napon többfelé számíthatunk záporesõre, esõre. A szél északnyugatira fordul és átmenetileg mérséklõdik. A front mögött mintegy 6-8 fokkal hidegebb levegõ érkezik, ezért szombatra jelentõsen visszaesik a hõmérséklet. Ezen a napon már csökken a felhõzet, csapadék csak elszórtan hullik
zápor, esetleg hózápor formájában. Erõs lesz az északnyugati szél.
Vasárnapra a távozó hidegfront nyomában gyenge anticiklon épül ki térségünk felett. Ekkor átmenetileg megnyugszik idõjárásunk.
Viszonylag kevés felhõre, fagyos reggelre, mérsékelt nappali felmelegedésre számíthatunk ezen a napon.
Hétfõn ismét délire, délnyugatira fordul az áramlás iránya fölöttünk, és ezzel melegedés veszi kezdetét.
www.metnet.hu

Bogárd és Vidéke 2017. február 23.

CSALÁDI KÖR

15

NAGYMAMA RECEPTJEI
Tárkonyos–gombás
pulykaraguleves
Hozzávalók: 40 dkg filézett pulykacomb, 5
dkg sárgarépa, 5 dkg fehérrépa, 5 dkg
zöldborsó, 5 dkg zeller, 10 dkg gomba, 1
közepes fej vöröshagyma, 2 ek étkezési
keményítõ, 1 l alaplé (csontlé), 3 dl fõzõtejszín, 1 ek tárkonyecet, 2 ek napraforgóolaj, 5 csepp citromlé, só ízlés szerint.

A pulykahúst az inaktól és hártyáktól megtisztítva felkockázzuk, a hagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk, majd kevés étolajon
aranysárgára pirítjuk. Rátesszük a húst,
sózzuk, borsozzuk, megszórjuk bõven a vágott petrezselyemmel és tárkonylevéllel,
kevés csontlével felengedjük, és lassú tûzön pároljuk. Megtisztítás után a zöldségeket felkarikázzuk, illetve kockákra vágjuk,
és ha a húst már félpuhára fõztük, azokat is
hozzáadjuk a maradék csontlével (vagy
egy liter vízzel és 2 leveskockával) együtt.
Puhulásig közepes tûzön fõzzük. A tejszínben elkeverjük az étkezési keményítõt,
hozzámerünk egy pár kanállal a forró levesbõl, csomómentesre keverjük, majd behabarjuk vele a levest. Tárkonyecettel,
vagy ennek híján bármilyen ecettel. Ha
kell, a többi fûszerrel is utánaízesítjük. Jó
forrón tálaljuk, tejfölt kínálhatunk hozzá.

Csirkemájas rizottó
Hozzávalók: 50 dkg csirkemáj, 1 közepes
db vöröshagyma, 1 közepes db sárgarépa,
30 dkg zöldborsó, 1 bögre rizottórizs, 4 ek
napraforgóolaj, 1 ek ételízesítõ, 1 csokor
petrezselyem (apróra vágva), 10 dkg trappista sajt (reszelve), só, bors ízlés szerint,
4 dl víz (2 bögre).

Az olaj felén megdinszteljük az apróra vágott vöröshagymát, majd hozzáadjuk a
zöldborsót és a felkockázott sárgarépát.
Megszórjuk ételízesítõvel, pár percig erõs
tûzön pirítjuk, majd hozzáadjuk a kis darabokra vágott csirkemájat, meghintjük fris-

sen õrölt borssal, petrezselyemzölddel, és
fehéredésig pirítjuk. Másik lábasban a maradék olajon megfuttatjuk a megmosott
rizst. Ezután a rizshez adjuk a májas keveréket, összekeverjük, majd apránként felöntjük 2 bögre forró vízzel, mindig megvárva, hogy az elõzõ adag vizet a rizs
felvegye. Ha a rizs megpuhult, belekeverjük a reszelt sajtot és tálaljuk.

szeket: legalulra a krém kerül, rá a piskótakockák, erre meggyet szórunk, majd meglocsoljuk csokival. Ezt kétszer-háromszor
megismételjük a hozzávalók elfogyásáig.
A tetejét krémmel zárjuk, és csokival vagy
csokiforgáccsal díszítjük. 3-5 órára hûtõbe
tesszük, és csak tálalás elõtt vesszük ki.

Feketeerdõ rakott piskóta

Hozzávalók: 2 csirkemellfilé, 1 citrom leve, 4 db alma, 4 db narancs, 2 db kivi, 4 db
lilahagyma, 1 csokor petrezselyemzöld, 4
ek extra szûz olívaolaj, só, bors.

Hozzávalók a piskótához: 6 db tojás, 6 ek
cukor, 4,5 ek finomliszt, 1,5 ek cukrozatlan kakaópor, 0,5 cs sütõpor, 1 csipet só; a
krémhez: 500 g mascarpone, 1 cs vaníliás
pudingpor, 5,5 dl tej, 7 ek porcukor, 30 ml
rum, 4 dl habtejszín; a csokiöntethez: 5 ek
forrócsoki-por (1,5 cs fõzõs csokiöntetpor), 3,5 dl tej, 2 ek rum, 2 ek porcukor;
hozzávalók az összeállításhoz: 40 dkg magozott meggybefõtt, 1 kk õrölt fahéj, 2 ek
rum, 2 ek csokoládéforgács (a díszítéshez).

A piskótát a hozzávalóiból a szokásos módon megsütjük: a tojásokat szétválasztjuk,
a sárgáját kikeverjük a cukorral, majd a
liszttel, kakaóval és a sütõporral. A fehérjét a sóval kemény habbá verjük és beleforgatjuk két részletben a masszába. Sütõpapírozott tepsibe öntjük és 200 fokra elõmelegített sütõben tûpróbáig sütjük úgy, hogy
amint betoljuk a sütõbe, rögtön levesszük
a hõfokot 150 fokra.
A krémhez megfõzzük a pudingot 3 ek
porcukorral és a tejjel, hogy a szokásosnál
egy árnyalattal hígabb legyen. Ehhez a 1-2
dl hideg tejben elkeverjük a porokat, a többi tejet pedig felhevítjük. Forráspontnál
hozzáöntjük a keveréket, és folytonos keverés mellett készre fõzzük. Ezzel a módszerrel nem lesz csomós.
Míg hûl a puding, megfõzzük a csokiöntetet is ugyanígy, és ezt is félretesszük
hûlni. Akkor tesszük bele a rumot, ha már
kézmeleg, hogy ne illanjon el az alkohol.
A meggyet lecsöpögtetjük, és minden szemet kettévágunk. Egy tálban beáztatjuk a
rumos fahéjba, átkeverjük, és a felhasználásig állni hagyjuk. Addig a piskótát apró
kis kockákra (2x2 cm) vágjuk, vagy széttépkedjük. Ha kihûlt a puding, egy keverõtálban összedolgozzuk a mascarponéval, a
többi porcukorral, a rummal, és a kemény
habbá felvert tejszínt is beleforgatjuk, így
egy habkrémet kapunk.
Egy nagy tálban (lehetõleg üvegben, mert
úgy a legszebb) egymásra rétegezzük a ré-

Csirkesaláta gyümölcsökkel

A csirkemelleket megtisztítjuk. Egy lábasban kevés vizet melegítünk, amelyet megszórunk sóval. Belehelyezzük a csirkemelleket és lefedjük. Alacsony lángon, éppen
forráspont alatt gyöngyözõ vízben, 10-12
perc alatt készre pároljuk. Ha kész, kivesszük és hûlni hagyjuk. Közben a gyümölcsöket megpucoljuk. A narancsot a fehér hártya mellett vágjuk be, úgy szedjük ki
a gerezdeket. A kivit és az almát kb. 1,5-2
cm-es kockákra vágjuk. A lilahagymát
megpucoljuk és nagyon vékony szeletekre
vágjuk. A petrezselyemzöldet megmossuk
és apróra vágjuk. Ha kihûlt a csirke, akkor
felkockázzuk és a gyümölcsökkel, a lilahagymával és a petrezselyemzölddel
együtt egy keverõtálba tesszük. Leöntjük
olívaolajjal és citromlével, megszórjuk egy
kevés frissen õrölt borssal és ízlés szerint
pici sóval. Jól összekeverjük, tálaljuk.

Hargitai nagymama

ÉTELRECEPTJEINEK
gyûjteménye
kapható
szerkesztõségünkben
1500 Ft-os áron.
Bogárd és Vidéke Lapkiadó és
Nyomda Sárbogárd, Hõsök tere 12.
Nyitva: hétfõtõl péntekig, 8-17
óráig. Telefon: 06 (25) 508 900
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BOGÁRD és VIDÉKE városi teremlabdarúgó-bajnokság
XIV. forduló
A mérkõzéseket vezette: Szunyogh Á.

Sárkeresztúr Kike–Spuri
3:2 (2:0)
Sárkeresztúr Kike: Szauervein – Böröndi,
Hajdinger, Jancski, Tóth.
Csere: Kiss.
Spuri: Kiszl – Kacz, Kiss, Imre, Huszár.
Csere: Banda, Bereczki, Fésû, Szabó, Zámbó.
Hajdinger szögletet harcolt ki. Az ellenkezõ kapunál Kacz lõtt kapu mellé. 3. perc:
Imre lövését Szauervein lábbal a mezõnybe rúgta. 4. perc: Böröndi lövése kerülte el
a kaput. 5. perc: Hajdinger jó helyzetben
hibázott. 6. perc: szabadrúgáshoz jutott a
Kike. Tóth lövése a felsõ sarokban kötött
ki, 1:0. 7. perc: Böröndi lábáról szedte le a
labdát Kiszl. 9. perc: Böröndi lövését Kiszl
szögletre tolta. Jancski gurította be a labdát, Böröndi lövésével szemben Kiszl tehetetlen, 2:0. 11. perc: hosszú idõ után ébredezett a Spuri. Kiss alig lõtt kapu mellé.
13. perc: Böröndi szabadrúgása a kapu
mellett kötött ki. 14. perc: Jancski átadása
után Kiss került gólhelyzetbe, azonban elcsúszott. 15. perc: Spuri-szöglet, melybõl
nem lett semmi. 16. perc: Banda buktatta
Tóthot. A szabadrúgás magasan a kapu fölött hagyta el a játékteret. Még ugyanebben a percben Hajdinger hagyott ki helyzetet. 17. perc: Jancski lövését Kiszl rúgta ki a
mezõnybe. 17. perc: Fésû lövését védte
Szauervein. Az utolsó percekben pihentek
a csapatok! 21. perc: Böröndi lövését védte
Kiszl. 23. perc: Spuri-szöglet. A belõtt labdát Kacz magasan a kapu fölé vágta. 24.
perc: Hajdinger jó helyzetben a kapufát találta el. 24. perc: Huszár jó helyzetben
szintén a kapufát találta el. 25. perc: Tóth
lövését Kiszl védte. 26. perc: Kiss lövése
Kiszl kezérõl vágódott szögletre. A belõtt
szögletbõl Kiss szerzett gólt, 3:0. 29. perc:
Imre lövését Szauervein csak kiütni tudta a
mezõnybe. 30. perc: Imre szabadrúgása a
kapu fölött landolt. 31. perc: Jancski ment
szögletre Fésû elõl. 33. perc: Fésû tálalt
Imre elé, aki kegyetlenül kihasználta a
helyzetet, 3:1. 34. perc: Jancski elõl a
visszafutó Szabó ment szögletre. 36. perc:
Szabó lövése a kapu fölé szállt. 37. perc:
Tóth lövése a jól védõ Kiszl kezében halt
el. 38. perc: nagy helyzetet hagyott ki Fésû.
37. perc: Kacz átadásából Imre nagy gólt
lõtt, 3:2. A játékvezetõ cipõfûzõkötés,
buktatás miatt 2 percet hosszabbított. 41.
perc: a Kike rúgott szögletet, mentettek a
védõk. 42. perc: Tóth a kapufát tesztelte.
Küzdelmes mérkõzés volt, kihagyott helyzetekkel, remek Kiszl-védésekkel fûszerezve!
Sárga lap: Huszár.
Góllövõk: Tóth, Böröndi, Kiss, illetve Imre 2.

DreamTeam–
Twister Galaxy 0:7 (0:2)

Extrém–Bogárd Junior
15:2 (2:1)

Dream Team: Hegedüs – Bognár J., Berta,
Mondovics, Simon T.

Extrém: Németh – Nedoba, Dévényi, Horváth T., Baki.
Csere: Horváth D.
Bogárd Junior: Lekner – Bor P., Szakács,
Farkas, Lénárt.
Csere: Láng, Oláh, Németh, Varga.
1. perc: kezdés után Bor P. lövése a kapu
fölé szállt. A kigurítás után Dévényi egyedül lövéshez jutott, azonban õ is kapu fölé
lõtt. Extrém-fölény, Junior-próbálkozás!
5. perc: Horváth T. csúnyán a kapu mellé
lõtt. 6. perc: Baki lövése szállt a kapu fölé.
7. perc: Dévényi átadását Horváth T. lõtte
a kapuba, 1:0. 8. perc: Baki a kitörni akaró
Lénártot lökte, szabadrúgás. Nem lett belõle semmi. 10. perc: az elõre törõ Dévényi
a kapu fölé lõtt. 11. perc: Horváth T. lövését Lekner a mezõnybe öklözte. 12. perc:
Farkas átadását Lénárt rontotta el. 14.
perc: Horváth T. lövése Lekner mellérõl
pattant ki. 15. perc: Bor P. lövésébe Dévényi lép bele. 17. perc: váratlanul Lénárt
egyenlített, 1:1. 18. perc: Horváth T. estében a kapu mellé gurított. 19. perc: nem sokáig örülhetett az egyenlítésnek a Junior,
mert Horváth D. találatával 2:1-re módosult az eredmény. 19. perc: Nedoba lövését
védte Lekner. 20. perc: szabadrúgáshoz jutott a Junior. Lénárt gurított Farkas elé, lövése elakadt a jól tömörülõ Extrém játékosaiban. 21. perc: Dévényi átadását Horváth T. gurította mellé. 22. perc: Horváth
T. növelte az elõnyt, 3:1. 23. perc: Dévényi
átadásából Horváth T. lõtt gólt, 4:1. 24.
perc: szöglet után Baki eredményes, 5:1.
26. perc: potyognak a gólok! Dévényi hozta gólhelyzetbe Horváth T.-t, aki nem tudott hibázni, 6:1. 27. perc: Varga üggyelbajjal tudott tisztázni Baki elõl. 28. perc:
Németh N. hagyott ki szépítési lehetõséget. Az ellentámadás után Horváth T.
újabb gólja, 7:1. 28. perc: ma nem tud hibázni Horváth T., 8:1. 29. perc: na, ki a gólszerzõ? Eltalálták? Megsúgom! Horváth
T., 9:1. 3. perc: Nedoba lövése a kapufán
csattant! 31. perc: Horváth T.-gól, 10:1. 32.
perc: Dévényi átadásából Horváth T. eredményes, 11:1. 33. perc: Horváth T. addig
próbálkozott a kapu bevételével, míg végül
sikerült, 12:1. 34. perc: Horváth D. tálalt az
öccse elé, nem tudott hibázni, 13:1. Még
ebben a percben ismételt, 14:1. 35. perc:
végre eljutott a Junior az Extrém kapujáig!
A kifutó Németh mellett Lénárt gurított a
kapuba, 14:2. 36. perc: Baki lõtt kapu
mellé. 38. perc: Horváth D. hozta gólhelyzetbe testvérét, aki beállította a végeredményt, 15:2.
Nehezen indult a mérkõzésen a gólgyártás. De ha egy üzlet beindul!
Sárga lap: Horváth D.
Góllövõk: Horváth T. 12, Horváth D., Baki, Dévényi.

Csere: Bognár R., Kovács.
Twister Galaxy: Bognár – Kaló, Vörös,
Killer G., Kristóf.
Csere: Balogh, Barabás, Hegedüs, Killer I.,
Szántó.
1. perc: Mondovics lõtt a kapu mellé. 3.
perc: Kristóf sem találta el a kaput. 4. perc:
Kaló sem. 5. perc: Vörös lövését Hegedüs
szögletre hárította. Még ebben a percben
Kristóf lövése a kapufáról a mezõnybe vágódott. 7. perc: Kaló az elõreívelt labdába
fejjel belecsúsztatott, amely Hegedüs felett a kapuba kötött ki, 0:1. 8. perc: Kaló lövését Hegedüs védte. 9. perc: Ébl orrvérzésig ült a Twister kispadján! Berta lövése
Barabásról vágódott Ébl fejére! 10. perc:
Twister-szögletek voltak az események.
11. perc: Szántó lábáról Hegedüs merész
vetõdéssel szedte le a labdát. 12. perc: Kaló
két lövését is lábbal tisztázta Hegedüs. 13.
perc: a Twisteres Hegedüs lövését védte
Hegedüs kapus. 14. perc: Barabás lövése a
jobb alsó sarokban kötött ki, 0:2. 15. perc:
Mondovics! Hová? 17. perc: Hegedüs J. lövését védte Hegedüs. 18. perc: Berta az
alapvonalról próbálkozott lövéssel, de a
kapu mögé ment. 19. perc: Kovács lövése
Baloghon változtatott irányt. 21. perc:
Kristóf lövése Hegedüs fejérõl vágódott
szögletre. A begurított labdából Kristóf
növelte az elõnyt, 0:3. 23. perc: Továbbra is
a Twister maradt támadásban. Szögletig
jutottak. 24. perc: Kristóf rosszul találta el
a labdát, amely a kapu mellé szállt. 25.
perc: Barabás lövése a kapufát súrolva
ment mellé. 26. perc: Kristóf tálalt Vörös
elé, lövését gólhelyzetben a kapu fölé vágta. 28. perc: Killer G. átadásából Kristóf
növelte az elõnyt, 0:4. Kezdés után Bognár
R. szabálytalankodott. A megítélt szabadrúgást Kaló Kristóf elé rúgta, aki nem hibázott, 0:5. 31. perc: a lassú Berta szögletet
harcolt ki. Persze, megetette Killer I.! 32.
perc: Kovács átadását Mondovics fekve a
kapu mellé gurította. 33. perc: Mondovics
átadása tiszta gólhelyzetben találta Kovácsot, aki gyengén a kapus kezébe emelt. 34.
perc: Vörös-kapufa. 35. perc: Vörös-gól,
0:6. 36. perc: 7 méteres! Balogh, a „Nagyfõnök” helyezett a kapuba, 0:7. 37. perc:
Mondovics kapu mellé lõtt. 39. perc: Balogh szintén.
A mérkõzés végén a Dream Team csapata
köszönte meg a bajnokságon való részvételt! Szép momentum volt!
Sárga lap: Hegedüs J.
Góllövõk: Kaló, Barabás, Killer G., Kristóf
2, Vörös, Balogh.
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Légió 2000, Agro Natur–
LSC Sárbogárd 3:0 (1:0)
Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Tóth
A., Palotás, Nyúl, Kelemen.
Csere: Derecskei, Gábris, Németh, Simon,
Tóth G., Virág.
LSC Sárbogárd: Farkas – Mihalkó, Lakatos Gy., Rehák, Bor J.
Csere: Ellenbruck, Farkas J., Lakatos R.
A bajnokság sorrendjét eldöntõ mérkõzés!
1. perc: Bor J. váratlan lövése kerülte el a
kaput. 2. perc: LSC-szabadrúgás szállt a
kapu mellé! Bár Reháknak jobb lett volna
legurítani, mert szabadon volt! 3. perc: Lakatos Gy. szabálytalankodott Kelemennel
szemben. A szabadrúgás a kapu mellé
szállt. 6. perc: Tóth A. emelése alig ment a
kapu fölé. 7. perc: Bor kapufát rúgott. 8.
perc: Rehák lövése Horváth lábáról a mezõnybe repült. 9. perc: Kelemen lövését
csak másodszorra fogta meg Farkas. 10.
perc: Rehák magasan a kapu fölé lõtt. 11.
perc: Tóth A. lövése a kapufán csattant.
12. perc: Bor szabadrúgásból a kapu mellé
durrantott. 13. perc: Virág lövését Farkas
lábbal hárította. Virág ismételt lövése a
kapu mellé ment. 14. perc: Virág a kapu
elõtt keresztbe rúgta a labdát. 15. perc: Bor
szintén a kapu mellé lõtt. 16. perc: LSCszabadrúgás. Bor lövése a kapu mellé
szállt. 17. perc: Tóth G. erõs lövése a kapu
fölött hagyta el a játékteret, mintegy 6 méterrõl. 18. perc: Tóth G. balról hatalmas
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gólt rúgott a kapu felsõ sarkába, 1:0. Ezt a
kapus nem védhette! 21. perc: Virág gólhelyzetben nem találta el a labdát. 22.
perc: Gábris hagyott ki helyzetet. 23. perc:
Kelemen lövése alig ment a kapu fölé. A
kidobott labdát Rehák távolról lõtte a kapu fölé. Tóth A. lövése meg Farkas mellérõl vágódott ki a mezõnybe. 25. perc: támad az LSC, de majdnem gólt kap. 26.
perc: Virág hatalmas lövése talált utat a
kapuba, 2:0. 27. perc: Virág kísérletét védte Farkas. 28. perc: Virág nem találta el a
kaput. 29. perc: LSC-szabadrúgás. Bor
passz helyett a kapu mellé lõtt, a labda a
kapu fölé szállt. 30. perc: Kelemen lövése a
kapu mellé. 32. perc: Nyúl lövése Ellenbruckról vágódott le. 33. perc: Palotás próbálkozott lövéssel. 34. perc: Lakatos Gy.
hibázott, mert Németh mellérõl elé pattant a labda, elhamarkodottan lõtt, Horváth védett. 35. perc: Rehák lövése vágódott szögletre. A belõtt labdát Virág Tóth
A. elé rúgta, aki lyukat rúgott nagy helyzetben. 37. perc: Virág szerencsés gólt rúgott,
3:0. Õ sem akarta elhinni, hogy sikerült!
39. perc: Kelemen átemelte a labdát Mihalkón, de fölé lõtt. 40. perc: Bor lövése
Horváthról pattant a mezõnybe.
Jó iramú mérkõzést játszott a két csapat.
Sárga lap: Tóth G., Németh.
Piros lap: Lakatos Gy. a játékvezetõ megsértéséért.

Tabella
1. Légió 2000,
Agro Natur

14 9

3

2 76:27 30

2. Extrém

14 9

2

3 92:35 29

3. LSC Sárbogárd

14 9

1

4 62:27 28

4. Sárkeresztúr Kike

14 9

-

5 63:35 27

5. Twister Galaxy

14 6

2

6 54:39 20

6. Spuri

14 6

1

7 50:58 19

7. Bogárd Junior

14 2

1 11 32:104

7

8. Dream Team

14 1

- 13 20:123

3

Góllövõlista
1. Horváth Tamás, Extrém, 32 gól
2. Virág Zsolt, Légió 2000, Agro Natur, 26
gól
3. Bor József, LSC Sárbogárd, 19 gól

Az oklevelek, érmek, kupák,
különdíjak átadására
március 4-én 19.00 órakor
kerül sor
a József Attila
Mûvelõdési Házban.

Góllövõk: Tóth G., Virág 2.

Gróf Ferenc

Pályára fel!
Visszavonhatatlanul itt a tavasz! A hétvégén folytatódik a megyei
labdarúgó-bajnokság.
Csapataink a kemény hideg ellenére elvégezték a felkészülést.
A megyei U19-es bajnokság elmúlt évi bajnoki címe után az újjáalakult csapat a 6. helyrõl folytatja. Pajor László edzõ számíthat a
sérülésébõl felépült játékosokra és a külföldi munkából hazatérõkre.
A kimondott célja a csapatnak a dobogós hely megszerzése.
A megyei II. osztályban a rosszul sikerült õsz után bizakodva indul
a tavasszal az együttes. A keretben változás nem történt. Pajor
László edzõ megfogalmazása szerint a játékban történõ elõrelépés, a fejlõdés magával hozza a csapat teljesítményének a javulását. A kitûzött cél a középmezõnyben stabilizálni a helyét a
csapatnak.
A megyei I. osztályban szereplõ együttes õszi szereplése csalódást
okozott. A csapat a 8. helyrõl folytatja a pontvadászatot. Gracza
Tibor edzõ számíthat a sérülésébõl felépült Bezerédi Ádám és
Nagy Krisztián játékosokra.

Új igazolás a külföldrõl hazatérõ Tóth Tamás leigazolása.
Elvárás a csapattól, hogy hazai mérkõzések után ne az ellenfél ünneplésétõl legyen hangos az öltözõ. Minden csapatrésznek maximális odaadással kell küzdeni, és az eredmény nem marad el.
Elvárás a csapattól a dobogóközeli helyezés elérése.
Gólokban, pontokban szép tavaszt!

A hétvége sportmûsora:
2017. február 25., szombat
10.00 óra: Sárbogárd U19–Pusztaszabolcs U19 (Sárszentmiklóson)
14.30 óra: Szabadegyháza–Sárbogárd II. (Szabadegyházán)
2017. február 26.,vasárnap
14.30 óra: Sárbogárd–Sárosd Sport 36 (Sárszentmiklóson)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az
interneten Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi
Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó
Gáspár és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés
és utómunka: Heiland Ágnes, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási
határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a
nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések:
szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft, félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Szántó Gáspár

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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Vereség a tavaszi nyitányon
Telekom Veszprém IV–VAX KE Sárbogárd 31-23 (14-9)
Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság
14. forduló
Vezette: Felhõ F.–Öcsi T. Nézõszám: 50 fõ.
Veszprém: Csomay – Tóth 2, Huber 9, Karli 3, Somogyvári 3,
Plank 3, Morvai 1.
Cserék: Kálomista, Gombkötõ – Kara 9, Forgács, Czetti, Gajdos 1,
Edzõ: Tombor Csaba.
Sárbogárd: Németh I. – Szabó J. Zs. 1, ifj. Bodoki 5, Pluhár 7,
Rehák 5, Horváth 2, Kaló 2.
Cserék: Aranyos 1, Suplicz, Várady–Szabó.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 9/8, illetve 3/2. Kiállítások: 6, illetve 6 perc.
Rögtön a tavaszi szezonnyitón nehéz mérkõzés várt a csapatunkra. Ellenfelünk a fiatal tehetségekbõl álló Telekom Veszprém IV.
csapata volt. Õsszel itthon nagyon szoros mérkõzésen engedtük ki
kezünkbõl a 2 pontot, most elsõsorban a helytállás volt a cél.
A találkozó elsõ pár percében felváltva potyogtak a gólok, 2-2
után azonban a hazaiak magukhoz ragadták a kezdeményezést és
megléptek 4 góllal. Támadójátékunk nem volt ütõképes, megzavart minket a nyitott védekezés, nehezen jutottunk el lövõhelyzetekig. Szinte az egész elsõ félidõben tartotta az elején megszerzett elõnyét a veszprémi alakulat.
A szünet után nagyobb lendülettel jöttünk ki a pályára, ami meg is
látszott a támadójátékunkon. A több mozgásnak meglett az eredménye, és az elsõ 5 percben visszajöttünk mínusz 3-ra. A védekezésünk viszont nem mûködött úgy, ahogy szerettük volna. A beálló elleni játékra nem volt ellenszerünk, ennek köszönhetõen 9 alkalommal lõhetett hétméterest ellenfelünk. A mérkõzés utolsó
20 percére már nem maradt elég erõnk, és a rengeteget készülõ fiatalok felõröltek minket. Becsületünkre legyen mondva, hogy
végigküzdöttük a 60 percet és 10 gólon belül maradtunk.
Megpróbáltuk kihozni a legtöbbet ebbõl a mérkõzésbõl. Pont erre számítottunk, amit kaptunk a veszprémiektõl. Nyitott védeke-

A SÁRBOGÁRDI KÉZILABDÁÉRT
Tisztelt Szurkolóink! Ismét közeledik az adóbevallás. Az elmúlt
években jelentõs anyagi támogatást jelentett számunkra az Önök
adójának 1 %-a, amit nagyon köszönünk!
Kérjük Önöket, hogy ha tehetik, az idén is támogassák az egyesületünket.

zésük ellen keveset mozogtunk, gyors lerohanásaikat pedig nem
mindig tudtuk megakadályozni faultokkal, valamint a beállóik ellen sem védekeztünk jól. Több játékosunk is elmaradt a tavaszi
teljesítményétõl. Pluhár Tamás viszont kiválóan teljesített, 7 gólt
szerzett beállóból, õ volt az egyedüli, aki jól használta ki a nyitott
védekezés adta lehetõségeket. Kapuban pedig Németh Tamásnak is voltak szép védései. Még ha pontokat nem is sikerült szereznünk, de felkészülésnek kiváló volt ez a találkozó az elõttünk
álló Ercsi elleni rangadó elõtt.
Várunk minden szurkolót hétvégén a Mészöly-csarnokba, kell a
biztatás!
Február 25. (szombat) 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Ercsi SE
Tabella
1. Veszprémi Egyetemi SC
2. Telekom Veszprém IV.
3. Rácalmás SE
4. Bajnok DSE Nemesvámos
5. Ercsi SE
6. VAX KE Sárbogárd
7. KK Ajka II.
8. Bicskei TC
9. Õsi Andreotti SE
10. Simontornyai KK
11. Alsóörsi SE
12. Martonvásári KSE
13. Somló Hús KK Pápa

13 13 0 0
13 11 0 2
13 9 0 4
13 8 1 4
13 8 0 5
13 7 0 6
13 5 1 7
13 5 1 7
11 5 0 6
13 4 1 8
13 3 0 10
12 3 0 9
13 0 0 13

429
371
385
372
397
380
326
347
322
390
324
276
316

317
292
357
333
352
353
337
367
325
443
383
337
439

112
79
28
39
45
27
-11
-20
-3
-53
-59
-61
-123

26
22
18
17
16
14
11
11
10
9
6
6
0

A 14. forduló további eredményei:
Ercsi–Ajka 33–24 (14-11)
Simontornya–Nemesvámos 32–41 (14-16)
Martonvásár–Veszprémi Egyetem 26–33 (12-17)
Rácalmás–Alsóörs 35–25 (19-13)
Pápa–Bicske 24–28 (13-13)
Rehák Tamás

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen
Kata Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik elmúlt évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták
tevékenységét. A 2015. rendelkezõ évre vonatkozóan
254.000 Ft gyûlt össze, melyet a 2016-os évben a gyermekek
nyári hittantáborára fordítottunk. További célunk a Sárbogárdi Református Idõsek Otthonának támogatása.

Adószámunk: 18502710-2-07

Adószámunk: 18483118-1-07

VAX KE Sárbogárd

Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány Sárbogárd
Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!

1%
KEDVES KARATE SPORTBARÁT!

ADÓ 1 %

Kérem, hogy személyi jövedelemadója 1 %-ának
felajánlásával támogassa a

Köszönjük Önnek, hogy a múlt évben végzett 1 %-os adománygyûjtési munkájával hozzájárult egyesületünk mûködéséhez. Kérjük, hogy az idén is legyen segítségünkre. Fáradozását nagyon köszönjük!

NIHON KARATE KYOKAI Sportegyesületet.
Adószámunk: 19025513-2-07
Köszönettel: Németh Attila elnök

Adószámunk: 18491074-1-07
Tisztelettel és köszönettel:
Sárréti Íjász Club Egyesület Sárbogárd
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APRÓHIRDETÉSEK

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK:

Eladó Sárhatvan, József Attila u. 67. alatti 1448 nm területû ingatlan (lakóház: 90 nm, plusz gazdasági épületek.) Irányár: 4,5 m Ft. 06 (20) 239 7707.

a Bogárdi TV-ben is látható!

Kereskedelmi tapasztalattal eladókat keresünk négy vagy nyolc órában. Érdeklõdni: 06 (20) 229
1159
Barátságon lakás, ugyanitt bútorok eladók. Iparban szõlõ eladó vagy kiadó. 06 (30) 534 0007

GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA,
KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

Szobabútor, négy szekrény, két heverõ, két fotel, asztal, jó állapotban lévõ gáztûzhely eladó 06 (30)
608 5023, 06 (30) 342 8281 (15488994)
Fiatal gazda szántóföldet bérelne támogatás feletti áron. Területek: Nagyhörcsök, Sárhatvan, Örspuszta, Pusztaegres, Sáregres, Mezõszilas, Káloz, Dég (Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós), minimum
2,5 hektártól. 06 (30) 613 0823
A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarátkör
tisztelettel meghívja a szõlõsgazdákat

SÁRBOGÁRDON,
ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ
ELADÓ
06 30 347 3767
CSALÁDI HÁZAK,
INTÉZMÉNYEK
TAKARÍTÁSA!
06 20 567 6678
KERTÉPÍTÕ CÉG
keres
ÉPÍTÉSVEZETÕT és
KERTÉSZETI
SEGÉDMUNKÁST
B-kategóriás jogosítvánnyal
06 20 411 6895
SAROKTELEK ELADÓ
Sárszentmiklóson.
06 30 378 2736
1200 FT/ÓRA
KERESETI LEHETÕSÉGGEL
TRAKTOROST
KERESÜNK
sárhatvani munkahelyre.
06 30 9381 681

február 24-én 16.00 órakor
a József Attila Mûvelõdési Központban tartandó

A SZÕLÕ VÉDELME CÍMÛ ELÕADÁSRA.
Elõadó: Németh Tibor, a KWIZDA Agro Hungary területi képviselõje
Vezetõség
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