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ÁPRILISI SZESZÉLY

Április 19-e van, amikor e sorokat írom, és éppen nagy pelyhekben esik a hó. A telefon idõjárás-elõrejelzõje hangos csörömpöléssel
közli, hogy a Kékest több centis hótakaró borítja. Kár volt olyan korán elrakni a szánkót...?
Nem mondható egyedinek ez az idõjárási esemény, hiszen Április kisasszony kiszámíthatatlanságában vetekszik Shakespeare makrancos hölgyével. Hol süt a nap, hol esik az esõ, s lám, a hó. Egyik nap pólóban flangálunk a nyárias melegben fagyit nyalogatva, másnap téli kabátba húzzuk a nyakunkat a metszõ hideg elõl. Két hete egyik munkatársunk megmártózott a Dunában. Most meg a nyíló orgonán
és epervirágon megül a hó. Egyes kártevõket még a hosszú fagy sem irtott ki, bezzeg a gyönge hajtásokat megsanyargatja a bolondos
április.
No, de ím e harcedzett fiatalember, Németh Kristóf, aki fittyet hány mindenféle szeszélyre, és napágyán idõzve optimista türelemmel
tekint napszemüvegén és a hópelyheken át a jövõbe. Lehet, hogy mire lapoz egyet a könyvében, már ki is süt újra a nap.
Hargitai–Kiss Virág
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Sürgés-forgás a zsidó temetõnél
Nagy nyüzsgésre, sürgés-forgásra lettünk
figyelmesek nagypénteken a sárbogárdi
zsidó temetõnél, a Radnóti utcában.
Dombbá magasodó ághalmok szaporodtak kívül a kerítés mentén, motoros fûrész
hangját vitte a szél. Sok-sok ismerõs, felnõttek és ifjak serénykedtek együtt. KÓSA
KÁROLYT állítottam meg pár szó erejéig,
érdeklõdve a munkálatokról.
– A sárbogárdi Hit Gyülekezete tagjai vannak itt. Szeretnénk helyreállítani a zsidó
temetõt a közelgõ holokausztünnep alkalmából is. Szeretnénk, ha rendben lenne ez
a temetõ, mert fontosnak érezzük, hogy a
zsidóság felé kifejezzük tiszteletünket,
nagyrabecsülésünket. Ennek egyik jele,
hogy zsidó temetõket állít helyre a Hit
Gyülekezete szerte az országban.

– Nagyon sok munkátok van. Hallani a
háttérbõl, hogy szükség van fûrészre, fûnyírásra. Az imént fölállítottatok egy sírt
is, amihez pedig maltert kellett keverni.
– Eléggé összetett a munka, és hála Istennek több szakterületrõl vannak itt kollégák. Vannak kõmûvesek és favágáshoz is
értõ emberek, így a láncfûrészt is tudjuk
használni. A gyerekek is aktívan segítenek
a faágak kihordásában.

Helyesbítés
Tisztelettel felhívjuk kedves Olvasóink
figyelmét, hogy a legutóbbi lapszámban
közölt „Egy újabb kép a sárbogárdi zsinagógáról” címû cikk technikai okok
miatt hibás szöveggel jelent meg (néhány példa: kettõskötõjelek, 19100
elõtt-as évek, befelmenni), melyre már
csak a kinyomtatást követõen derült
fény. A javított cikket a honlapunkra
feltöltésre kerülõ lapszámban találják
meg.
Szerkesztõség

– Egynapi munkát terveztek, vagy hoszszabb ideig eltart?
– Szeretnénk teljesen helyreállítani a temetõt. Mindenképpen azokat a fákat sze-

retnénk kivágni fokozatosan, amik sírköveket tesznek tönkre. Utána pedig már
csak arra lesz szükség, hogy egy fûkaszával
lenyírjuk a füvet.
– Régi, eltört sírköveket is rendbe raktok.
Amik eldõltek, azokat is megpróbáljátok
egyenesbe hozni?
– Igen. Mint mondtam, ez csak a kezdet.
Szeretnénk majd gépekkel is bejönni.
Nagy Laci barátunk fog ebben segíteni,
ugyanis vannak több mázsás leesett sírkövek, azokat nem lehet emberi erõvel helyreállítani.
– Köszönöm szépen, jó munkát nektek!
Nagyon szép feladatba vágtátok a fejszéteket.
A nyesedékek elszállításáról természetesen gondoskodnak, hogy méltó fényében
tündökölhessen ez a helyi érték, mely az
egykor Sárbogárdot kultúrájával, közéleti
és gazdasági tevékenységével gazdagító
zsidó közösség emlékét hordozza, akik
már nem lehetnek közöttünk, akiket elhurcoltak, meggyilkoltak váratlanul, ártatlanul.
Hargitai–Kiss Virág
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Átépítés alatt a templomtetõ
Az utolsó elõtti pillanatban láttak neki a
sárszentmiklósi evangélikus templomtetõ
javításának a munkálatokban részt vevõ önkéntesek Váraljai Péter gondnok, fafaragóés asztalosmester vezetésével.
A néhány év múlva 150 éves templom tetejét az elõdök fazsindellyel fedték be, melyet
élére állított, 45 cm-es deszkán helyeztek el.
Késõbb ráléceztek és palával borították, ám
a túlsúlytól meghajlott a tetõ, az egész szerkezetet veszélyeztetve. Félõ volt, hogy egy
nagyobb hó alatt összerogy az egész, és
megsérülhet a födém. Most az egész héjazatot leszedték, új gerendázatot és tetõfedést kap a templom. Valószínûleg fazsindely-utánzatú fedést kap, de ez még képlékeny. A csapadék ellen fóliával védekeznek, de itt-ott így is becsorog a víz, amivel
számoltak.

Nem könnyû a munka, de a 8 millió forintra becsült bekerülési költségbõl az önkéntes munkával, saját állvánnyal és állványozással nagyon sok pénzt megspóroltak. A tetõ helyreállításának költségét egyházi vonalon befolyó pénzekbõl, illetve a gyülekezet komoly
áldozatvállalása révén fedezik.
Az ácsmunkát alapi és sárbogárdi szakemberek végzik majd. Sor kerül a lyukas és rozsdás toronysisaklemez cseréjére is. Ezt követõen
kijavítják a vakolatot, ablakokat, és remélhetõleg a nyári táborok idejére minden elkészül.
Hargitai–Kiss Virág

ADÓ 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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Formát öntött agyag
A Sáregresen munkálkodó Oroszi testvérpár: István és Sándor
munkáiból nyílt kiállítás a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési
Központban csütörtökön este. A tárlatot Kovács György, a Fejér
Megyei Mûvelõdési Központ címzetes igazgatója nyitotta meg a
kamarateremben Viasz Zoltán furulyakészítõ hangszeres közremûködésével.

meg õket, majd Sáregresre helyezték át fõhadiszállásukat. A mûhely mellett mûködõ üzleten kívül a vasút mellett is van egy
terciájuk, ahol a tálakhoz, edényekhez, szobrokhoz, használati és
dísztárgyakhoz maguk készítik az agyagot, s ott vannak a maguk
rakta kemencék is, a szabad ég alatt. Az általuk készített tárgyak
színes palettája abszolút kézmûvesmunka, egyedi darab. Elõttük
nincs lehetetlen, bármit megformáznak anyagból.
Hargitai–Kiss Virág

A két fazekasmester alkotói vénája egyértelmûen édesanyjuktól
származtatható, aki a Zsolnay-gyárban porcelánfestõként tevékenykedett, és kerámia szakot végzett. A fiúk 1999-ben szerezték
meg szakmájukat a székesfehérvári Ybl Miklós Szakiskolában. Itt
a térségben elõször Cecén próbáltak szerencsét, ott ismerhettük

Tavaszvárás a könyvtárban
Nyulak, tojások, kiscsibék, bárányok és virágok költöztek a sárbogárdi könyvtárba, de természetesen nem élõben, hanem stílusosan papíralapon: szalvétán. Hermann Tiborné
húsvéti gyûjteményébõl nyílt „Tavaszváró” kiállítás, mely április 22-éig tekinthetõ meg.
A szalvéták közt van hagyományos, modern, humoros és kedves figurákat ábrázoló. Ki-ki
megtalálhatja a szívéhez legközelebb állót, a maga kedvencét.
Szalvétával egyébként nagyon könnyen lehet tárgyakat, akár bútorokat is díszíteni némi
dekupázsragasztó, ecset és kézügyesség segítségével.
HKV
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FANATIZMUS
G. úr tisztes családapa, reggelenként õ készíti el a teát és a kávét a
család számára, a munkahelyére menet õ viszi el a négyéves Katikát az óvodába. Nem iszik, nem dohányzik, kedvenc zenemûve
Mendelssohn hegedûversenye David Ojsztrah elõadásában. A
múlt héten többek között õt is õrizetbe vette a rendõrség kirívóan
durva viselkedés, verekedés, egy a lelátón helyet foglaló nézõ fogainak kiverése miatt. Amikor megkérdezték tõle, miért tette ezt,
szó szerint ezt mondta: „Az az aljas strici azt merészelte mondani,
hogy a bíró helyesen döntött, és nem volt tizenegyes az az eset, holott mindenki látta, hogy tizenegyes volt.” Arra az ellenvetésre,
hogy a nézõk nagy része sem látott tizenegyest érõ szabálytalanságot, sõt az esetrõl készített videófelvételen sem látszik durva belemenés, ezt mondta: „Maga hisz a videósoknak és a szélhámos tévéseknek? Le van fizetve mind, akárcsak a nézõknek az a része,
amelyik nem egyszerûen hülye.” G. úr az õt kérdezõ riportert is
lefizetettnek vagy hülyének titulálta.

Fotó: dehir.hu
(illusztráció)

A fanatikus egyén indulatosan ragaszkodik a saját véleményéhez,
az ettõl eltérõ álláspontokat fölényesen és gyûlölettel elutasítja,
ellenségesnek tekinti. Olyannyira tagadja ellenvélemények létjogosultságát, hogy brutális, romboló, sõt gyilkos tettekre is képes
azok hirdetõivel szemben. A fanatizmus az emberek által büszkén emlegetett értelmesség („homo sapiens”!) nyilvánvaló felfüggesztését jelenti, önérzetes és dühös átlépést az irracionalizmus
dzsungelébe. Az ösztönvilág boldog felszabadítását az értelem
„kicsinyes”, „nevetséges” bilincseibõl. Ha a fanatikus embernek
azt mondod: „Gondolkozz egy kicsit!”, képes leköpni, fölrúgni téged. A fanatizmus, mint egy bódító, mérges gáz belengi az egész
földgolyót. A szíriai férfiak a rommá lõtt épület romos ablakából
céloznak fegyverükkel, és tüzelnek szakadatlanul, csak úgy röpködnek körülöttük a töltényhüvelyek. Hová céloztok, szíriai férfiak, mi végett röpítetek ólmot annak a másik embernek a fejébe?
Miért jó nektek, hogy eszmetársaitok és más embertársaitok hullái ott fekszenek összekeveredve a fal tövében? És mi jó van abban, hogy kiürül az országotok, és aki még él, idegen világokba
menti az életét?
Fanatizmus tüzelte Hitler rohamosztagosait, amikor betörték a
zsidó boltosok kirakatait. Mi lett belõle? Világháború ötven millió, igen, ötven millió halottal. Fanatikus gyûlölet torzította el az
ávós arcát, amikor letépte ártatlan emberek körmét a kínzókamrában. A világ némely nagyvárosainak bizonyos tüntetõi énekelnek, táncolnak, õket aligha lehet fanatikusoknak tekinteni, de
akik rombolnak, mocskolnak, trágárkodnak, azokat bizony igen.
Mi jogon borítod föl azt a szemetes kukát, ifjú tüntetõ, hisz az nem
a tied? Azt az utcát tisztességes emberek takarítják, te meg elrontod a munkájukat. Nemes eszmék hõsének színezed magad, közben rondán gyalázod az embertársadat?
Aztán meg mit mondjunk azokról, akik fölrobbantják önmagukat? Úgy látszik, a fanatikus elragadtatottság eljuthat az önmegsemmisítés fokozatáig is. Így kapjuk meg konkrét bizonyítékát a
fanatizmus abszurditásának.
Az ösztönökre szükség van, mint a napsütésre, de ha átveszik a
hatalmat az értelemtõl, az nagyon veszélyessé válhat.
L. A.

14.00 Petõfi Sándor Gimnázium
15.30 Tompa-ház

„TÚL A FÉNYEKEN…”
A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja
Önt és családját április 24-én, 17 órára

SAITOS LAJOS KÖLTÕ
könyvbemutatóval egybekötött szerzõi estjére.
Közremûködik:
F. Dõry Magdolna
Radnóti-díjas versmondó.
A belépés ingyenes.
Az esten lehetõség adódik
a szerzõ könyveinek
megvásárlásra és
dedikálásra.
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Illyés-napok
2017. április 11-én rendeztük meg a Cecei Általános Iskolában a hagyományos Illyéssportvetélkedõt. A diákok nagy szorgalommal készültek a Borosné Asbóth Ilona által
összeállított váltóversenyekre. Nagy örömünkre Cecén kívül még Sárkeresztúrról, Sárbogárdról, Alapról és Pálfáról érkeztek felsõ tagozatos diákok a versenyre, ami az
Illyés-vándorkupáért folyt. A nemes versengésben a következõ eredmény született: I.
helyezett a Cecei Általános Iskola csapata, II. helyezett holtversenyben a Sárkeresztúri
Általános Iskola és a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola csapata, III. helyezett a
Cecei Ált. Iskola Alapi Tagiskolájának csapata.
Mindenkinek köszönjük, hogy eljöttek hozzánk és jelenlétükkel támogatták a cecei iskolásokat az Illyés-sportvetélkedõ megrendezésében!

2. évfolyam:
I. Törzsök Panna – Mészöly Géza Ált. Iskola, Sárbogárd
II. Zádori Tamara – Sárszentmiklósi Ált.
Iskola
III. Sudár Arnold – Mészöly Géza Ált. Iskola, Sárbogárd
3. évfolyam:

Mesemondóverseny

74 tanulóból
a helyezettek névsora:

2017. április 12-én, szerdán rendeztük meg
a Cecei Általános Iskolában a hagyományos mesemondóversenyt. Az idei évben
bármilyen magyar népmesét „hozhattak”
a kisdiákok a megmérettetésre, ahova
Abától Bonyhádig érkeztek gyerekek a
szervezõk nagy örömére.

1. évfolyam:
I. Fáncsik Benjámin – Mészöly Géza Ált.
Iskola, Sárbogárd
II. Kovács Csaba – Sárkeresztúri Ált. Iskola
III. Bair Roman Grey – Cecei Ált. Iskola

I. Huszti Péter Tivadar – Aba Sámuel Ált.
Iskola
II. Szopori Zsanett – Arany László Ált. Iskola, Alap
III. Takács Janka – Cecei Ált. Iskola
4. évfolyam:
I. Balas Iringó Natasa – Aba Sámuel Ált.
Iskola
II. Horváth Balázs – Mészöly Géza Ált. Iskola, Sárbogárd
III. Jaskó Lili Anna – Aba Sámuel Ált. Iskola
III. Zsebe Rita Violetta – Széchényi Sándor Ált. Iskola, Nagydorog
5. évfolyam:
I. Bögyös Barbara – Sárszentmiklósi Ált.
Iskola
II. Tatai Sándor – Sárszentmiklósi Ált. Iskola
III. Nemes–Tóth Janka – Petõfi Sándor
Gimnázium, Sárbogárd
III. Suplicz Jázmin – Cecei Ált. Iskola

A szép nap az ünnepélyes megnyitóval
kezdõdött, ahol Király László intézményvezetõ köszöntötte a vendégeket. A cecei
diákok rövid mûsorát a parkban elhelyezett Illyés-szobor megkoszorúzása követte.
Ezután 7 kategóriában elkezdõdött a mesemondóverseny. Sok-sok érdekes mesével és elõadóval tiszteltek meg bennünket
a résztvevõk, amit ezúton is nagyon köszönünk! Egyben szeretnénk megköszönni a
kollégák és szülõk támogatását is, akik felkészítették és sok esetben el is kísérték a
versenyre a diákokat!
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Mészöly-hírek
Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny Dunaújvárosban
Szeles, csepergõs, igazi áprilisi idõben készülõdött 27 középiskolás és 21 felsõ tagozatos
általános iskolás csapat Fejér megyébõl Dunaújvárosban, a Radar Atlétikai Sportcsarnokban, hogy rövid köszöntés és eligazítás után összemérjék megszerzett katasztrófavédelmi tudásukat két kategóriában.

6. évfolyam:
I. Megyesi Mirtill – Cecei Ált. Iskola
II. Pajor Lili – Cecei Ált. Iskola
III. Kokas Réka – Sárszentmiklósi Ált. Iskola
7-8. évfolyam:
I. Lehota Eszter – Cecei Ált. Iskola
II. Biró Bence – Petõfi Sándor Gimnázium, Sárbogárd
III. Lajter Laura – Bonyhádi Petõfi Sándor
Evangélikus Gimnázium
III. Pszota Csenge – Mészöly Géza Ált. Iskola, Sárbogárd
Mindenkit szeretettel várunk jövõre is!
A Cecei Általános Iskola pedagógusai

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

A sárbogárdiakat, iskolánkat „MÉSZÖLYÖSÖK” csapatnévvel a következõ tanulók képviselték: Puha Erik (8. b), Kineth
István (6. b), Kókány Dániel (5. b) és Németh Zsolt (5. a).
Az elsõ fordulóban egy egyórás elméleti
tesztet töltöttek ki a versenyzõk, válogatott kérdésekbõl összeállítva, melyek a tûzvédelmet, a katasztrófavédelmet és az
ezekhez kapcsolódó egyéb ismeretanyagokat érintették. Az írásbeli után, az elõzetes
sorsolásnak megfelelõ sorrendet követve
jöttek a gyakorlati feladatok. Hat állomáson volt nyúlgátépítés homokzsákkal,
puzzle kirakása veszélyforrásokat jelölõ
táblákból, sítalpjárás 4 fõvel, ami az összehangolt csapatmozgás tesztje volt, túlélõcsomag összeállítása, kézigránát dobása
célba, rádiós akadálypálya teljesítése gázálarcban. Szóval csupa-csupa izgalom reggel 9 órától délután fél egyig.
A szervezõk (a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársai) kiváló
házigazdáknak bizonyultak, lilahagymás
vendégváró zsíros kenyérrel és forró teával
várták a próbák között felüdülni vágyó
versenyzõket.
Az eredményhirdetéskor minden résztvevõ csapat díszes formájú emléklapot kapott, ami még inkább emlékezetessé és
egyben felejthetetlenné tette ezt a napot.
Az elsõ három helyezett csapat felmenõ
rendszerben jutott tovább a megyei versenyre.
„Mészölyös” csapatunknak ebbe a kategóriába nem sikerült bekerülnie, a tapasztalat megszerzése viszont mindennél fontosabbnak bizonyult, megerõsítve a versenysorozat mottóját is, mely szerint: „A tudás
életet menthet!”

Õszintén kívánom, hogy soha ne kelljen
bármilyen krízishelyzetben is a megszerzett tudást használni, de birtokolni mindenképpen hasznos, és elengedhetetlenül
fontos dolognak tartom veszélyhelyzetektõl terhelt világunkban.
Lejegyezte: Onosai Tibor (felkészítõ tanár)

Mesemondók
Április 12-én mesemondóversenyen vettünk részt Cecén, az Illyés Gyula emlékének szentelt eseményen.
Az iskola igazgatójának köszöntése után a
diákok szép ünnepi mûsorral köszöntöttek
minket. Majd elkezdõdött az igazi verseny,
ahol a környezõ iskolák legjobb mesemondói mérték össze tudásukat. Míg vártuk az
eredményeket, szívélyes vendéglátásban
volt részünk, finomabbnál finomabb sütemények és üdítõ várt bennünket.
Iskolánkból öt tanuló ért el kiemelkedõ
eredményt:
I. helyezést ért el: Fáncsik Benjámin 1. b
osztályos és Törzsök Panka 2. b osztályos
tanuló;
II. helyezést ért el: Horváth Balázs 4. b osztályos tanuló;
III. helyezést ért el: Sudár Arnold 2. a osztályos és Pszota Csenge 7. a osztályos tanuló.
Köszönjük a szervezõknek ezt a mesés délelõttöt, és ezúton is gratulálunk minden
résztvevõnek, helyezettnek és felkészítõ
tanáraiknak!
Szabóné Berki Judit,
Mészöly Géza Általános Iskola
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Húsvéti hagyományok a Cecei Óvodában
Óvodánk nagy hangsúlyt fektet a hagyományok ápolására, hiszen úgy gondoljuk,
hogy a személyiségfejlõdés mellett olyan
élményeket élnek át, mellyel életre szóló
útravalót kapnak és még erõsebben szülõföldjéhez kötik a kisgyermekeket. Ezek az
élmények nem maradtak el húsvétkor sem.
A húsvéti ünnepkör szokásait, hagyományait felelevenítve sok közös, kedves élményben volt részünk. A hét elején a sibálás hagyományát elevenítettük fel. A fiúk sorfalat álltak és a középen elsétáló lányokat vesszõkkel ütögették meg, közben
mondókát kántálva kívántak mindenféle
szépeket. A kislányok cserébe színes szalagokat ajándékoztak a legénykéknek, melyet rákötöttek a vesszõre.
A természet megújulását jelképezi a zöldágjárás: vesszõbõl font, feldíszített kapu
alatt bújtunk át, közben tavaszi dalokat
énekeltünk.
A komatálazást nagyon szerették az óvodások. Ilyenkor a húsvétra jellemzõ finomságokkal (sonka, tojás, kalács) kínálták
meg egymást a csoportok, megerõsítve jó
viszonyukat, barátságukat. A gyermekek
saját maguk készítették el a falatkákat,
lelkesen, örömmel tevékenykedtek, és
persze a végén jóízûen el is fogyasztották
ezt a sok finomságot.
Az utolsó óvodai napon került sor a hagyományos locsolkodásra, ahol a fiúk
verssel köszöntötték a lányokat, a kislányok cserébe édességgel kínálták meg
õket.
Az ünnepkör lezárásaként óvodánkba is
megérkezett a nyuszi, mely sok udvari játékot hozott nekik. Izgatottan állták körül a nyuszifészket, s gyorsan birtokba is
vették a kiszemelt játékeszközöket.
Ez a hét rengeteg közös élményt nyújtott
gyermeknek, felnõttnek egyaránt. A közösen átélt élmények pedig erõsítették
az összetartozás érzését.
Cecei óvoda
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Szabadidõs díjugrató verseny Cecén
Az autóvezetéshez jogosítvány, a díjugrató
versenyzéshez pedig rajtengedélyvizsga
szükséges. De az odáig vezetõ út igen rögös és sok buktatóval jár. A lovardákban
ugyan elsajátíthatják a kezdõ lovasok a lovaglás és az ugrás technikáját, de ez önmagában még nem elég. Egy versenyen a ló és
a lovas is teljesen más idegállapotba kerül,
és más kihívásoknak kell megfelelniük,
mint egy edzésen. Ezért a kezdõ, még rajtengedélyvizsgával nem rendelkezõ lovasokat bizony szoktatni kell a versenyekhez is.
Ez volt a fõ célja annak, hogy a Fejér Megyei Lovassport Szövetség egy hat alkalomból álló szabadidõs versenysorozatot
írt ki, melynek elsõ állomása április 15-én a
Kabakán Kft. cecei lovardája volt.
Kunos Attila, a versenybíróság elnöke elégedetten nyugtázta az eseményt, és elmondta, hogy a mezõny jelentõs része abból a körbõl került ki, akik a díjugrató
sport számára a jövõ utánpótlásának számítanak és készülnek a rajtengedélyvizsga
megszerzésére. Persze, ez is volt a cél, hisz
jelentõs tömegbázissal bír a szabadidõs
versenyzõk tábora, és az ilyen és ehhez hasonló versenyek jó lehetõséget nyújtanak
számukra, hogy kipróbálják magukat és
beintegrálódjanak a díjugrató sport életébe. A rajtengedélyvizsga elõszobája lehet

az ilyen megmérettetés, ahol a fiatal lovasok belekóstolhatnak a verseny hangulatába, megismerhetik és átélhetik a siker
édes, vagy éppen a kudarc keserû ízét.
Kunos Attila elismeréssel szólt a Cecén
mûködõ lovarda szakmai tevékenységérõl
és elmondta, hogy nagyra értékeli Kapoli

István edzõ munkáját, akivel már több évtizedes szakmai kapcsolatot ápol. A folyamatos utánpótlás-nevelés a díjugratás
fennmaradásának egyik záloga lehet. A
Fejér Megyei Lovassport Szövetség felismerte ezt, és nagy figyelmet fordít a már
említett szabadidõs lovasokra.
Persze, a cecei versenyen ezen túlmenõen
az igazolt versenyzõk is „ringbe szálltak”.
A szövetség álláspontja szerint fontos,
hogy a kezdõk számára olyan versenyzési
lehetõségeket biztosítsanak, ahol megjelennek az igazolt versenyzõk is, és bár különbözõ feltételek mellett, de mégis együtt
versenyezhetnek a szabadidõsökkel, megfelelõ pályán, minõsített zsûri elõtt és
olyan feltételek mellett, ami minden
igényt kielégít.
Ilyen volt a Simontornyai Pillich Ferenc
Szakiskola és a Kabakán Kft. közös szervezésében megvalósított cecei verseny is,
ahol mind a versenyzõk, mind pedig a családtagjaik jól érezhették magukat.
Hahn Róbert

Heti idõjárás
Csütörtökön az ország legnagyobb részén folytatódik a csapadékos idõ, fõleg délen, jelentõsebb mennyiséggel. A nap elsõ felében továbbra is megjelenhet a szilárd halmazállapotú csapadék is, sõt a Dunántúl nyugati felén akár síkvidéken is kialakulhat átmeneti, vékony hóréteg. Az északias szelet erõs, több helyen viharos széllökések kísérik.
Péntekre virradó éjszakára észak felõl gyorsan csökken a csapadékhajlam délen is, ám
a hajnali órák hõmérséklete a kiterjedtebb területen fagypont alá csökkenhet, a szélvédettebb helyeken akár -5 fok is lehet, amely komoly károkat okozhat a mezõgazdaságban.
Szombat hajnalban is megmarad a fagyveszély, de a nappali órák hõmérséklete már
egyre többfelé 10 fok felett alakul. Ezt követõen egy újabb front érkezésére számíthatunk, megerõsödõ északnyugati széllel, esõvel, záporral.
Vasárnap és hétfõn is megmarad az idõ szeles, barátságtalan, az ilyenkor megszokottnál jóval hûvösebb jellege, változóan felhõs ég mellett akárhol elõfordulhat kisebb
esõ, zápor, a hegyekben akár hózápor.
Nagy bizonytalanság mellett a folytatás további csípõs hajnalokat, majd változékonyságot, de felmelegedést ígér.
www.metnet.hu
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Alakul a foglalkoztatási
paktum
A térség gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási helyzetének javítása, a munkaerõ itt
tartása, képzése, a lakosság életszínvonalának növelése területi sajátosságokra építve,
mérsékelve a fejlettségbeli különbségeket – ezt célozza meg a foglalkoztatási fórum,
vagy más néven foglalkoztatási paktum, mely egy TOP-pályázatnak köszönhetõen került kialakítása a Sárbogárdi járás területét érintõen, és legutóbb április 18-án, kedden
tartott egyeztetést a díszteremben.
A paktum irányítócsapatát Sárbogárd Város Önkormányzata, a Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Fõosztálya (mint a konzorcium vezetõje), valamint az Echo Innovációs Mûhely közhasznú egyesület alkotja. Az érintettek bevonásával (intézmények,
társadalmi élet szereplõi stb.) helyzetelemezés, igényfelmérés készül, megalkotásra kerül a járási stratégia, az akcióterv, munkaterv, melyek alapján megvalósíthatók az elképzelések.
Mivel a járásban hiányoznak a megfelelõ munkahelyek, a munkaerõ, illetve nagyon magas az inaktívak száma, a jelenleginél sokkal intenzívebb térségi összefogásra, közös gondolkodásra van szükség. A paktumpályázat és a benyújtásra került egyéb humánszolgáltatási pályázatok a problémák egy részét megoldják, de települési szinten is minden lehetõséget meg kell ragadni a fejlõdésre, fejlesztésre. A projekt keretében tervezett képzéseket a helyi igényekhez szeretnék igazítani, ezért a képzési lista, a képzõk jegyzéke várhatóan évente frissülni fog. Önálló (egyéni) képzések igénybevételére nincs lehetõség.
Kitûzött cél még a bérszint növelése és egy ösztönzõ rendszer kialakítása. Például helyi
munkanélküli alkalmazása esetén a vállalkozó támogatást igényelhet.
A járási paktum egy irodán keresztül fogja koordinálni és összehangolni a fejlesztési
programokat, erõforrásokat. A paktumpályázat közremûködik a stratégiai jelentõségû
helyi vállalkozási fejlesztések munkaerõigényének kielégítésében, társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság fejlesztésében, a gyermekellátási kapacitások humánerõforrás-szükségleteinek kielégítésében, befektetések ösztönzésében, szakmai rendezvények, szolgáltatások megszervezésében.
A paktumpályázat a Sárbogárdi járás tekintetében 340 millió forintos forrásból valósul
meg, a munkaerõ-piaci programokba összesen 220 fõ kerül bevonásra, ebbõl 85 fõ támogatott foglalkoztatása és 45 fõ képzése is megvalósul.
Hargitai–Kiss Virág

Tájékoztatás parkoló
részleges lezárásáról

Egyenlõ bánásmód –
ügyfélfogadás

Tájékoztatom
a tisztelt Lakosságot, hogy

Bõvebb tájékoztató:
2017. április 24. 17.00 óra

Forduljon az Egyenlõ Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji
hovatartozása, bõrszíne, nemzetisége,
nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota,
vallási, vagy világnézeti meggyõzõdése,
politikai, vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága, vagy
apasága, szexuális irányultsága, nemi
identitása, vagyoni helyzete, vagy egyéb
tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri! Az Egyenlõ Bánásmód
Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlõbánásmód-referens ügyfélfogadását:
+36 (30) 960 2657,
eva.drszatmari@gmail.com
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Tel.: +36 (25) 520 260
2017. május 31. (szerda) 11.30–15.30

Polgármesteri hivatal, díszterem,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Egyenlõ bánásmód –
mindenkit megillet!

2017. április 21-én (pénteken)
6.00 és 18.00 óra között
a Hõsök terén található parkoló részlegesen lezárásra kerül a Sárbogárdi
Nyugdíjas Rendõr Egyesület rendezvénye miatt.
Kérjük szíves megértésüket.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

KATONAI TOBORZÁS!
VÁLLALJ MUNKÁT A SEREGBEN!
Minimálisan elérhetõ illetmény:
Érettségivel bruttó 228.000 Ft
Érettségi nélkül bruttó 186.630 Ft

2017. április 20. Bogárd és Vidéke

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város
Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2017. április 21-én (pénteken)
9 órakor ülést tart.
Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Beszámoló a Sárbogárdi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság 2016. évi tûzvédelmi tevékenységérõl, a települések
tûzvédelmi helyzetérõl, a tûzvédelem
érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Elõadó: Kõvágó Dezsõ tûzoltóparancsnok
4. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésérõl szóló 5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ
5. A partnerségi egyeztetés szabályairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Elõadó: jegyzõ
6. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról
szóló önkormányzati rendelet elfogadása.
Elõadó: jegyzõ
7. Beszámoló a 2016. évi adóztatási tevékenységrõl.
Elõadó: jegyzõ
8. Döntés a Településrendezési Terv
részleges módosításáról a Katona út
Abai úti csatlakozásának átépítése miatt.
Elõadó: polgármester
9. Vágóhíd utcai forgalomtechnikai beavatkozások.
Elõadó: polgármester
10. Döntés a Sárbogárd 741/1 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület értékesítésérõl.
Elõadó: polgármester
11. A Sárbogárd 932/23 hrsz.-ú ingatlan
felajánlása az Országos Rendõr-fõkapitányság részére.
Elõadó: polgármester
12. Pályázat benyújtása Szent István út
felújítására.
Elõadó: polgármester
13. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
14. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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HIRDETMÉNY
A MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Területi Igazgatóság Pécs (7623 Pécs, Szabadság u. 39.) 2017. április 5-én
kelt 14596/2017/MAV iktatószámú levelével ismét megkereste
hivatalomat, mely levélben foglaltak alapján a növényvédelmi
tevékenységrõl szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM-rendelet 6. § (5)
bekezdésében elõírtaknak megfelelõen az alábbiakban tájékoztatom a tisztelt lakosságot és az ügyben érintetteket.
A MÁV Zrt. Pécsi Területi Igazgatóságához tartozó állomásokon, megállóhelyeken és vonalszakaszokon a pályatestek környékén (állomásokon, állomási vágányokon, állomások területén, rakterületeken, peronokon, iparvágányokon, vasútvonalakon és mindezek környékén) a kezelési feladatokkal megbízott megkezdi a nem kézi erõvel hajtott géppel történõ kijuttatás technológia alkalmazásával a vegyszeres gyomirtást.
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Húsvét az utakon
Ahogy az országban, úgy Sárbogárdon és környékén is számos helyen folytak rendõrségi ellenõrzések az elmúlt héten. Ilyenkor jelentõsebb az utakon a jármûforgalom, és az ünnep miatt általában nagyobb a veszélye, esélye az ittas állapotban való közlekedésnek. Vannak, akik ilyenkor úgy indulnak merészen útnak,
hogy „csak pár utcával kell odébb menni”. A rendõrségtõl kértünk tájékoztatást a húsvéti ellenõrzések eredményeirõl, tapasztalatairól. Íme:
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság munkatársai a 2017. április 14-e és 2017. április 17-e közötti idõszakban közúti ellenõrzéseket tartottak Sárbogárdon és vonzáskörzetében. Ezek során a
hatóság nagy hangsúlyt fektetett az ittas vagy bódult állapotban
közlekedõ, agresszív, szabályszegõ gépjármûvezetõk forgalomból történõ kiszûrésére, valamint az ellenõrzés a gépjármûvezetõk mellett kiterjedt a kerékpárosokra is.

Fotó: illusztráció

A Bogárd és Vidéke újság korábbi számaiban megjelentetett
hirdetményekben ismertetett gyomirtási ütemtervektõl eltérõen, a MÁV-tól érkezett levél tartalmának megfelelõen ismét
közzéteszem, hogy Sárbogárd közigazgatási területén, a Tolna–Mözs–Rétszilas és Rétszilas–Mezõfalva vasútállomások
közötti vonalszakaszon 2017. április 26-án végzik a vegyszeres
gyomirtást.
A korábbi hirdetményünkben e tárgyban egyéb területeket
érintõen megjelent lakossági tájékoztatás, felhívás továbbra
is érvényes.
A vonat tervezett indulása 5 óra 30 perc, a feladat befejezése a
napi program teljesítésekor esedékes.
A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az
Unimog (vasúton is, kötött pályán is alkalmazható, a gyomirtásra átalakított tehergépkocsi) útvonalterve az idõjárási viszonyok miatt, vagy forgalmi okokból módosulhat (1–4 nap eltolódás lehet).
Amennyiben napközben az idõjárás nem engedi (szél, esõ) a
munkavégzést, úgy a gyomirtást éjszaka is végzik.
A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek a vegyszerek különbözõ összeállításával készülnek, ezért felhívom a méhészek
és az állattartók figyelmét, hogy a kaptárok, a méhcsaládok kihelyezésénél, „kitelepítésénél”, az állatok legeltetésénél vegyék figyelembe a vegyszeres gyomirtással járó veszélyeket,
korlátozásokat.
A kijuttatásra kerülõ vegyszerek neveirõl és hatóanyagairól a
MÁV Zrt. által rendelkezésre bocsátott leírás munkaidõ alatt
megtekinthetõ a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) mûszaki osztályán (emelet, 7. számú
irodahelyiség).
Felhívom a figyelmet, hogy a fentiekben részletesen ismertetett, kezelt területeken legeltetni, illetve azokról a területekrõl
származó takarmánnyal a megjelölt idõponttól (1–4 nap eltolódással) számított 14 napon belül etetni tilos!
A munkavégzés egyéb részleteirõl a 06 (30) 497 5628-as telefonszámon lehet tájékoztatást kérni.
Kérem, és elõre is megköszönöm a lakosság és az érintettek
megértését, a vegyszeres gyomirtás káros hatásainak elkerülése érdekében teendõ szíves együttmûködését.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

A húsvéti ünnepek alatt a rendõrség munkatársai összesen 65
gépjármûvezetõt ellenõriztek. Az ellenõrzések során közlekedési
szabálysértések miatt 4 esetben intézkedtek a rendõrök, ebbõl 1
esetben sebességtúllépés miatt. Az ellenõrzés alá vont gépjármûvezetõk és kerékpárosok esetében egy alkalommal sem merült fel
ittasság gyanúja. Az ünnepek alatt 1 halálos kimenetelû közúti
közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendõrök.
A cél az idei ellenõrzés alkalmával is a közlekedési balesetek megelõzése, a közlekedésben résztvevõk biztonságérzetének növelése, valamint a zavartalan közlekedés biztosítása volt.
Pápai Eszter fõelõadó

Fát, vasat vittek
Egy 55 éves sárkeresztúri lakos tett bejelentést 2017. árpilis 12-én,
miszerint lakóházának melléképületébõl az éjszaka folyamán ismeretlen elkövetõ fát és vasat lopott. A nyomozók adatgyûjtést és
tanúkihallgatásokat követõen két helyi férfit állítottak elõ és hallgattak ki gyanúsítottként az esettel kapcsolatban. Az ügyben a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetõeljárást.

Féltékeny férj
Sárbogárdról, a Lehel utcából érkezett bejelentés családi veszekedésrõl 2017. április 15-én délután, ahonnan egy 55 éves hölgy
kért rendõri segítséget, mivel férje féltékenység miatt bántalmazta. Ezt követõen a férjet a járõrök elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, majd a felek meghallgatását követõen a
nyomozóhatóság ideiglenes megelõzõ távoltartást rendelt el az 57
éves férfivel szemben.

Fogdába került
A rendõrök 2017. április 16-án este Sárkeresztúron a Dózsa
György út és a Bem utca keresztezõdésében ellenõriztek egy sárbogárdi lakost és az általa vezetett személyautót. A 26 éves férfirõl az igazoltatás során kiderült, hogy a Sárbogárdi Rendõrkapitányság elzárás végrehajtását rendelte el vele szemben. A sárbogárdi férfit a járõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd átszállították a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
fogdájára az elzárás büntetés végrehajtására.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság
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GYEREKEKNEK / FELHÍVÁS

A vörös hajú ember
Volt egyszer egy szegény ember s annak
három fia. Azt mondja egyszer az idõsebbik:
– Édesapám, elmegyek országot-világot
látni, szerencsét próbálni.
– Jól van, fiam – mondja a szegény ember –,
csak eredj, hanem azt tanácsolom, hogy
óvakodjál a láncos kutyától, kerek kõtõl
meg vörös hajú embertõl.
Na, útra kelt a legény, ment, mendegélt erdõkön-mezõkön által, egyszerre csak
szembe szalad vele egy láncos kutya, s mire
védekezhetett volna, a sarkába harapott.
Ám azért csak továbbment, s csakhamar
egy kerek kõre talált, de nem fogadta meg
az apja tanácsát: rálépett a kõre. No, ha rálépett, el is esett, s úgy megütötte a térdét,
hogy alig tudott továbbvánszorogni.
Hát csak ment, mendegélt tovább, s bezzeg, hogy találkozott egy vörös hajú emberrel.
Nemhogy elkerülte volna, de még meg is
kérdezte, hogy nem fogadná-e meg szolgájának.
– Megfogadlak jó szívvel – mondogatta a
vörös hajú ember –, de nálam úgy kell ám
enned, hogy a fazékról nem szabad levenned a födõt, úgy kell innod, hogy a korsóból nem szabad kihúznod a dugót, s a ke-

nyeret is úgy kell enned, hogy nem szabad a
kenyér haját széjjelvágnod. Ha pedig három napig nem állod ki az étlenséget s a
szomjúságot, huszonötöt vágatok rád. Áll
az alku?
– Áll! – mondotta a legény.
No, ha állott, meg is bánta a legény. Három
nap se nem evett, se nem ivott. Akkor jött a
vörös hajú ember, s kérdezte:
– Na, bírod-e tovább?
– Dehogy bírom. Étlen-szomjan majd
meghalok.
– Bizony, ha úgy, feküdj hasra.
S vágatott rá huszonötöt, hogy csak úgy
porzott. Aközben a második legény is útnak eredett, s éppen úgy járt, mint az idõsebbik. Õ is a vörös hajú emberhez állott
be, s õ is megkapta a huszonötöt, merthogy
három napnál tovább nem tudta tûrni az
éhséget s a szomjúságot.
Nekikészülõdött a legkisebb legény is. Ennek is azt a tanácsot adta az apja, mint a
másik két fiúnak.
Éppen azon az úton járt, ahol a bátyjai, de
mikor megpillantotta a láncos kutyát,
messzirõl elkerülte; a kerek kõre sem lépett rá, hanem a vörös hajú emberhez õ is
beszegõdött.

No hiszen, rajta nem fogott ki a vörös hajú!
Mikor elérkezett az ebéd ideje, kifúrta a
fazék fenekét, s a likon át szépen kiszürcsölte az ételt.
A korsónak is kifúrta a fenekét, s mind egy
cseppig kiszürcsölte belõle a bort. Mert hát
az volt benne. Aztán fogta a kenyeret, kettészelte, a belét kiszedte, megette, azután
pedig a kenyérhaj két felét összeragasztotta, mintha hozzá sem nyúlt volna.
Három nap múlva jött a vörös hajú ember,
s megkérdezte:
– No, fiam, hát hogy vág a bajusz? Éhes
vagy-e, szomjas vagy-e? Bírod-e még?
– Nem vagyok én sem éhes, sem szomjas,
gazduram – felelte a legény. – Jól vág a bajusz.
– Okos legény vagy, fiam – mondta a vörös
hajú. – Maradj nálam, fiamnak fogadlak, s
holtom után tied minden vagyonom.
Ott is maradt a legény, s mikor a vörös hajú
meghalt, olyan nagy örökség esett rá, hogy
messze földön nem volt nála gazdagabb
ember. Akkor aztán hazament, s úgy éltek,
mint hal a vízben.
Itt a vége, fuss el véle!
Forrás: Benedek Elek –
Rókáné mézes-mákos kalácsa

Adó 1 %

A SÁRBOGÁRDI KÉZILABDÁÉRT

A „TEMPLOMUNK” Alapítvány mindenkinek
köszönetet mond, aki a 2016. évben a személyi
jövedelemadójának 1 %-át felajánlotta az alapítvány számára.

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.

Az alapítvány célja a megalakulás óta a sárbogárdi római katolikus templom és plébánia épületének tatarozása és a szükséges részek felújítása, állagmegóvása.
Kérjük, hogy továbbra is támogassák a fenti célok megvalósítását adójuk 1 %-ának felajánlásával.

Név: TEMPLOMUNK Alapítvány
Adószám: 18490499-1-07
Isten fizesse meg!

Adószámunk: 18502710-2-07 – VAX KE Sárbogárd

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

Adószámunk: 18491074-1-07
Tisztelettel és köszönettel:

SÁRRÉTI ÍJÁSZ CLUB EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
Tisztelettel: a kuratórium

ADÓ 1 %
Amennyiben egyetért egyesületünk kultúrapártoló és -ápoló tevékenységével, s szeretné,
hogy Sárbogárd emlékeit méltó helyen õrizzük
és mutassuk be, támogasson bennünket adója
1 százalékával!

A SÁRBOGÁRDI MÚZEUM
EGYESÜLET ADÓSZÁMA:
18003644-1-07

KEDVES KARATE
SPORTBARÁT!
Kérem, hogy személyi jövedelemadója
1 %-ának felajánlásával támogassa a

NIHON KARATE KYOKAI
Sportegyesületet.

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: 18483118-1-07

Adószámunk: 19025513-1-07

Megnevezés: Árva Bethlen Kata
Alapítvány Sárbogárd

Köszönettel: Németh Attila elnök

Munkájukra áldást kérve felajánlásukat
köszönjük!
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Könyvajánló – Charlotte Brontë: Villette
Londonba. Itt Charlotte csatlakozott egy magasabb rangú társadalmi körhöz, ahol barátságot kötött Harriet Martineauval, Elizabeth Gaskellel (aki
késõbb az életrajzát is megírta), William Makepeace Thackerayvel és G. H. Lewesszal.
Sosem volt azonban pár hétnél
tovább távol Haworthtól, mert
nem akarta öregedõ édesapját
egyedül hagyni.

CHARLOTTE BRONTË
(Thornton, 1816. április 21.–
Haworth, 1855. március 31.)
angol regényíró, a Brontë nõvérek egyike.

Szerelem és gyötrelem története Charlotte Brontë
utolsó mûve is, mely romantikus fordulataival és
tökéletesen megrajzolt jellemeivel sokak szerint felülmúlja legismertebb regényét, a Jane Eyre-t. Elragadó romantikus mese és
meggyõzõ valóság keveredik Lucy Snowe élettörténetében. A fiatal lány a
szegénység és a magány
megpróbáltatásai elõl külhoni állásba menekül: egy
francia kisváros, Villette
bentlakásos leányiskolájában helyezkedik el tanítóként. Itt találkozik a városban orvosként praktizáló,
jóképû Johnnal, valamint a
látszólag rideg irodalomtanárral, Paullal. Lucy szívében kétféle vonzalom ébred a két férfi iránt, ám a
lánynak ebben hamarosan
vetélytársai is akadnak. A
regény romantikus bonyodalmai során végül tisztázódik, melyik férfihez vonzódik teljes szívbõl, és melyikük viszonozza érzelmeit. Lucy Snowe jelleme és
sorsa, mely sok hasonlóságot mutat magával az írónõével, azt láttatja, hogy a
magány sivár pusztasággá
képes változtatni mindent,
ám szeretni és szeretve
lenni: az életet csak ez teheti teljessé.

Charlotte Thorntonban, Yorkshire-ben (Angliában) született egy ír-anglikán pap, Patrick Brontë és annak felesége,
Maria Branwell hat gyermeke
közül harmadikként. 1820 áprilisában a család Haworthba
költözött, ahol Patricket káplánná nevezték ki. Maria
Branwell Brontë rákban halt
meg 1821. szeptember 25-én,
maga mögött hagyva öt lányát
és egy fiát, akikre nõvére, Elizabeth Branwell vigyázott.
1824 júliusában a két legidõsebb lányt, Mariát és Elizabethet elküldték a Clergy
Daughters Iskolába Lancashire-be. Augusztusban Charlotte, novemberben Emily is csatlakozott nõvéreihez. Az iskola
szegény körülményei tartósan
hatottak Charlotte egészségére, és ezek okozták két nõvére,
Maria és Elizabeth halálát,
akik tuberkulózisban haltak
meg 1825-ben, miután távoztak az iskolából. Charlotte késõbb errõl az iskoláról mintázta Lowoodot Jane Eyre címû
mûvében; ugyanebben a regényben Helen alakjában állított emléket két nõvérének.
Otthon, a haworthi plébánián
Charlotte és testvérei, Branwell, Emily és Anne képzeletbeli birodalmakat találtak ki és
elkezdték feljegyezni ezek lakóinak életét és küzdelmét.
Charlotte és Branwell egy Angria nevû királyságról írt történeteket, Anne és Emily pedig
Gondalról költeményeket. A
mondák bonyolultak és összetettek voltak; gyerekkori és korai kamaszkori megszállott érdeklõdésük alapozta meg felnõttkori irodalmi munkájukat.
Charlotte a Roe Head-i iskolában folytatta tanulmányait
1831 és 1832 között. 1835 és
1838 között tanár volt. 1839ben különbözõ családoknál
kezdett nevelõnõként dolgozni
Yorkshire-ben, 1841-ig. 1842ben Emilyvel Brüsszelbe utazott, majd külföldrõl való hazatérésük után Charlotte angolt,
Emily pedig zenét tanított.

Külföldi tartózkodásuk nagyon
rövid volt, mert nagynénjük,
Elizabeth Branwell 1842 októberében meghalt. Belgiumban
beleszeretett nõs tanárába,
Monseiur Hegerbe, ám ez a
kapcsolat nem sikerülhetett.
Nagyon szomorú idõszak volt
ez Charlotte számára. Charlotte 1843 januárjában egyedül
tért vissza Brüsszelbe. Második
tartózkodása alatt nem volt
boldog: egyedül érezte magát
és honvágya volt. 1844-ben
végleg visszatért Haworthba,
és késõbb brüsszeli tartózkodásából merített ihletett Az angoltanár és Villette címû regényeihez.
1846 májusában Charlotte,
Emily és Anne egy gyûjteményt
adott
ki
költeményekbõl
Currer, Ellis és Acton Bell álnéven. Bár a könyv nem keltett
nagy érdeklõdést (csak 2 példányt adtak el belõle), a testvérek mégis úgy döntöttek, hogy
folytatják az írást, és elkezdtek
dolgozni elsõ regényeiken.
Charlotte továbbra is Currer
Bellként publikálta elsõ két
mûvét. Regényei durva kritikákat kaptak, mert a hagyományos nõi szerepeket feszegették. Sok találgatás volt, hogy
Currer Bell valójában nõ, vagy
férfi.
Branwell, a család egyetlen fia
krónikus légcsõhurutban szenvedett, amit súlyosbított a sok
ivás, így 1848 szeptemberében
meghalt. Charlotte mindvégig
úgy tudta, hogy öccse tuberkulózisban halt meg. Emily 1848
decemberében, Anne pedig
1849 májusában hunyt el gümõkórban.
A Jane Eyre nagy sikerére való
tekintettel a kiadója azt javasolta, hogy néha látogasson el

1854 júniusában Charlotte házasságot kötött apja segédlelkészével, Arthur Bell Nichollsszal. 9 hónap múlva, terhessége
alatt halt meg, a halotti bizonyítványa szerint tuberkulózisban, de vannak olyan feltételezések is, hogy a terhesség miatti túlzott hányás volt az oka.
Olyan híresztelések is terjedtek, hogy tífuszban halt meg,
amit valószínûleg a Brontë
háztartás legöregebb szolgálójától, Tabitha Ackroydtól kapott el, aki nem sokkal elõtte
halt meg.
A családi kriptában van eltemetve a haworthi Szent Mihály-templomban, ahol Anne
kivételével minden testvére
nyugszik. Édesapjuk mind a
hat gyermekét túlélte.

Munkássága
Elsõ regényét, a The Professort
(magyarul Az angoltanár néven jelent meg) visszautasította az a kiadó, amelyik Emily és
Anne regényeit, az Üvöltõ szeleket és az Agnes Greyt elfogadta. Második regénye, a Jane
Eyre azonban nagy sikert aratott. A regény nem kis részben
önéletrajzi ihletésû.
Ezt követõ regénye, a Shirley
két fõszereplõjében testvéreinek állít emléket: a címszereplõ Shirleyben Emilynek, olyannak ábrázolva õt, amilyenné
válhatott volna, ha megvannak
rá a lehetõségei, Caroline-ban
pedig Anne alakját igyekszik
megörökíteni. Harmadik, még
életében megjelent regénye
egyben az utolsó is volt. A Villette fõszereplõje, Lucy Snowe
alakja szintén Charlotte jellemvonásait viseli; a történetet
brüsszeli emlékei ihlették.
Forrás: wikipedia.org

14

CSALÁDI KÖR

2017. április 20. Bogárd és Vidéke

NAGYMAMA RECEPTJEI
Csicseriborsó-leves
baconnel

Sült túró
Hozzávalók: 50 dkg tehéntúró, 15 dkg porcukor, 4 db tojás, 175 g tejföl, 10 dkg vaj, 1
cs vaníliás pudingpor, 1 ek cukor, 0,5 db
citrom, 1 cs vaníliás cukor, 10 dkg málna,
2 db õszibarack, 2 db sárgabarack.

Hozzávalók: 20 dkg száraz csicseriborsó, 1
db vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 2
db sárgarépa, 10 dkg bacon, 1 tk római kömény, szerecsendió, curry, 1/2 mokkáskanál szódabikarbóna, só, õrölt bors, 2 dl
tejföl, citromlé, 2 ek olaj.

forraljuk, amíg a sajt elolvad és a mártás
kissé besûrûsödik. Frissen, forrón tálaljuk.
Fõtt tészta, vagy párolt rizs illik hozzá.

Csokis kalács

A csicseriborsót elõzõ este áztassuk be
annyi vízbe, hogy bõven ellepje. Fõzés
elõtt a vizet öntsük le a csicseriborsóról. A
bacont vágjuk fel kisebb kockákra, majd az
olajon süssük szép pirosra. Ezután szedjük
ki a zsiradékból és tegyük félre. A visszamaradt zsiradékon kezdjük el üvegesre párolni az apróra felvágott vöröshagymát.
Pár perc után adjuk hozzá a római köményt, majd a vékonyra szeletelt fokhagymát, a feldarabolt sárgarépát és a csicseriborsót. Alaposan keverjük össze, majd
szórjuk meg ízlés szerint a fûszerekkel. Ezután öntsük fel annyi vízzel, hogy jól ellepje. Ízlés szerint sózzuk, és tegyük bele a
szódabikarbónát (amitõl elõbb megpuhul
a borsó), majd fõzzük puhára a zöldségeket. Amikor már megpuhult a borsó és a
sárgarépa, akkor szûrõkanállal szedjük ki
a felét a levesbõl és tegyük félre. Ezután a
maradék zöldségeket botmixerrel pépesítsük, majd tegyük bele vissza az elõzõleg kiszedett borsót, sárgarépát, és forraljuk fel
újra.

Medvehagymás–márványsajtos csirkecsíkok
Hozzávalók: 1 nagy csirkemellfilé, 15 dkg
érett, jó minõségû márványsajt, 2 dl habtejszín, 2-3 gerezd fokhagyma, frissen
õrölt bors, 8-10 szál medvehagyma, 2 ek
olaj, kevés vaj.
A csirkemellet vékonyan felcsíkozzuk,
meghintjük a borssal (ne sózzuk, mert a
sajt is sós). Az olajat összemelegítjük a vajjal, a csirkehúst átforgatjuk rajta, és addig
sütjük, míg egy kis színt kap. Felöntjük a
tejszínnel, belemorzsoljuk a márványsajtot, hozzáadjuk a zúzott fokhagymát és a
nagyobb darabokra vágott, vagy tépkedett
medvehagymaleveleket. Néhány percig

Hozzávalók a tésztához: 60 dkg liszt, 5 dkg
élesztõ, 6 dkg cukor, 1 csipet só, 3 ek olaj, 4
dl tej, 3 db tojássárgája; a töltelékhez: 25
dkg margarin, 20 dkg cukor, 3 ek kakaópor; a kenéshez: 1 db tojás.

Az élesztõt felfuttatjuk egy kis tejben egy
kis cukorral. A tésztához való alapanyagokat belerakjuk egy tálba és hozzáöntjük
még a megkelt élesztõt is. Ezt jó alaposan
összegyúrjuk. Letakarva hagyjuk legalább
1 órát kelni, és közben vigyázzunk, hogy a
tésztát ne érje huzat. Egy óra elteltével a
tésztát lisztezett deszkán alaposan, kézzel
még egyszer átgyúrjuk egy nagy bucivá. Ezután 6 kis cipóra vágjuk és egyesével is
megformáljuk õket. Amíg a tésztát picit pihenni hagyjuk, elkészítjük a tölteléket. A
margarint, a kakaóport és a cukrot alaposan összekeverjük, amíg kenhetõ állaga
nem lesz. A bucikat egyesével téglalap alakúra nyújtjuk. A tésztákat megkenjük a kakaós töltelékkel. Ezután, mint a kakaós
csigát, mind a 6 téglalapot feltekerjük, és 3
hengerbõl egy fonatot készítünk. Jó szorosra fonjuk, hogy minél kevesebb töltelék
süljön ki belõle a végén. Margarinnal kikent tepsibe rakjuk, lekenjük a tojással és
berakjuk a sütõbe. Sütés elõtt lehet még
keleszteni a tésztát. (Hideg sütõbe is tehetjük, és amíg melegszik, van ideje egy kicsit
tovább kelni.) Ezután a sütõben tûpróbáig
sütjük. Ha esetleg pirulna, a tetejére rakjunk sütõpapírt. Ha megsült, hagyjuk a
tepsiben kihûlni, hogy ragadjon az aljára a
kifolyt csokoládé is.

A málnát alaposan átmossuk és lecsepegtetjük. A barackok héját lehúzzuk, húsát
apró kockákra vágjuk. A túrót villával áttörjük, a tojásokat szétválasztjuk, a citrom
héját megsikáljuk és egy kistálba reszeljük.
A szobahõmérsékletû vajat a porcukorral
habosra keverjük, majd egyenként hozzáadjuk a tojások sárgáját. Ezután belekeverjük a pudingport, a vaníliás cukrot, belecsepegtetjük a fél citrom levét, és hozzákeverjük a reszelt citromhéjat. A túrót, a
tejfölt és a gyümölcsöket is hozzátesszük.
A tojások fehérjét az 1 ek cukorral kemény
habbá verjük, és végül óvatosan ezt is a
gyümölcsös–túrós masszába forgatjuk.
Egy kisebb tepsit, tûzálló tálat vagy jénait
sütõpapírral kibélelünk és belesimítjuk a
túrós masszát. Elõmelegített sütõben kb.
45 percig sütjük. Amikor elkészül, megvárjuk, amíg teljesen kihûl, aztán szeleteljük.
Porcukorral meghintve 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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5 gyakorlat hátfájás ellen
Általában a helytelen testtartás, a huzamosabb ülõmunka, mozgáshiány húzódik
meg a hátfájás hátterében. A következõ
gyakorlatok segíthetnek panaszaink enyhítésében.

1. Térdemelés
a mellkashoz

mozdulatsort, ha a kitartások között beiktatunk lábujjainkon „hintázva” 10-20 elõre-hátra lengést. Ez a gyakorlat hatékonyan erõsíti a hátizmokat, különösen a derék és csípõtájékon lévõ mélyizmokat, valamint feszesíti a hasizmokat is.

3. Cicapóz
Térdelõtámaszban támaszkodjunk a tenyerünkre, és próbáljuk a hasunk és a fejünk behúzásával hátunkat felfelé púposítani. A cicapózt tartsuk ki 5-10 másodpercig, majd csigolyáról csigolyára, fejünk kiemelésével ugyanannyi ideig homorítsunk.

5. Derékkímélõ
felülések
Feküdjünk hanyatt behajlított térdekkel,
talpunk maradon a földön. Karunkat helyezzük a tarkó alá. Levegõvétel után, hasizmainkra koncentrálva, vállainkkal, hátunkkal emelkedjünk fel a földrõl úgy,
hogy állunkat ne közelítsük a mellkashoz,
illetve a derék végig maradjon leszorítva.
Tartsuk meg magunkat 2-5 másodpercig,
miközben fokozatosan fújjuk ki a levegõt,
majd szép lassan ereszkedjünk vissza. A
mozdulatsor nehezíthetõ, ha felváltva a
térdet az ellenkezõ oldali könyökhöz
érintjük. Igény szerint ismételjük. Ez a
gyakorlat hatékonyan erõsíti a hasizmokat, a ferde hasizmokat, melyek elengedhetetlenül szükségesek a helyes testtartáshoz is.

Feküdjünk hanyatt, majd egyik térdünket
húzzuk fel a mellkashoz, és ezt a testhelyzetet tartsuk meg 15-20 másodpercig.
Ügyeljünk arra, hogy a hátunk és a derekunk a földön maradjon. Szükség esetén
kezeinkkel megtarthatjuk a térdet. Utána
végezzük el a gyakorlatot a másik térddel
is, illetve kellõ bemelegítés, gyakorlottság
után egyszerre mindkét térd felhúzásával
is megpróbálkozhatunk. Ismételjük a gyakorlatot 3-5 alkalommal. Ez a gyakorlat
kiválóan nyújtja és erõsíti a hát- és hasizmokat.

2. Kitartott alkari fekvõtámasz

amilyen magasra csak bírjuk, úgy, hogy hátunk és fejünk maradjon a padlón. Tartsuk
meg ezt a testhelyzetet legalább 5 másodpercig, közben fújjuk ki a levegõt. Ügyeljünk arra, hogy ne a talpunk leszorításával,
hanem hasizmaink összefeszítésével, és
ezáltal a csípõ billentésével érjük el a hátunk teljes elterülését. Ernyesszük el az izmainkat, majd újabb levegõvétel után ismételjük meg a mozdulatot 10-20-szor. Ez
a gyakorlat tökéletesen erõsíti a mélyizmokat is, alhasban és háton egyaránt.

Legalább 10-20-szor ismételjük meg a
mozdulatsort. Ez a gyakorlat egyszerûen,
ám annál hatékonyabban nyújtja csigolyáinkat és erõsíti izmainkat.

4. Medencebillentés
Feküdjünk hanyatt behajlított térddel, talpunk maradjon a földön, és egy nagy levegõvétel után emeljük meg a csípõnket,

Hason fekve támaszkodjunk az alkarunkra, valamint a lábujjainkra, és egyenes háttal, behúzott hassal tartsuk meg magunkat
eleinte 5-20, majd 30 másodpercig. Kis pihenés után ismételjük meg a gyakorlatot
igény szerint. Változatosabbá tehetjük a

Fontos! A gyakorlatokat lassan végezzük,
és ha erõteljes fájdalmat érzünk, azonnal
hagyjuk abba!
Forrás: napidoktor.hu
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Az elõre lépések hétvégéje
Egy gól és más semmi
Sárbogárd–Tordas 1-0 (0-0)
Sárbogárd: Deák M. – Gráczer Bence, Kõkuti T., Tóth Zs., Bezerédi Á., Gráczer
Gergõ, Gráczer Bálint, Laták B., Tóth T.,
Horváth Á., Németh Kristóf.
Csere: Brúzsa S. P., Hegedûs Gy., Lajtos A.,
Nagy K.
Edzõ: Gracza Tibor.
Tordas: Kires A. – Kerényi T., Hadnagy
Cs., Kun B., Kõszegi A., Vörös F., Hermann T., Balassa Sz., Szép A., Szabó B.,
Pongrácz P.
Csere: Szabadi P., Márkus R., Szabó T., Bakos L., Farkas Zs., Héder N.
Edzõ: Korolovszky Gábor.
A mérkõzés elsõ negyedórájában a hazaiak mezõnyfölényben játszottak, de helyzetet nem sikerült kialakítani. A második 15
percben a vendégek két kaput eltaláló lövését védte Deák M. A félidõ végéig eseménytelen mezõnyjáték és sok hiba jellemezte mindkét csapat játékát.
A második játékrész harmadik percében
ismét Deák M. ütötte szögletre a távoli, kaput eltaláló lövést. Az 55. percben sikerült
feltörni a tordasiak masszív védekezését.
A bal oldalon Horváth Á. kapott labdát. A
védõt egy csellel átjátszotta és élesen középre lõtt labdáját a jobb oldalon érkezõ
Gráczer Bálint az alapvonalról visszagurította Bezerédi Á.-nak, aki 3 méterrõl a kapu bal oldalába lõtt, 1-0. A gól után a vendégek támadásai többször veszélyt jelentettek a hazaiak kapujára, ám Deák M.
bravúrjainak köszönhetõen az eredmény
nem változott.
Küzdelmes, de alacsony színvonalú mérkõzésen a Sárbogárdnak a kevés helyzetébõl egyet értékesítve sikerült megszerezni
a gyõzelmet.
Jók: Deák M., Horváth Á., Németh K., illetve Vörös F.
Tabella – Viszló Trans,
megyei I. o., felnõtt
1. Iváncsa
23 20
2. Bicske
23 18
3. Mór
23 16
4. Martonvásár 23 14
5. Gárdony–Agárd23 12
6. Ercsi Kinizsi
23 11
7. Sárbogárd
23 11
8. Sárosd
23 10
9. Polgárdi
23 11
10. Tordas
23 7
11. Baracs
23 7
12. Velence
23 5
13. L. komárom 23 4
14. Mezõfalva
23 3
15. Aba–Sárvíz 23 3
16. Pátka
23 2

3
2
6
6
5
4
3
4
0
7
6
1
3
4
2
4

0 113
3 87
1 84
3 50
6 50
8 47
9 45
9 37
12 31
9 34
10 28
17 25
16 34
16 20
18 24
17 18

14
13
18
24
30
38
50
36
38
45
52
72
63
70
110
54

99 63
74 56
66 54
26 48
20 41
9 37
-5 36
1 34
-7 33
-11 28
-24 27
-47 16
-29 15
-50 13
-86 11
-36 10

Már az elsõ félidõben
fél tucat
Sárbogárd U19–Tordas U19 8-1 (6-0)
Sárbogárd U19: Brúzsa S. P. – Horváth
Zs., Petõ A., Sükösd G., Molnár M., Horváth I., Demeter D., Vagyóczki P., Bögyös
B. G., Németh K., Pajor T.
Csere: Fekete A., Gyökér K., Ambrózi M.
Edzõ: Pajor László.
Tordas U19: Kiss G. – Györke N., Székesváry I., Héder N., Varga D., Kónya B., Mészáros O. M., Bakos R., Horváth D., Benkõ
M., Balassa Sz.
Edzõ: Farkas Sz.
A hét közben játszott, Iváncsa elleni nagyszerû siker után (1-0-ra nyertek a fiatalok)
bizakodva várta a csapat a szombat délelõtti mérkõzést. Már a 10. percben megszületett a vezetés Demeter D. góljával,
1-0. A védekezésre berendezkedett vendégek ellen a 15. percben Sükösd G. találatával 2-0-ra alakította az eredményt. Az ellenállhatatlan hazai rohamok a 19. percben újabb gólt eredményeztek. Ismét Demeter D. talált a kapuba, 3-0. Rövid gólszünet következett, majd a 26. percben
Demeter D. a harmadik gólját is megszerezte, 4-0. A kezdés után megszerzett labdával újabb hazai támadás futott a pályán,
melynek végén a gólgyáros Demeter D. lövése talált utat a kapuba, 5-0. A félidõ
befejezése elõtt Sükösd G. is újból feliratkozott a góllövõlistára, és az eredmény 6-0.
A második félidõre a magabiztos vezetés
tudatában már kiengedett a hazai csapat.
A 83. percig mezõnyjáték jellemezte a
mérkõzést. A 83. percben Horváth I. volt
eredményes, 7-0. A 86. percben a védelem
megingását kihasználva Balassa Sz. szépített, 7-1. Az elsõ félidõhöz hasonlóan, a befejezés elõtt Sükösd G. gólja a hazaiak kiütéses gyõzelmét jelentette, 8-1.
A minden csapatrészében nagyszerû teljesítményt nyújtó Sárbogárd U19 csapata
ilyen arányban is megérdemelten gyõzött.
Tabella – Viszló Transz,
megyei I. o., U19
1. Nádasdladány 23 17 4 2 89 25 64 55
2. Kápolnásnyék 23 16 2 5 73 26 47 50
3. Iváncsa
22 15 2 5 92 31 61 47
4. Velence
22 15 2 5 64 33 31 47
5. Sárbogárd
23 14 2 7 73 38 35 44
6. Bicske
22 12 2 8 79 63 16 38
7. Felcsút
23 11 3 9 72 50 22 36
8. Pusztaszabolcs 23 11 3 9 62 59 3 36
9. Mór
22 9 7 6 57 44 13 34
10. Szár
23 9 3 11 78 61 17 30
11. Mezõfalva
23 8 5 10 51 69 -18 29
12. Ercsi Kinizsi 23 7 3 13 53 62 -9 24
13. Tordas
23 5 4 14 47 104 -57 19
14. L. komárom 23 5 2 16 39 104 -65 17
15. Polgárdi
23 2 5 16 43 97 -54 11
16. Pusztavám 23 0 3 20 24 130 -106 -1
Pusztavám–Jüllich csapatától -4 pont levonva

A harmadik ötös
Káloz–Sárbogárd II. 5-0 (3-0)
Káloz: Takács L. – Somogyi V., Magyar F.,
Szabó J., Tóth M., Tóth B., Jasztrapszky
D., Simon Gy. V., Szabó Sz., Pál A., Takács
T.
Csere: Pál T., Czövek B., Tóth A., Jonkli K.,
Szigeti M.
Sárbogárd II.: Szopori G. – Juhász G.,
Kacz S., Nagy T., Vámosi D., Szabó Z., Halasi G., Huszár D., Bartók Z., Krajcsovics
P., Berta J.
Csere: Vagyóczki P., Pajor L., Vámosi G.,
Gazsó D.
Edzõ: Pajor László.
A tavaszi szezonban már a harmadik ötöst
kapta a csapat. Az Ikarus–Maroshegy és a
Kisláng után Kálozon is ötgólos a vereség.
Már a 8. percben zörgött a vendégcsapat
hálója. Pál A. góljával szerzett vezetést
Káloz, 1-0. A negyedóra végén Simon Gy.
V. (2-0), majd a 35. percben ismét Pál A.
gólja már a „zakó” készülését jelentette,
csak a méret volt a kérdés.
A második félidõben sem tudott eredményes lenni a Sárbogárd II. csapata. A 49.
percben újabb méretigazítás Simon Gy. V.
részérõl, és az eredmény 4-0. Szerencsére
alábbhagyott a hazaiak támadási kedve, és
sikerült közel negyven percet gól nélkül
megúszni a vendégeknek. A 88. percben
Tóth B. állította be a végeredményt, 5-0.
Gyenge, elképzelés nélküli, egyesek részérõl „alibifutball” jellemzi a csapat teljesítményét, amit a tabellán elért helyezés is
bizonyít.
Tabella – Agárdi Termál,
megyei II. o., dél, felnõtt
1. Ikarus–
Maroshegy
21 18 1 2 78 16 62 55
2. Kisláng
21 17 1 3 89 24 65 52
3. Enying
21 11 3 7 70 44 26 36
4. Szabadegyháza 21 11 3 7 61 46 15 36
5. Seregélyes
21 11 3 7 39 36 3 36
6. Pusztaszabolcs 22 11 2 9 45 42 3 35
7. Káloz
22 9 6 7 42 35 7 33
8. Nagylók
22 10 2 10 49 74 -25 32
9. Besnyõ–
Iváncsa II.
21 8 4 9 50 48 2 28
10. Adony
21 8 4 9 41 47 -6 28
11. LMSK Cobra
Sport
22 7 5 10 37 61 -24 26
12. Ráckeresztúr 22 5 5 12 33 51 -18 19
13. Sárbogárd II. 21 5 4 12 32 57 -25 19
14. Rácalmás
22 2 6 14 27 63 -36 12
15. N. karácsony 22 2 3 17 33 82 -49 9
Besnyõ csapata kizárva, MPF Ráckeresztúr csapatától -1 pont levonva.
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Trónfosztás hazai pályán

Tartalékosan is gyõztek

Aba Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk
0-1 (0-1)

Sárbogárd U16–Aba Sárvíz U16
6-2 (2-1)

Aba–Sárvíz Ö. F.: Kovács Gy., Major N.
Gy., Pál J., Örkényi F., Major I., Buzsik
Zs., Vinklár J., Szalai Cs. T., Ragyamóczki
I., Szabó J., Kovács K.
Csere: Ilyés A., Kuczi Zs., Salga G.
Sárbogárd Ö. F.: Sipõcz A. – Kelemen B.,
Kiss J., Fekete J., Killer G., Kassai N., Németh F. Zs., Tóth I., Deák G., Nedoba M.,
Németh A.
Csere: Derecskei J., Tóth A., Csendes I., Simon K., Bognár J.
Újabb nagyszerû gyõzelem, ezúttal idegenben. A sorozatos hazai támadásokat a
védelem magabiztosan verte vissza.
A 30. percben Killer G. góljával megszerzett vezetés a mérkõzés végeredményét is
jelentette.

Sárbogárd U16: Deák Z. – Suhajda M.,
Horváth Zs., Gábris R., Ambrózi M., Lengyel Sz., Nagy F., Brúzsa T., Bíró B., Horváth B., Sohonyai Gy.
Edzõ: Bezerédi Ádám.
Aba-Sárvíz U16: Csapó B. Gy. – Rácz J. L.,
Kovács P. K., Kovács B., Kovács Cs., Kéri
B., Szegedi Sz., Pákozdi T., Tóth M., Holl
D., Hegedûs M.
Csere: Mátyás J.
A tartalékosan felálló hazaiak ellen a 11.
percben Hegedûs M. egy lepattanó labdát
lõtt a kapuba, 0-1. A gól után „feltámadt” a
csapat és fölényben játszott. A védekezés
is összeállt, és a 26. percben Horváth Zs.
góljával sikerült az egyenlítés, 1-1. A 38.
percben Brúzsa T. találatával sikerült
megfordítani az eredményt, 2-1.
A pihenõ jót tett a sárbogárdi fiúknak,
mert az 55. percben, a házi góllövõlistát vezetõ Gábris R. kétgólosra növelte az
elõnyt, 3-1. Továbbra is védekezésre kényszerültek az abaiak, és a gólra törõ hazaiak
a 66. percben újabb Gábris R.-gólnak örültek, 4-1. Újabb 10 perc elteltével ismét
Brúzsa T. volt eredményes, 5-1. A szórványos vendég-ellentámadások a 84. percben gólt is eredményeztek. Hegedûs M. talált Deák Z. kapujába, 5-2. A szálak elvarrása ismét Horváth Zsomborra maradt,
aki beállította a végeredményt, 6-2.
A csere nélkül (Nagy F. kapus is mezõnyben játszott) felálló Sárbogárd U16 csapata nagyszerû játékkal, szép gólokkal örven-

Tabella – PLASTOBO Öregfiúk
4. csoport
1. Enying
18 13 2 3 80 31
2. Aba–Sárvíz
18 12 3 3 66 25
3. Tác–Csõsz
17 10 3 4 50 30
4. Polgárdi
18 9 4 5 43 20
5. Sárbogárd
18 9 3 6 43 33
6. Mezõszilas
18 9 1 8 38 31
7. Szabadbattyán 16 8 2 6 38 35
8. Lajoskomárom 16 7 3 6 39 41
9. Kisláng
17 7 3 7 33 37
10. LMSK
18 7 1 10 31 39
11. Cece
18 4 2 12 28 54
12. Soponya
17 2 3 12 25 66
13. Sárszentágota 17 1 0 16 14 86
Tác–Csõsz csapatától -2 pont levonva.

49 41
41 39
20 31
23 31
10 30
7 28
3 26
-2 24
-4 24
-8 22
-26 14
-41 9
-72 3
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deztette meg a mérkõzést megtekintõ szülõket, családtagokat és szurkolókat. A csapat teljesítménye, az eredményes játék, a
taktikai fegyelem betartása, az akarat
elismerést és dicséretet érdemel.
Tabella – Masterplast U16, dél
1. Baracs
15 15 0 0 110
2. Kisláng
15 11 2 2 72
3. Aba–Sárvíz
15 11 1 3 110
4. Vajta
15 7 2 6 48
5. Sárbogárd
14 7 1 6 44
6. Mezõfalva
14 5 4 5 50
7. Sárosd
14 6 0 8 43
8. Cece
14 4 0 10 35
9. Lajoskomárom 15 3 0 12 42
10. Enying
15 2 3 10 27
11. Elõszállás
14 2 1 11 36
Szabadegyháza csapata kizárva,
Enying csapatától -1 pont levonva.

11
24
37
46
46
57
52
76
103
92
73

99 45
48 35
73 34
2 23
-2 22
-7 19
-9 18
-41 12
-61 9
-65 8
-37 7

A hétvége sportmûsora
2017. április 22. (szombat)
10.00 óra: Pusztavám-Jüllich U19–Sárbogárd U19 (Pusztavámon)
17.00 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Tác-Csõsz
Öregfiúk (Sárbogárdon)
17.00 óra: Gárdony-Agárdi Gyógyfürdõ–
Sárbogárd (Agárdon)
2017. április 23. (vasárnap)
10.00 óra: Sárbogárd U16–Mezõfalva U16
(Sárbogárdon)
17.00 óra: Sárbogárd II.–MPF Ráckeresztúr (Sárbogárdon)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár

Foci – utánpótlás
Az elmúlt szombaton, április 8-án délelõtt volt az U11U13-as Bozsik egyesületi torna 2 fordulója. A kiemeltek:
U11-ben
Nagylók – Szabó Peter, Szabadegyháza – Vigházi Zétény
Marcell, Sárbogárd SE – Simon Lóránt, Mezõfalva – Németh Balázs, Sárosd – Lakatos Máriusz.
U13-ban
Mezõfalva – Pintér Martin, Szabadegyháza – Bolla János
Ákos, Sárosd – Závodka Zoltán, Sárbogárd SE – Gyökér
Zsombor, Boda Armand.
Az U11-U13 Enyingen is szerepelt, ahol Szabó Dominik
és Deák Soma lettek a kiemeltek.
Sallai Attila
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.

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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Nagy harcban a dobogóért
A húsvéti szünet után a hajrájához érkezik a Veszprém–Fejér–Tolna megyei férfi kézilabda-bajnokság. Csapatunk jelenleg
az elõkelõ 4. helyen áll a tabellán, egy pont távolságra az egy mérkõzéssel többet játszó, rivális Rácalmás együttesétõl. Nagyon
nagy a tülekedés a 3. helyért, hiszen az 5. helyen található Ercsi
csapata csak egy ponttal áll rosszabbul tõlünk. Külön pikantériát
ad a helyzetnek, hogy a hétvégén éppen Rácalmás–Ercsi rangadót rendeznek. Nekünk még 5 találkozó van vissza a bajnokságból, közte több rangadóval (Bicske, Ajka, Simontornya idegenben, valamint a Veszprém Egyetem és a Nemesvámos idehaza).
Nem lesz egyszerû a dolgunk, de az eddigi eredményeink tudatában kellõ önbizalommal várhatjuk a szezon legnehezebb részét.

Csapatunk hátralevõ mérkõzései:
április 23. (vasárnap) 18 óra: Bicske TC–VAX KE Sárbogárd
április 29. (szombat)18 óra: VAX KE Sárbogárd–
Veszprém Egyetem
május 7. (vasárnap) 17 óra: KK Ajka II.–VAX KE Sárbogárd
május 13. (szombat) 16 óra: Simontornyai KK–
VAX KE Sárbogárd
május 20. (szombat) 18 óra: VAX KE Sárbogárd–
Bajnok DSE Nemesvámos

Tabella:
1. Veszprémi Egyetemi SC
2. Telekom Veszprém IV.
3. Rácalmás SE
4. VAX KE Sárbogárd
5. Ercsi SE
6. Õsi Andreotti SE
7. Bajnok DSE Nemesvámos
8. KK Ajka II.
9. Bicskei TC
10. Simontornyai KK
11. Alsóörsi SE
12. Martonvásári KSE
13. Somló Hús KK Pápa

19
19
20
19
19
19
19
18
19
20
20
19
20

18
17
13
12
12
9
8
8
6
5
5
5
1

1
0
0
1
0
0
1
1
2
3
2
1
0

0
2
7
6
7
10
10
9
11
12
13
13
19

623
589
576
570
586
551
529
440
506
604
498
457
470

463
443
549
505
538
556
516
430
540
663
576
531
689

160
146
27
65
48
-5
13
10
-34
-59
-78
-74
-219

37
34
26
25
24
18
17
17
14
13
12
11
2

Rehák Tamás

Nõi kézilabdabajnokok ligája – FINAL4
A Gyõri Audi ETO Buducnosttal
találkozik a TIPPMIX EHF FINAL4 2017
elõdöntõjében

szülést is, így, hogy tudjuk, melyik csapat lesz a riválisunk. A legjobb
formánkat kell mutatnunk a FINAL4-ban.”
A másik elõdöntõben ismét Buducnost–Gyõri Audi ETO mérkõzésre kerül sor. „Ismeri egymást jól a két csapat. Szeretnénk koncentráltan pályára lépni. Tudjuk, hogy a végsõ gyõzelemhez le kell
gyõznünk a Gyõrt” – emelte ki a Buducnosttól Katarina Bulatovics.
Görbicz Anita hangsúlyozta: „Nem volt kívánságlistánk a sorsolás
elõtt, hiszen tudjuk: mindenkit le kell gyõznünk a sikerhez.”
2017-ben immár negyedszer kerül sor a négyes döntõre a budapesti Papp László Sportarénában, akár több mint 12 ezer nézõ
elõtt.

Egy évvel ezelõtt a CSM Bucuresti végigverte a mezõnyt a FINAL4-ban Budapesten – de meddig jut a címvédõ 2017-ben?
A FINAL4 2017 keddi sorsolásán a magyar fõvárosban kiderült,
hogy a tavalyi gyõztes CSM Bucuresti a HC Vardar ellen lép pályára idén a fináléba jutásért. A 2. elõdöntõben a Gyõri Audi ETO
a Buducnosttal találkozik.

Az elõdöntõk programja:
15.15 óra: Buducnost–Gyõri Audi ETO KC
17.45 óra: CSM Bucuresti–HC Vardar
„Mind a négy csapat nagyszerû, így voltaképpen nem számít, ki az
ellenfelünk az elõdöntõben, mindenképpen nehéz lesz” – mondta a
Bukarest jobb átlövõje, Line Jörgensen.
A HC Vardar játékosa, Tamara Mavsar egyetértett ellenfelével:
„Mindegyik csapat erõs, ám most már elkezdhetjük a célzott felké-

A 2015-ös gyõztes Buducnost és a háromszoros bronzérmes HC
Vardar immár negyedszer vesznek részt a nõi Bajnokok Ligája
csúcseseményén, azaz valamennyi FINAL4-ba eljutottak eddig.
Az elsõ évben, 2014-ben a Gyõri Audi ETO KC nyerte meg a négyes döntõt, míg 2016-ban elveszítette a finálét a CSM Bucuresti
ellen. A román együttes idén, tavalyi elsõ szereplését követõen,
visszatér a TIPPMIX EHF FINAL4 mezõnyébe.
Forrás: ehffinal4.com
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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
SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ 06 30 347 3767
CSALÁDI HÁZAK, INTÉZMÉNYEK TAKARÍTÁSA!
06 20 567 6678
CSAVAROS FAGYI SÁRSZENTMIKLÓSON,
Miklós utca 36.
SZÕNYEGÜZLETÜNK Sárbogárd, Gilice köz 7. szám alatt
a GÉPKÖLCSÖNZÕBEN tart nyitva!
Naponta: 8–12, 13–17. Szombaton: 8–12.
Kibõvült árukészlettel várjuk tisztelt Vásárlóinkat!
Telefon: 06 25 460 528
PUCOLT DIÓ ELADÓ 06 30 3483 320
M6-os autópályán Dunaújvárosnál OMV-töltõállomás
FÉRFI MUNKATÁRSAKAT KERES. Jelentkezni:
sztrada6kft@gmail.com
Sárbogárdi OMV-töltõállomás FÉRFI MUNKATÁRSAT keres.
Jelentkezni: szarkabalazs77@gmail.com
KANGATRAINING SÁRBOGÁRDON!
Szülés utáni regeneráló tréning. 06 30 396 1595

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A SÁRBOGÁRD SE PÁLYÁZATOT HIRDET
AZ EGYESÜLET ARCULATÁNAK MEGTERVEZÉSÉRE.
A csapat színe, zászló, címer és csapatereklyék (sapka, sál, kitûzõ).
A pályázat 1–3. helyezettjei díjazásban részesülnek.
1. helyezett: örökös bérlet, 2. helyezett: 3 éves bérlet, 3. helyezett: 1 éves bérlet az
egyesület valamennyi hazai rendezvényére.
A pályázat leadási határideje: 2017. június 30.
A pályázat benyújtásának helye: e-mail: nagy.laszlo@szegletkogeneral.hu
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Veszélyes fák kivágása 06 (20) 437 4869
Családi ház eladó Sárbogárd központjában,
csendes utcában, nyaraló illetve lakóingatlan
csere is érdekel. Érdeklõdni: 06 (30) 585 1494,
18 óra után.
Keverék kiskutyák, jó faluvégi házõrzõk, ingyen
elvihetõk. 06 (30) 345 6131
Észak-Erdély vár! Augusztus 1-jén indulunk
Sárbogárdról a Neszebár Iroda szervezésében a
4 napos csodás útra. Jelentkezés: 06 (70) 364
3635
A Fejérvíz ZRt. Sárbogárdi Üzemmérnökségére
ELEKTROMOS HIBAELHÁRÍTÁSI
MUNKÁK ELVÉGZÉSÉRE
MUNKATÁRSAT KERES.
Feladatok:
– erõsáramú és vezérlési (PLC) rendszerek hibajavítása,
– víz- és szennyvíztelepi létesítmények,
nyomásfokozók, irányítástechnikai/erõsáramú
üzemfelügyeleti berendezések hibáinak javítása.
Elvárások:
– villanyszerelõ szakképesítés,
– B-kategóriás gépjármûvezetõi engedély.
A munkavégzés helye: a Fejérvíz ZRt., Sárbogárdi Üzemmérnökségének mûködési területe.
Jelentkezni a fizetési igény megjelölésével,
önéletrajz leadásával
a 7000 Sárbogárd, Tinódy utca 146., vagy a
fejerviz_sbg@fejerviz címen lehet.
További információ
a 25/460-101-es telefonszámon.

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 LRT-COM hálózatán
a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
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.
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