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IRÁNYMUTATÓ 48

PIRULÁK
Elcsípte a fülem egy anyuka panaszát: micsoda dolog, hogy az orvos nem írt föl antibiotikumot a gyereknek. Magamban megjegyeztem: hála a Jóistennek, hogy nem kapott automatikus lórúgást a szegény gyerek az orvostól; sok nem várt mellékhatástól, következménytõl menekítette meg. A gyógyszerreklámok zöme azt sugallja: vedd be a pirulát és
betegség volt, nincs, hajthatsz tovább. Fõ a
folyamatos pörgés, nincs idõ megállni, elgyengülni, fájni, betegnek lenni. Ellentmondásos módon egy rakás virágkorát élõ testi
probléma meg mintha szinte divatszámba
menne. Csak egy példát kiragadva: olyan is
gluténmentesen táplálkozik, akinek nincs orvosilag elõírva, ami konkrétan veszélyes.

Írás a 3. oldalon.

A TÁNC KÖTELEZ

A vírusok meg hasonló betolakodók folyamatosan mutálódnak. Mire az egyik ellen kifejlesztenek egy gyógyszert, addigra megjelenik egy újabb változat (ezért nincs sok értelme bizonyos védõoltásoknak sem). A szervezetünk csodálatos öngyógyításra képes, és e
folyamaton keresztül frissíti, tökéletesíti a
védekezõ mechanizmusát, s válik immunissá
az új elemekkel szemben. Ha nem adjuk meg
neki az esélyt, és már egy kis hõemelkedésnél
is lázcsillapítóval meg bogyókkal blokkoljuk,
akkor odadobjuk magunkat koncnak. A jó
orvos tudja ezt, és csak a legszükségesebb
esetben segít be egy-egy alkalmas gyógymóddal.
Egyébként a megelõzés többet ér. Nekünk a
D- és C-vitamin, Béres-csepp kombináció tökéletesen bevált évek óta a hideg hónapokban. Torokfájásra meg a pemetecukor, aloe
vera, vagy az ezüstkolloid, láz ellen alvás –
hogy említsek néhány alternatívát a gyógyszerek helyett.

Írás a 6. oldalon.

Hargitai–Kiss Virág
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IRÁNYMUTATÓ 48
A március 15-ei forradalom és szabadságharc 170. évfordulójára emlékeztünk március 14-én este Sárbogárdon. Nem töltöttük meg a József Attila Mûvelõdési Központ színháztermét, mert még mindig sokan nem tartják fontosnak a jeles napjaink
közös megünneplését. De azért nem is voltunk kevesen, és jó érzés volt a Himnuszt
együtt énekelni (mely manapság, szégyen-gyalázat, szintén ritkaságszámba
megy!), a szavakat, dallamot ajkunkon formálva átérezni a nemzeti fohász sorainak
kortalanságát.
Dr. Sükösd Tamás polgármester is arról
beszélt, hogy a béke, szabadság és egyetértés iránti vágy ma is a legelemibb igényünk.
– Március 15-e varázsa az, hogy az egész
nemzet álma vált valóra a hazáról, annak

boldogságáról. Az álomnak az adott realitást, hogy elõdeink kezükbe vették sorsukat, kemény pontokba szedték követeléseiket és áldozatot vállaltak a cél elérése érdekében. Habár a forradalom és szabadságharc elbukott, a szabadságot, szabadságvágyat kifejezõ jelképpé vált, utat mutat számunkra. E szabadságvágy táplálta
az 1956-os forradalmat, és az 1990-es demokratikus átalakulást is ennek köszönhetjük. A történelemben semmi sem elõzmény nélküli, hanem egy folyamat eredménye. Minden történés a következményeit hagyja örökül a jövõ generációinak.
1848 tavaszán egy hónap leforgása alatt 31
törvényt fogadtak el a polgári átalakulás
jegyében. „Nem minden ez, mi az egész
nemzet jövendõjét magában foglalná, hanem alapja kifejlõdésünknek” – fogalma-

zott Kossuth Lajos. Mit kíván a magyar
nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés – hangzik a forradalom alapdokumentuma. 2018-ban ma ez még mindig tökéletesen elég számunkra. A cél ugyanaz,
csak a tartalma kicsit más. Itt születtünk,
közös a nyelvünk, társadalmunk alapegysége a család, mely egy férfi és egy nõ kapcsolatából ered és számunkra alapvetõ érték a munka. Mi, magyarok szeretünk így
élni, büszkék vagyunk identitásunkra, kiteljesedünk a szabadságunkban, de nem
bántjuk egymást ezzel, megférünk egymás
mellett, elfogadjuk egymást. Aki ezt akarja, tartozhat hozzánk, aki nem, azt különösebben nem hívjuk és nem is marasztaljuk.
Kár lenne, ha eltûnnénk a népek olvasztótégelyében. Petõfiék a maguk erejébõl generáltak olyan tömeget, mely az európai
forradalmi hullám kiemelkedõ eseményét
hozta létre. Ma bárki bárhány embert
megszólíthat az internet segítségével,
ugyanakkor céltalan a kitartás, ha rossz az
irány. Soha ne veszítsük szem elõl azokat
az alapvetõ emberi értékeket, melyek a
nemzeti önrendelkezés útján vezetnek a
békés Magyarországig!
A polgármester beszédét követõen a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium diákjai,
Kiszlné Simon Andrea 9. c osztálya adott
remek mûsort, versekkel, szép szavalatokkal, zenével, énekkel, március 15-e jelentõs momentumaival idézve föl a forradalom eseményeit.
Ezután fáklyákkal vonultunk a Hõsök terei emlékmûegyütteshez, majd a Petõfi-emléktáblához koszorúzni, az Önkéntes
Területvédelmi Tartalékos Szolgálat (Díszelgõ állomány) kíséretével. Az egykori
Korona szállónál Viasz Zoltán hangulatos
furulyajátéka mellett hajtottunk fejet Petõfi Sándor emléke elõtt.
Hargitai–Kiss Virág
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Szigetvári Viktor bemutatkozása
Sárbogárddal és vidékével minden kormány
mostohagyerekként bánik – én tudok ezen változtatni
Szigetvári Viktor, az Együtt sárbogárdi és térségi országgyûlési képviselõjelöltje, aki egyben pártjának miniszterelnök-jelöltje is, az elmúlt években országos ismertséget szerzett a hazai politikában.
Megválasztása esetén azért fog dolgozni, hogy kihasználja a vidékben rejlõ fejlesztési lehetõségeket, és a jövõben egyetlen kormány se bánhasson mostohagyermekként a térséggel, ahogy eddig
szerinte minden kormány tette az elmúlt harminc évben. A 39 éves politikus nõs, feleségével közösen júliusra várják elsõ fiúgyermeküket.
Miért éppen Sárbogárdon és térségében, a
Fejér megyei 5. számú választókerületében indul el a választáson?
Egyrészrõl a családom anyai ága Kisapostagon él évtizedek óta. Gyerekkoromban
sokat jártam ide, s ma is van kapcsolatom
az itt élõ rokonaimmal, akik a kampányomat is segítik – ezúton is köszönök nekik
mindent.
Jól ismerem ezt a vidéket, gyerekkoromban horgásztam például Dégen, nyaraltam
Kisapostagon. Mindazonáltal a döntésemnek van politikai oka is: ki akartam szakadni a budapesti zûrzavarból, a nagy osztozkodásokból, s meg akarom mérettetni magam egy olyan vidéken, amirõl a mai ellenzék már elõre lemondott, pedig még csak
meg sem mérettették itt magukat.
Ha az ellenzék jobb belátásra tér, ha van
együttmûködés és nem oszlanak meg a
szavazatok, akkor itt is le lehet gyõzni a Fideszt. Én ezért dolgozom. Hiszen itt is éppen olyan emberek laknak, mint az ország
bármely pontján, akiket zavarnak a bennünket érõ igazságtalanságok. Az itt élõk
is õszintén akarják a jobb életet maguknak
és gyermekeiknek.
Ha bárki biztosan vesztes vagy biztosan
nyerhetõ körzetként beszél Sárbogárdról,
az valójában lemondott az itt élõkrõl. Nekem megtiszteltetés, hogy itt indulhatok.
Mi az, amiben változtatni kell Sárbogárdon és vidékén?
A Sárbogárddal szembeni legnagyobb
igazságtalanság az, hogy míg Fejér megye
többi részére, például Felcsútra és környékére ömlöttek a fejlesztési milliárdok, és
lassan fûtött aszfaltburkolaton közlekednek az ott élõk, aközben ezeknek a forrásoknak a töredékét sem kapták meg a sárbogárdiak.
Itt nemhogy kisvasút nem épült, de a Sárbogárdon és vidékén élõknek még azt sem
hagyták, hogy a meglévõ fejlesztési lehetõségeket kihasználják: Dégen, a kastélyban
egyedülálló turisztikai lehetõség rejlik, de
nincsenek kihasználva az autópálya közelségében, a Balaton közelségében és az

gármesterekkel és az itt élõkkel együttmûködve kitalálja, hogy milyen irányba fejlesszük a vidéket. Megszerzi az ezek megvalósításához szükséges fejlesztési forrásokat, és minden erejével azért dolgozik,
hogy azokat senki ne lophassa el, hanem
azok valóban az itt élõk érdekében hasznosuljanak.
Olyan országgyûlési képviselõre van szükség, akit nem mellõznek az országos politikában, a fejlesztési források elosztásakor,
hanem komolyan vesznek, akit ismernek,
elismernek.
Én az országos politikában szerzett ismertségemet, tapasztalatomat akarom az itt
élõk javára fordítani, hogy ne lehessen
bennünket mellõzni, félvállról venni. Én el
tudom érni, hogy többé egyetlen kormány
se feledkezhessen meg Sárbogárdról és
térségérõl.

Enying vonzásképességében rejlõ lehetõségek sem.
És mindez az országgyûlési képviselõn
múlik?
Teljes mértékben. Ha a sárbogárdiak országgyûlési képviselõjét mellõzik az országos politikában, ha nem akarja vagy nem
tudja érvényesíteni az itt élõk érdekeit, ha
a megválasztott képviselõnk a sárbogárdiak valós képviselete helyett a saját boldogulásával van elfoglalva, akkor nem fog ide
elég fejlesztési pénz érkezni. Ez ilyen egyszerû.
Kész tervek, kész fejlesztési elképzelések
kellenek, amiket az országgyûlési képviselõnek tûzön-vízen át képviselnie kell az itt
élõk érdekében. Ehhez képest sajnos az elmúlt nyolc évben sem változott az a gyakorlat, hogy a sárbogárdi része a megyének
valamiért mindig kimaradt a fejlesztésekbõl. Ez a része az országnak valamiért minden kormány mostohagyermeke volt.
És hogyan lehet ezen változtatni?
Például úgy, hogy olyan országgyûlési képviselõt választunk magunknak, aki a pol-

Ez a sárbogárdi elkötelezõdés azt is jelenti, hogy bárhogy is alakuljon a választás, a
jövõben is része lesz az itteni politikai életnek?
Természetesen. Minden politikusnak
szüksége van egy helyi bázisra, ahonnan elindul, ahová bármikor visszatérhet. Az én
sorsom Sárbogárdra, erre a vidékre vezetett.
Rám aztán igazán nem lehet azt mondani,
hogy kalandor lennék. Azt sem lehet rám
mondani, hogy ne tudnék dolgozni, küzdeni, s ezt még az ellenfeleim is elismerik rólam. Én a szüleimtõl fegyelmet, kitartást,
kõkemény munkát és szorgalmat tanultam. S ugyanezt a fegyelmezett munkavégzést erõsítették meg bennem a Piarista
Gimnáziumban, ahol a középiskolás éveimet töltöttem.
Az itt élõktõl rengeteg támogatást, biztatást kaptam már eddig is. S innentõl kezdve felelõs vagyok mindazokért, akik aláírásukkal, ajánlásukkal vagy akár csak szavakkal támogattak. Én meg akarom mutatni, hogy méltó vagyok az itteniek bizalmára.
/X/
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HIVATALOS JELÖLTEK
LISTÁJA
A 2018. évi országgyûlési választás hivatalos egyéni jelöltjei a
Fejér megyei 5. számú Országos Egyéni Választókerületben
(44 jelölt indult, 37 lett sorsolva, és az alábbi 25 került a szavazólapra):
1. Árgyelán János

JOBBIK Magyarországért Mozgalom

2. Horváth Krisztián

Szegény Emberek
Magyarországért Párt

3. Góman Erika

Európai Cigányok Demokratikus Pártja

4. Ulveczki Réka

Hátrányos Helyzetûek Pártja

5. Pekács Milán

Origó Párt

6. Kerekes Attila

Közösen Egymásért Demokratikus
Néppárt

7. Németh István

Európai Roma Keresztények
Jobblétéért Demokratikus Párt

8. Kõvári Márk

Tenni Akarók Magyarországi Pártja

9. Vitéz-Farkas Ferenc

Demokrata Párt

10. Kolompár László

Magyarországi Cigánypárt

11. Dajbukát Balázs

Értünk Értetek – A Hiteles Párt

12. Huszti Józsefné

Minden Szegényért Párt

13. Lapos Péter

Lehet Más a Politika

14. Varga Gábor

FIDESZ-KDNP

15. Szilveszterné Nyuli Ilona Demokratikus Koalíció
16. Kolompár Attila

Egyenlõség Roma Párt

17. Kolompár Krisztina

Elégedett Magyarországért Mozgalom

18. Majláth László

A Mi Pártunk – Ima

19. Hegedüs Csaba

Tenni Akarás Mozgalom

20. Rozmán Tamás

Magyar Igazság és Élet Pártja

21. Tóth Csaba

Összefogás Párt

22. Horváth Sándor

A Magyar Vállalkozók és
Munkaadók Pártja

23. Berényi Imre

Magyar Munkáspárt

24. Dudás Albert

Kell az Összefogás

25. Szigetvári Viktor

Együtt – a Korszakváltók Pártja

Piros-fehér-zöld másképp
A rendõrök Sárkeresztúron, a Dózsa György úton ellenõriztek
2018. március 15-én délelõtt egy férfit. Az intézkedéskor a 28
éves helyi lakos ruházatából kábítószergyanús anyag került
elõ, valamint ellene a Székesfehérvári Járásbíróság elfogatóparancsot bocsátott ki. A járõrök J. Norbertet elfogták, a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították, majd õrizetbe vették. A nyomozók a zöld növényi törmeléket lefoglalták és az
ügyben kábítószer birtoklása vétség elkövetésének gyanúja miatt büntetõeljárást indítottak.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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PÁRBESZÉD
KAMPÁNY IDEJÉN
– Mit szól ehhez a csetepatéhoz?
– Milyen csetepatéhoz?
– Hát ami van.
– Van valami csetepaté?
– Maga nem néz tévét, nem olvas újságot, nem kapcsolja be az
internetet? Az egész ország fel van fordulva, a politikusok sározzák egymást, hazudoznak a másik rovására, minden párt gyõzelmet jósol saját magának. A hírszolgálat nem szól másról, mint
ezeknek a pártoknak egymás elleni akcióiról. A lakosság már undorodva figyeli a hatalom megszerzéséért folytatott, elszánt,
eszközökben nem válogató küzdelem eseményeit.
– Miféle pártokról beszél?
– Furcsa egy madár maga, hallja-e! Nem hallott arról, hogy „Lehet Más a Politika”, meg MSZP, meg „Jobbik”, meg Fidesz?
– De sokat kérdez! Az elõbb voltam a városban tejet, kukoricadarát, sárgarépát vásárolni, láttam valami plakátokat. Alighanem
ezekrõl beszél. Megmondjam az igazat? Ezek engem egyáltalán
nem érdekelnek.
– De ember! Magát nem érdekli az ország jövõje? Az ilyenek miatt lesz drágább jövõre a kenyér, és a fia burnuszt fog viselni, ha
felnõ.
– Mit beszél? Miféle burnuszt emleget? Hogy ha engem nem érdekelnek a pártok, akkor a szegény Jancsikám felnõttként burnuszt fog viselni? Azt se tudom, mi az a burnusz.
– Ó, vakság átka! Ne mondja, hogy magát nem kavarja föl, ami
történik. Az egész ország visszhangzik attól, hogy a politikusok
sorozatban, szünet nélkül taposnak bele egymás becsületébe, hazugnak, aljasnak, hazaárulónak mondják, aki mellettük ült a parlamenti ülésteremben, akinek találkozáskor mosolyogva köszöntek. Maga szerint az mindegy, hogy tisztes családapákról könnyedén kijelentik, hogy tolvaj az illetõ? Olyan ember maga, mint akinek ágyúkat sütögetnek el a füle mellett, gépfegyverek sorozatai
dübörögnek, és õ, mint aki meg sem hallja, unott arccal sárgarépát tisztít a konyhájában.
– Nem érdekel ez engem, uram. Nem dörögnek itt semmiféle
ágyúk. Miért figyeljek azokra, akiknek annyira elvette az indulat
az eszét, hogy a munkatársaikat gyalázzák? Más dolgom van
nekem, uram.
– Úristen, kit fogtam ki, hogy megbeszéljem vele a kampány dolgait! Magát a cirkuszban kellene mutogatni. Tele vagyunk aggodalommal, hogy mi lesz az országgal, mi lesz velünk, meglesz-e a
betevõ falat a családnak, s van itt egy ember, aki azt mondja, hogy
az egész nem érdekli õt.
– Higgadjon már le! Tényleg azt hiszi, hogy néhány acsarkodó embertõl függ, hogy lesz-e kenyere a családjának? A búzaföldek bevetve, már kihajtottak, ott remélhetõleg aratás lesz, azt politikusi
szószátyárság aligha tudja megakadályozni.
– Egyem az optimista zúzáját! Most akkor mondja meg, lehetnek-e lelkiismeretes emberek, akik az ország lakosait egymás ellen uszítják, az ország lakosságát egymás ellen ugató farkascsordává változtatják? Oda szabad-e engedni ezeket a kormánykerékhez? Fontos dolgot kérdezek. Maga szerint ilyen az ember,
amilyen jelen állapotában ez a szegény magyarság van?
– Elnézést a kérdésért: nem túl magas az Ön vérnyomása? Vigyázni kell! Csendesítse le a lelkét! Az ugatók hadd ugassanak!
Az emberek meg majd megpróbálnak emberek maradni.
L. A.

6

KÖZÖSSÉG

2018. március 22. Bogárd és Vidéke

A TÁNC KÖTELEZ
Alap táncos kedvét, örökségét hirdeti a helyi népmûvészet néhai mestereinek, Fekti Józsefnek és Ulicza Jánosnénak a
fába faragott párosa (Váraljai Péter fafaragó mester alkotása) az Arany János Mûvelõdési Ház elõtt. A páros sokat tett az
alapi táncok megõrzése, népszerûsítése érdekében, melyek azóta már a szellemi kulturális örökség, valamint a Fejér megyei értéktár részét képezik. Az õ munkásságukat viszi tovább elhivatottan a fennállásának immár 20 éves jubileumát
ünneplõ alapi Mezõföld Népi Együttes, melynek születésnapi gálamûsorát, a két évtized legjobb elõadásait szombaton
este élvezhette a mûvelõdési ház nagytermét zsúfolásig megtöltõ közönség, köztük a térség több polgármestere, valamint Varga Gábor országgyûlési képviselõ.

Az együttes táncos nyitányával, a Hajdú
Zsolt és Hajdúné Bilász Ildikó nevével
fémjelzett isaszegi koreográfiával azonnal
megalapozta a jó hangulatot.
Méhes Lajosné polgármester köszöntõjében úgy fogalmazott: – Ahhoz, hogy egy
ország, megye, település fejlõdjön, sok
lánglelkû embernek kell cselekednie,
együtt gondolkodnia. Sok ember tette kedves otthonunkká Alapot. A kulturális
örökség minden közösség számára azonosságtudatának forrása. Ennek számos
megnyilvánulása van, ilyen a népzene,
néptánc is. A szellemi örökség tünékeny,
ezért fontos annak tudatos megõrzése, tovább örökítése. Köszönjük minden egykori és jelenlegi tagnak, vezetõnek ezt a jubileumot, hogy segítenek megõrizni a magyarságunkat. Ahogy a fiatalok táncolnak
elõttünk, szinte látjuk õseinket, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk.
A táncos est folyamán megelevenedtek
elõttünk nemcsak a régi táncok, de az
együttes története is. 1998-ban egy ünnepség volt az óvodában. Erre az alkalomra
Kemény Istvánné vezetésével, Méhes Lajosné kezdeményezésére újraszervezõdött
a 70-es években mûködõ pávakör, 4 régi
taggal és 4 fiatalasszonnyal, bemutatva a
pávakör alapi táncait. Azt gondolták, hogy
a felnövekvõ nemzedéknek is meg kellene
ismerni a néptánc varázslatos világát, ezért
Iker Józsefné Györgyit kérték meg, hogy
szakkör keretében foglalkozzon a gyerekekkel. Györgyi 14 évig volt az együttes vezetõje. Alsós gyerekekbõl állt a csoport,
akik sok vidék táncaival ismerkedtek meg.
2007-ben a pávakör asszonyaival közös
munka kezdõdött. Ekkor már három generáció táncolt együtt, így kialakítva a Mezõföld Népi Együttes jelenlegi formáját.

2010 és 2011 között a már említett Hajdú
házaspár lett a csapat koreográfusa. Majd
új viseletekkel és táncokkal gazdagodott a
paletta, a kalocsai és sárközi koreográfiák
sikert hoztak: Iker Józsefné vezetése alatt
Szabadbattyánban az elsõ megmérettetésen megszerezte az együttes az elsõ aranyminõsítését a Juhász Zsófia által vezetett
Szedtevette zenekarral karöltve. Ennek a
munkának egyik szemelvényét is láthattuk
a színpadon: sárközi karikázót egy kis ugróssal fûszerezve, melyet Iker Józsefné lánya és barátai, a Paksi Tehetség Táncmûhely táncosai követtek kalotaszegi táncokkal.
2012-ben már két aranyminõsítést tudhatott magának a Mezõföld Népi Együttes.
Az új oktatók, Hajdara Tamás és Sándorfi
Judit friss lendületet hoztak, új tájegységek táncaival gazdagodott az együttes repertoárja. 2012-ben a csoport a Muharay
Elemér Népmûvészeti Szövetség tagja lett
(Fejér megyében elsõként), és a kapuvári
minõsítõ fesztiválon második nekifutásra
kiváló országos minõsítést nyertek el, mely

hatalmas elismerés a csoport számára.
Egyik kedvelt koreográfiájukat, a tardoskeddi táncrendet szintén megcsodálhattuk. A Molnár Tamás vezette tréfás verbunkon pedig jót mulattunk.
A legifjabb generációk, a Tücskök és Kistücskök is bemutatták eddig elsajátított
néptáncos tudásukat Köõné Marika vezetésével, hozzájuk illõ játékos formában.
Végül jászsági és a küküllõmenti táncok
zárták az elõadást, Lóránd Gábor és Sándorfi Judit rendezésében.
A születésnap nem lett volna teljes ajándékok és torta nélkül. A sok-sok elismerés
közül a legszebben az Alap Községért Díj
csillog, melyet az alapi képviselõ-testület
nevében Méhes Lajosné adományozott
Köõné Marikának, az együttes vezetõjének, amihez szívbõl gratulálunk!
A mûsorszámokat Hajdara–Herczeg Hajnalka kiváló felkonferálásai elõzték meg.
A zenérõl a Lajti zenekar gondoskodott.
Hargitai–Kiss Virág
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Akusztikus irodalom
Rendhagyó irodalmi–zenés estnek ígérkezik az a könyvbemutató,
mely március 28-án, szerdán, 17 órától kerül megrendezésre Sárbogárd dísztermében. A részletekrõl Bokát, azaz Bokányi Zsoltot, A
mikrofontól a keresztig címû könyv „fõszereplõjét” faggattam, akit zenészként és a Vörösmarty rádió mûsorvezetõjeként ismerhetnek.
– Nagy dobásra készülünk a könyvbemutatóval. Ez az elsõ olyan program, amit meg
merészelek tenni Sárbogárdon „gyüttmentként”.
– Egyszer már volt könyvbemutatója itt a
könyvnek.
– Igen, a sárbogári református gyülekezet
alkalma keretében. Ez most egy nyíltabb,
nagyobb közönségnek szóló esemény lesz,
de – ahogy a kötet címe is elárulja – nem

közül egy. Szeretnénk megtalálni a közönség lelkét.
– Megtérésed új megvilágításba helyezte a
zenei pályafutásodat is. Az új formáció, a
Boka Akusztik Band tagjai ezek szerint
rárezegtek erre a változásra? Kik a tagok?
– Rárezegtek, de nem egy klasszikus értelemben vett keresztény, gyülekezeti formációról van szó (bár halkan elárulom,
alakulóban van ilyen is Sárbogárdon).

A csapat a zenei kihívásra rezgett rá. Komoly mûvekhez nyúltunk, mint például
Eric Clapton, Sting, Zorán szerzeményei,
akik magasra tették a mércét, a zenéjüket
jól, akusztikusan, de dinamikusan óriási
kihívás játszani.
– Játszotok azért rock and rollt is, ami sokáig meghatározó irányvonala volt az
életednek?
– Van egy „leányvállalata” ennek a formációnak; ha nagyon kedves barátok, régi ismerõsök hívnak, akkor vállalunk ilyet, de
ez már másodlagos. Mits Márton szaxofonzik, aki kiváló jazz-zenész, Csorba Péter dobol (vele már régóta együtt játszunk), Farsang Gergely basszusgitározik,
aki a Kodolányi János Fõiskola jazz tanszakának nagyszerû gitárosa, Tóth Péter
gitározik, akit a Dal címû mûsorból ismerhetünk, magam pedig énekelgetek és
akusztikus gitározok. Várunk mindenkit
nagy szeretettel a díszterembe március
28-án 17 órakor. A rendezvény ingyenes!
Hargitai–Kiss Virág

véletlenül tettük a nagyheti események
elé. A könyvet dr. Bakonyi István József
Attila-díjas irodalomtörténész írta. Istvánnal régi a barátságunk, közösen vezetünk
egy irodalmi mûsort. Fölmerült bennünk,
hogy mi lenne, ha megírnánk azt a sok mindent, amirõl eddig már beszélgettünk. Így
született meg A mikrofontól a keresztig,
mely a zenei pályafutásomról, az életem
korábbi történéseirõl, a megtérésemrõl és
az azt követõ változásokról szól. A könyv
március 28-ai bemutatóját a Madarász József Városi Könyvtárral karöltve rendezzük meg a város dísztermében 17 órától.
Az eseményt dr. Sükösd Tamás nyitja meg,
a könyvet dr. Bakonyi István mutatja be,
vele beszélgetünk. Az estet a Boka Akusztik Band betétmûsora színesíti, illetve dr.
Bakonyi István hoz magával verseket, prózákat, melyekhez aláfestést improvizálunk. Most nem rock and rollos, hanem líraibb lesz a zene, és elhangzanak bizonyságtevõ dalok is, mint például Bódás János, a székesfehérvári református gyülekezet néhai lelkipásztorának zseniális versei

A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel meghívja Önt és családját

2018. március 28-án (szerdán) 17 órára
Bokányi Zsolt
„A ZENE ÉS AZ IRODALOM
TALÁLKOZÁSA”
címû, könyvbemutatóval
egybekötött estjére.
Köszöntõt mond:
dr. Sükösd Tamás polgármester.
A könyvet a szerzõ, dr. Bakonyi István
irodalomtörténész mutatja be.
Közremûködik:
a Boka Akusztik Band.
Helyszín:
Sárbogárd Város Önkormányzatának
díszterme.
A belépés ingyenes!
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Március 15-ei séta Sárbogárdon
– fõhajtás nagyjaink elõtt –
Sokéves hagyományt ápol Sárbogárdon a
Sárbogárdi Múzeum Egyesület és a Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd azzal,
hogy minden év március 15-én délelõtt közös emlékezõ sétára invitálják a város lakosságát. A séta keretében felkeressük
azokat a sárbogárdi emlékhelyeket, melyek kapcsolódnak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc résztvevõihez. Az
egyes emlékhelyeken elhangzó megemlékezések évrõl évre újabb információ-morzsákkal bõvítik a résztvevõk ismereteit.
A szaporán hulló esõ ellenére nem volt ez
másként ezen a március 15-én sem. A Hõsök terére meghirdetett gyülekezõ után
hagyományos sétánkat a rossz idõjárás miatt autózással kiegészítve tettük meg. A
maroknyi csapat a Huszár-temetõbe vonult elõször, ahol az 1848-as honvédek emlékére állított kopjafánál Gál Sándor, a
Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd elnöke tolmácsolásában megemlékeztünk a
nemzetõrség és a honvédség megalakulásáról, majd megkoszorúztuk a temetõben
lévõ ’48-asoknak emléket állító kopjafát és
elhelyeztük az emlékezés virágait a helyi
’48-as tisztek és Boross Mihály sírjánál.
Utunk innen a Boross Mihály egykori (a
mai Gazdabolt közelében álló) lakóházának helyét jelölõ emléktáblához, majd az
új üzletközpontnál, a Boross Mihály-emlékparkban álló emlékoszlophoz vezetett,
ahol Lakk Norbert idézte fel Boross Mihály, az ide települt és itt elhunyt történetíró–politikus életének fõbb állomásait. Sétánk során megálltunk a Huszár-kúria
elõtt, megemlékezve egykori lakójáról,
Huszár Ágostonról, aki dacára annak,
hogy Ferenc József barátja volt, a forradalom alatt hazaszökött és a Hadügyminisztériumban vállalt titkári feladatokat. Késõbb a koronázás napján aranysarkantyús
vitézzé avatta a császár, és mint Fejér Vármegye alispánja vonult nyugállományba.
Az Úri (Tompa Mihály) utcában lévõ református gyülekezeti házon elhelyezett
Tompa Mihály-emléktábla elõtt Jákob
Zoltán emlékezett meg az 1838-39-es tanévben itt tanító Tompa Mihályról, idézve
Tompa Olajágak címû áhítatos könyvének
Honszeretet címû fejezetébõl:
„A legtökéletesebb valóság után, kihez
vallásos hitben s az emberi érzelmek legszentebb és legmagasabb lángolása után emelem
fel szívemet, gondviselõ Istenem és Atyám
után, azon nevek között, melyekhez kegyelet,
hûség és szeretet vonzanak, melyeket imádságomba foglalok, áldok és féltek, ott áll a
Haza neve. Midõn ezt kimondom, a fogalma
elõttem áll: a hármas halom s négy folyam, a
tejjel és mézzel folyó föld; a gerézd- és kalászdús tájak, a régi dicsõség és gyász ismerõs
térei nem tûnnek fel elõttem sorban s egy-

másután; a népes falvak s városok, a nemzet-család õsi erkölcse s viseletében zengõ
szép nyelve, öröm s bánat, a múlt emlékei, a
jövõnek reményei nem ötlenek elmémbe
külön-külön, hanem mindezek csudálatosan összeolvadnak, egymást átölelik, s ama
magasztos eszmévé forranak, mely magyarázat nélkül mindent megértet és éreztet a
honszeretõ szívvel; ez eszme a szó: Haza ....”
Majd Jákob Zoltán beszélt az egykor itt
élt, a reformkorhoz és az 1848-49-es eseményekhez kötõdõ személyekrõl:
Sallay Pál 1848-ban volt itt tanító. Õ alapította meg elsõként az országban a kétgarasos Olvasókört. Épp 1848 márciusában látott napvilágot Sallay egyik köszönet-nyilvánítása a bogárd-tinódi közbirtokos urakhoz, akik 150 váltóforintnyi összeget adakoztak könyvvásárlás céljára.
Gergely Károly egyszerû ügyvédbõl lett fokozatosan emelkedve a ranglétrán Kossuth magántitkára õrnagyi rangban. A szabadságharc leverése után az üldöztetés
elõl Bogárdra menekült. Mintegy tíz évet
töltött itt. Utolsó évében a gyülekezet fõgondnokaként rengeteg dolgot indított el.
Vele megpezsdült a gyülekezet élete. Innen Székesfehérvárra távozott. Ott a református egyház egyik oszlopa lett. A Dunántúli Egyházkerület világi tanácsbírája
volt, a polgári életben a vármegyei alügyészségtõl a királyi táblabírói hivatalig
jutott el.
Sipos Pál segédlelkészként töltött itt egy
esztendõt 1855-ben. A kecskeméti ifjúság
vezetõje volt. Ott volt Ozoránál, a turai és
isaszegi csatákban. Késõbb Fótra választották meg lelkésznek. Nagy szervezõkészséggel megáldott emberként virágzó gyü-

lekezetet hozott létre. Esperes, majd püspökhelyettes lett belõle.
Décsey Lajos Kölcsey ügyvédbojtárjaként
kezdte. Vörösmarty, Bajza, Szemere és
Fáy köreiben mozgott. Széchenyi Közlekedésügyi Minisztériumában dolgozott.
Részt vett a Tisza szabályozásának kidolgozásában. Nem vett részt harcokban. A
szabadságharc után nem üldözték, mégis
passzív ellenállóként „Alsó-Körtvélyes
pusztájára vonult vissza, hogy ott, a szabad
természet kebelében, távol a világtól s közel
az Istenhez táplálja titkos hazafias reményeit
s várja a jobb napok felderültét. Ez a kies kis
puszta lett most, az erdélyi születésû embernek új hazája, itt szántott, vetett, kertészkedett páratlan szorgalommal, s a körtvélyesi
csendes Tusculánum rövid idõ alatt egy kis
paradicsommá változott át kezei alatt, melybe idõközben fészket rakott a családi boldogság is, benépesítvén azt fényes szárnyú apró
angyalokkal.”– írja róla egyik méltatója. A
kiegyezés körüli idõkben vállalt újra közszereplést. Elõbb a vármegye sármelléki
járásának fõszolgabírájának, majd a sárbogárdi terület járásbírájának nevezték ki.
A gyülekezeti háznál a Csõgör fivérek,
László és Ádám trombitajátéka gazdagította a megemlékezést. A koszorúzás alatt
az õ kíséretükkel énekelték az egybegyûltek a Gábor Áron rézágyúja kezdetû nótát.
Innen a Hõsök terén lévõ emlékmûhöz, s
végül a Petõfi Sándor nevét viselõ üzletház
(egykori Korona szálló) falán lévõ emléktáblához vonultunk, ahol a költõ 1841-ben
vándorszínészként lépett föl.
Gál Sándor és Lakk Norbert
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12 ezer fûtéstámogatás kinek, hogyan
Egyik olvasónk érdeklõdött afelõl, hogy az
Orbán Viktor miniszterelnök által beharangozott egyszeri 12 ezer forintos fûtéstámogatás mikor és milyen formában várható, kinek jár.
A hirado.hu március 13-ai bejegyzése (Téli
rezsicsökkentés: itt vannak a részletek), illetve Kósa Lajos, a megyei jogú városok
fejlesztéséért felelõs tárca nélküli biztos
nyilatkozatai alapján a legfrissebb információ az alábbi:
A szolgáltató minden esetben automatikusan levonja a gáz-, illetve távhõszámlából a
12 ezer forintos támogatást. Akik szenet
vagy fát használnak, az önkormányzattól
igényelhetnek támogatást.
Akik távhõvel fûtenek, azoknak az áprilisi
számlájukból írják jóvá a szolgáltatók a 12
ezer forintot. Amennyiben valakinek alacsonyabb a távhõszámlája 12 ezer forintnál, akkor a májusi vagy júniusi számlájából is jóváírják az összeget.

A Magyar Energiahivatalhoz kell fordulni,
ha valaki nem találja számláján a jóváírást,
de a „normál” fogyasztóvédelmi eljárást is
igénybe lehet venni, illetve a jegyzõhöz is
lehet fordulni.
Azok a fogyasztók, akiknek hátralékuk
van, a 12 ezer forintot akár késõbb is fel
tudják használni, de akár a hátralék is
csökkenthetõ vele.

Fával, szénnel tüzelõk
Az Országos Sajtószolgálat által közzétett
március 20-ai belügyminisztériumi közlemény szerint a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelõanyag-vásárlásához
kapcsolódó, 4 milliárd forintos támogatási
keretet a kormány 1 milliárd forinttal megemelte. A kormány kistelepülések önkormányzatainak, azaz – ahogy dr. Sükösd Tamás polgármestertõl megtudtam – 5000 fõ
alatti helységben élõ rászorultak számára
biztosítja ezt a forrást. A rászorultság mér-

tékét a helyi önkormányzatok saját rendeleteikben állapítják meg. Az egyes önkormányzatokat illetõ támogatás összegét, az
abból megvásárolható tûzifa és szén
mennyiségét a kormány határozatban rögzíti.
Sárbogárdon az önkormányzat a saját erejébõl, forrásaiból ad a rászorulóknak tûzifát, ha van fa. Fontos tudni, hogy pénzbeli
támogatást fûtésre az úgynevezett települési támogatás, illetve lakásfenntartási
támogatás keretében ad az önkormányzat.
A fentieket összegezve tehát az egyszeri 12
ezer forintos támogatás csak a gázzal és
távhõvel fûtõknek jár automatikusan. Aki
fával, szénnel tüzel, az csak rászorultság
alapján igényelhet a helyi önkormányzattól támogatást, melynek jogosultságát és
mértékét, valamint formáját az önkormányzat mérlegeli a jogszabályi keretek
között, figyelembe véve a rendelkezésére
álló forrást, illetve tüzelõanyag-mennyiséget is.
Hargitai–Kiss Virág

Petõfi-napok
Március közepén évrõl évre többnapos
programmal emlékezünk meg iskolánk
névadójáról. Idén is sportversenyekkel indult a hét. Labdarúgás-, röplabda- és kosárlabda-mérkõzések zajlottak több korosztályban három napon át. A diákönkormányzat idén is megszervezte a diákok által kedvelt LAN-partyt, a csokimilliomost
és a teaházat. Emellett volt „Kreatív-szoba”, Francia nyelv Fanjainak Klubja, filmvetítés, társasjátékok, sakk, honfoglaló és
beszélgetõsarok. Három kategóriában zajlottak szavalóversenyek és vetélkedõk is.
A legfiatalabbak a magyar mondák világában való jártasságukról tettek tanúbizonyságot, a 7. és 8. évfolyamosok Petõfi Sándor A helység kalapácsa címû mûve kapcsán mérték össze tudásukat, míg a 9–12.
évfolyam egy újszerû, tantárgyaktól független témában versenyzett „Az Oscar-díj
története és az Oscar-díjas filmek” címmel.
Mint minden évben, idén is a 9. évfolyam
mûsorával kezdõdött a március 15-ei program, amelyet néptánc, versek, illetve nép-

számát illetõen 62 db pályázattal. Változatos témákban, eredeti kivitelezéssel sok
értékes munka született idén is.
Minden versenyzõnek, pályázónak, sportolónak gratulálunk!
dalcsokor is színesített. A hagyományos
Petõfi-pályázat helyezettjeinek díjazása
zárta a megemlékezést. Idén 353 pályázatot készítettek a diákok. A legaktívabb a 30
fõs 8. c osztály volt 65 db pályázattal, melyek közül sok helyezett is kikerült. Egyikük 10 darab pályamûvet nyújtott be. A 6. c
osztály áll a második helyen a pályázatok

Petõfisek találkozója
Március elején Kiskunfélegyháza adott
otthont a Petõfi nevét viselõ középiskolák
országos találkozójának. Hat év kihagyás
után került sor erre az eseményre. Utoljára 2012-ben Sárbogárdon gyûltek össze az
iskolák képviselõi, hogy közös névadójukra emlékezzenek.
Iskolánkat Halasi Réka, Lukács Kata és
Tóth Lilla Nóra 11. c osztályos tanulók
képviselték. Az irodalmi vetélkedõn,
melynek témája Petõfi élete és költészete
volt, második helyezést értek el.
Az alföldi város középiskolája színes és
változatos programokkal tette emlékezetessé a résztvevõk számára a találkozót.
A következõ évben Kiskõrös várja majd a
középiskolák delegációit.
PSG
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CECEI SULIBÖRZE
Egészségnap
Az influenza és egyéb légúti betegségek még forrongó idõszakában, március 9-én 11 órától egészségdélutánt tartottunk a Cecei
Általános Iskolában az EFOP 3.2.9-16-2016-00009 Óvodai és iskolai szociális segítõ tevékenység fejlesztése a Sárbogárdi járásban pályázat és a helyi Egészségfejlesztési Iroda támogatásával.
Mivel ökoiskolaként nagyon fontos számunkra az egészséges
életmód támogatása és az egészséges életre nevelés, minden évben nagy hangsúlyt kapnak ezek a területek a nevelési folyamatok
során. Ennek keretében a diákok számos beszélgetésen, tanácsadáson vesznek részt, aminek egy fontos mérföldköve volt ez a
márciusi délután. A diákok és nevelõik meghallgathatták dr.
Burián Attila háziorvos elõadásait az energiaitalok káros hatásairól és az ezzel kapcsolatos legújabb kutatási eredményekrõl. Ezután minden csoport plakátokat készített a témához illeszkedve,
amit egészséges élelmiszerek készítése és elfogyasztása követett,
az életkoruknak megfelelõ bonyolultsággal. A pályázat megvalósítói olyan szemléletes eszközökkel is támogatták az egészségnapot, mint az olyan szemüveg, ami drogok, hallucinogén anyagok
hatásait szemléltette, vagy az alkohol hatásait bemutató szemüveg, amit mindenki felpróbálhatott. Így gyakorlatban is érzékelhették, hogy ezek az anyagok hogyan befolyásolják az önkontrollt
és az észlelési folyamatokat. Emellett egy játékbabán keresztül
mutatták be a dohányzás káros hatásait.

A programba a Csülök Bt. munkatársai is bekapcsolódtak, akik
ezen a napon zöldséges szendvicsekkel örvendeztették meg a diákokat az egészséges életmód jegyében.
Szeretnénk köszönetet mondani minden résztvevõnek, aki támogatta az egészségnap megvalósulását és a cecei diákság egészségtudatos nevelését!
Szabóné Várady Katalin igh. és
Tornócziné Bondor Csilla iskolai koordinátor

Márciusi ünnep
Szerdán tartották meg az 1848-as ünnepi megemlékezést a Cecei
Általános Iskola diákjai és pedagógusai a cecei mûvelõdési házban. A vendégeket ünnepi díszbe öltöztetett díszterem fogadta
Tornócziné Bondor Csilla tanárnõ és a 6. évfolyamos diákok jóvoltából. A megemlékezés
kezdetén Király László
igazgató köszöntötte a
megjelenteket, majd a
Himnusz éneklésével vette kezdetét a mûsor, melylyel a 6. évfolyamosok készültek, és a forradalom
eszméjét dallal, verssel,
dramatizálással
tették
még átérezhetõbbé. A kiváló elõadást nagy tapssal
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jutalmazták a diáktársak, akik figyelmesen hallgatták végig az
elõadást. A megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult.
Az 1848-as forradalom és szabadságharc községi megemlékezését 2018. március 14-én, 17.30 órától fáklyás felvonulással kezdték
a hagyományokhoz híven. A felvonulást követõen 18 órától került
sor az ünnepi megemlékezésre a mûvelõdési házban, ahol Fazekas Gábor polgármester úr mondott beszédet, majd a cecei iskolások adták elõ mûsorukat. Az ünnepség a Petõfi-emléktáblánál
folytatódott, ahol koszorúzással emlékeztek a hõsökre. A megemlékezés a Szózat hangjaival zárult Cecén, a Szabadság téren.

Happy Víz hét hetedszer

Tizenegy éve kezdõdött az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet ivóvízfogyasztást támogató programja: a
Happy Víz, ami a diákok és nevelõk vízivási szokásait próbálja aktivizálni, erõsíteni. A Cecei Általános Iskola munkatársai, élükön
Csajtainé Szabó Ágnes biológia–kémia szakos tanárral, szinte a
kezdetektõl a program mellé álltak, ami az ökoiskolai szemléletükkel is nagyban összeegyeztethetõ. Az idei évben március
19-étõl 23-áig tart az országos Happy Víz program. Ebben az intervallumban kell minél több programot szervezni az ivóvíz népszerûsítésére. Plakátokat, montázsokat készítenek, Vízbárt mûködtetnek, ahol a diákok szünetekben friss ivóvízzel frissíthetik
fel magukat. „Vízizsaru” szolgálattal felmérik, hogy osztályokban
milyen arányban fogyasztanak folyadékpótlásra ivóvizet, és ezt
kiterjesztik iskolai szintre is. Összefoglalva a Happy Víz héten
szinte minden az ivóvízfogyasztás népszerûsítése körül forog!
Reményeink szerint nem csak egy hétig!

Illyés-napok
2018. március 27-én és 28-án rendezik meg eredeti névadójukra
emlékezve a diákok és pedagógusok az Illyés-napokat Cecén.
Csütörtökön a déli óráktól minden osztály megemlékezik az
Illyés-szobornál az iskola névadójáról, majd a közelgõ iskolafelújítás aktualitását kihasználva a „Cecei Általános Iskola 2018.
anno” címmel plakátokat, montázsokat, irodalmi és képzõmûvészeti alkotásokat készítenek az osztályok. A program célja, hogy a
diákok egyénileg, párokban, vagy csoportokban igyekezzenek
megfogalmazni az iskolájukhoz való viszonyukat, kicsit a változásokat is elõrevetítve, hiszen az intézményben nagy felújítási munkálat veszi hamarosan kezdetét. A közös munka után következik
a szórakozás. Csapatépítés, közösségépítés érdekében társasjátékokat hozhatnak a diákok, amikkel közös programot szervezhetnek maguknak osztályszinten – fejlõdve, szórakozva, tanárok, diákok közösen.
Szerdán rendezik meg a térségi mesemondóversenyt, ahova a
környezõ települések ifjú mesemondóit várják nagy-nagy szeretettel, hogy felidézzék a névadó, Illyés Gyula mesékhez fûzõdõ jó
viszonyát. A verseny 9 órakor rövid megnyitóval kezdõdik, majd a
szokásokhoz híven megkoszorúzzák a költõ–író mellszobrát az iskola parkjában. Ezt követõen az életkornak megfelelõen csoportokban kezdik el a nemes versengést az ifjú mesemondók a Cecei
Általános Iskolában.
Szabóné Várady Katalin igh.
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SZENTIVÁNI SULISZEMLE
Angol nyelvi versenyen jártunk

Március 15-e emlékezete

Évek óta visszatérõ vendégek vagyunk a Petõfi Sándor Gimnázium által szervezett angol nyelvi versenyeken Sárbogárdon. A
2018. évi vetélkedõt a minap rendezték meg, s ezúttal szakítva azzal a hagyományunkkal, hogy 8. osztályosokat küldünk, a 7. osztályosok közül neveztük a Biber András–Lakatos Loretta–Májer
Dániel–Szabó Máté összetételû csapatot, akik közel egy hónapja
készültek a versenyre Vágásiné Madarasi Anett tanárnõ segítségével, amikor a számos egyéb elfoglaltság mellett (foci, kosárlabda, gitárszakkör...) erre is jutott egy kis idõ egy-egy délutánon.
Bár helyezést nem értünk el, tanulóink egyedüli 7. osztályos csapatként nem vallottak szégyent a 8. osztályosok között. Sok tapasztalatot szerezve, jó hangulatban érkeztek vissza, s számoltak
be a feladatokról. Ahogy egyikük fogalmazott a lényegre tapintva: „Játszottunk egy jót és mellette még tanultunk sok újat is angolból.”

„A Boldogasszony, mint archaikus kifejezés a régi kalendárium jeles
napjaira, a mezõgazdaság munkálataira (pl. Gyümölcsoltó Boldogasszony, Sarlós Boldogasszony) is egyaránt rámutat. Vidéki, kis
iskolaként szeretnénk tanulóinkban meggyökereztetni a magyar táj
és a szûkebb szülõföld szeretetét, s azt, hogy az ide járó diákok legyenek büszkék földmûves õseikre és mezõgazdasági jellegû kistelepülésünkre is.
Elnevezésünk emellett a Boldogasszony Anyánk címû régi katolikus
énekre is utal, amely egykoron nemzeti himnuszunknak számított.
Így elnevezésünk magyarságunkat is kifejezi, nemzeti hagyományaink tisztelete és megbecsülése iránti elkötelezettségünket is mutatja.”
(Iskolánk küldetésnyilatkozatából)

Jövõre, 8. osztályban ismét képviselhetik majd iskolánkat. Addig
is használjátok fel a megszerzett tudást, és továbbra is tanulni
becsülettel!

KETT-pedagógiai csoportfejlesztés
a nagyböjt jegyében

A KETT-féle pedagógia keresztény istenképre és emberképre
épül. A középpontjában a teremtett és megváltott ember áll, aki
közösségben él, talál magára és fedezi fel az élet értelmét. Isten
adja élete érelmét és célját, Õ hívja meg a közösségre. A módszer
leglátványosabb eleme a foglalkozások során elkészülõ padlókép,
amely a közös alkotás örömére, a közösen választott célra irányítja a figyelmet, és lehetõséget ad az elmélyült munkára. Az egységes értelemorientált pedagógia a közösségi létre, az élet értelmességének felfedezésére, a szépség iránti igény megélésére nevel. A
jó hangulatú, csoportterápiás elemeket is tartalmazó módszertani foglakozás keretében nagyböjti foglalkozásként a keresztút
állomásait ismerhették meg a gyerekek, Helter István püspöki
biztos atya és Kanyóné Somogyi Tünde hittanár közremûködésével.

A fenti idézet és a hagyományaink alapján ismét egyértelmû volt,
hogy településünkön a nemzeti ünnepi megemlékezés iskolánk és
a polgármesteri hivatal közös együttmûködésével valósul meg
idén is.
Fáklyás felvonulásunk a polgármesteri hivatal épületétõl indult,
ahol a forradalom 170. évfordulója alkalmából Kiss Attila igazgató úr köszöntötte a megjelenteket, beszédében kiemelve, hogy a
forradalmárok ugyanazokért az értékekért küzdöttek, amelyeket
ma is kiemelt feladatunknak tekintünk közvetíteni a diákoknak:
õszinteség, becsület, türelem, kitartás, tisztelet, fegyelem. Így
március 15-e üzenete ma is idõszerû.

A szabadságharc áldozatainak emlékére Husvéth Imre polgármester úr helyezett el koszorút a hõsi emlékmûvön, amelyhez a
hangulatot iskolásaink éneke adta meg a „Kossuth Lajos azt
üzente” elõadásával. Ezt követõen a fáklyásmenet az iskolához
vonult, ahol az 5-6. osztályosok zenés–táncos elõadása adott méltó befejezést a 170 éves ünnepnek. Szép mûsorukat a közönség
nagy tapssal köszönte meg. A produkcióért a tanulók mellett természetesen Varga Angéla és Boros Tamás osztályfõnököknek is
jár a dicséret.
Kiss Attila igazgató
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A gyönyörû Himnuszunk és Szózatunk nagyon szép keretet adott
annak a mûsornak, amelyet harmadik és hetedik osztályosaink
mutattak be az 1848. március 15-ei események 170. évfordulója
tiszteletére.
Klubkönyvtárunk helyiségében ünneplõbe öltözött diákok emlékeztek a hõs elõdök bátor, forradalmi tetteire, felelevenítve az
események örök érvényû üzenetét.
Igazi értéke volt az elõadásnak, hogy iskolánk minden tanulója
komoly érdeklõdéssel figyelte a pergõ események zajlását, a már
ismert szavalatokat, dalbetéteket. A kicsik és nagyok elõadásmódjára jellemzõ volt a szép és jól érthetõ, hibátlan szövegmondás.
A Nemzeti dal jól ismert, lelkesítõ szavai, a zenei részletek, a kortárs fényképek és eredeti kéziratok fotóinak bemutatása harmonikus egységet alkotva bizonyították a dicsõséges kor ma is ragyogó fényét és jelentõségét. A piros-fehér-zöld variációival ékeskedõ dekorációért és az elõadás színvonaláért õszinte elismerés illeti Pálné Kótai Ágnes és Pintér Nikoletta tanárnõk gondos felkészítõ és szervezõ munkáját.
Köszönjük a kedves szülõknek, hogy érdeklõdõ jelenlétükkel
megtisztelték ünnepélyünket.
Juhász Jánosné tagintézmény-vezetõ

Ünnep a Mészölyben
A Mészöly Géza Általános Iskola közössége március
14-én reggel, a nap kezdéseként emlékezett az 18481849-es eseményekre és hõsökre. A pedagógusok és diákok az aulában gyûltek össze, hogy megtekintsék a 4.
osztályosok verses–zenés összeállítását, mellyel az alkalomra készültek. A fellépõk mozgásos koreográfiájukban élõ kokárdát alkottak és esernyõerdõvel is érzékeltették a forradalom zivataros napjainak hangulatát.
Az ünnepre az iskola is piros-fehér-zöld díszekbe öltözött.
HKV

LÁRKE érzékenyítõ program a Sárbogárdi Zengõ Óvodában
A LÁRKE a látássérült emberek társadalmi befogadásáért,
egyenlõ esélyeinek megteremtéséért érdekvédelmi, közösségfejlesztõ és szemléletformáló munkát végez egymást kölcsönösen
segítõ, aktív közösség összefogásával a Közép-dunántúli régióban. Honlapjukon olvasható mottójuk:
„Ha már a szemednek nincs fénye,
akkor a lelked legyen fényes,
s mutasd meg a világnak,
hogy mit tudsz és mire vagy képes!”
(Rózsa Dezsõ)
A székhelyre és a tagóvodánkba járó óvodásaink vehettek részt az
egyesület óvodásoknak tervezett érzékenyítõ programján. Mindkét helyszínen az egyesület tagjai – akik között látássérültek is voltak – ismertették meg a gyermekekkel azokat a lehetõségeket,

amivel segíthetjük a gyengénlátók és vak emberek hétköznapi
életét. Zsolti bácsi fekete szemüvegben, vakvezetõ kutyával érkezett – a kiképzett labrador gazdáját segíti a tájékozódásban –,
emellett a fehér botját is használva közlekedik. A gyerekek interaktív feladatokban tapasztalhatták meg, amit a vakvezetõ kutyákról mindenkinek tudni illik. Például, hogy mire képesek: segíti a gazdájukat az irányok megtartásában, és fõként abban, hogy
véletlenül semmiképp se lépjenek le a járdáról. A kutya megállással jelzi a le- és fellépõket: a járdaszéleket és a lépcsõket. Megtanulta az irányokat (jobbra, balra, elõre, fordulás), megtalálja a
buszmegállót, oda tudja vezetni gazdáját a zebrához, épületek bejáratához. Nem tudja azonban értelmezni a jelzõlámpák színét,
egyedül nem képes eldönteni, hogy mikor lehet biztonságosan átkelni az úton. A megállókat sem ismeri fel utazás közben, ezért
gazdájának ahhoz is szüksége lehet mások segítségére, hogy az általa kívánt buszmegállóban szállhasson le. Ha mi segítséget ajánlunk fel egy vakvezetõ kutyával közlekedõnek, a kutyával ellentétes oldalról kell megközelítenünk, s illik megkérdeznünk, hogy
hogyan segíthetünk. Munka közben a vakvezetõ kutyát nem szabad megsimogatni, és máskor is csak a gazdája engedélyével. Soha ne kínáljuk a vakvezetõ kutyát élelemmel! Ha mi is kutyával sétálunk, ne engedjük a kutyánkat a vakvezetõ kutyához. Zebránál
elegendõ, ha szólunk, amikor biztonságosan át lehet menni. Útbaigazításkor a gazdának mondjuk el a pontos irányokat, kézjelek
helyett, hogy merre menjen. Ez alkalommal több olyan szituációs
helyzetet is kipróbálhattak óvodásaink, amiben megtapasztalhatták, hogy a célt együttmûködve, egymásban bízva lehet elérni.
Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ
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A Római Birodalom nagy rabszolgája: Krisztus
„Aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek elsõ akar lenni, az legyen a rabszolgátok.” (Mt 20,26-27)
Jó lesz kissé elmélkednünk az Újszövetségben található egyik rendkívül mély jelentésû szóról, amelynek segítségével jobban meg tudjuk
érteni a világegyetem életében egykor lezajlott legnagyobb eseményt:
Megváltónk kereszthalálát. Ez az áldott szó görög eredetiben „dulosz”, magyar fordításban pedig „rabszolga”.
A legutóbbi idõkig sok bibliafordító kezén elsikkadt ez a gyönyörû
szó, mivel mind a „diákonosz” (latinul „miniszter”), magyarul „szolga”, mind pedig a „dulosz” (latinul „szervusz”), magyarul „rabszolga”
szót „szolga” szóval fordították le magyarra. Pedig óriási a különbség
e két fogalom között, különösen az Úr Jézus idejében uralkodó római
igazságszolgáltatás fényében. A diákonosz (miniszter) mindig teljes
jogú, csak elszegényedett római polgár volt, aki minden vonatkozásban élvezte a törvény védelmét. Szolgálati viszonyát törvényes szerzõdés szabályozta. Bántalmazni senki sem merte, hiszen minden római
polgár a „világ ura” volt.
A szó tágabb értelmében ma is szolga-miniszter egy adott állam szervezetének minden egyes alkalmazottja, kezdve az államfõtõl a legszerényebb irodai altisztig. Ilyen „miniszterek” a szerzõdéses viszonyban
álló, rendszeres anyagi támogatást élvezõ püspökök, fõpapok és egyszerû lelkipásztorok is.
Ám teljesen más volt a rabszolgák jogi helyzete, akik még embernek
sem számítottak a kegyetlen római urak szemében, csak „beszélõ
szerszámokként” kezelték õket. A rabszolgákról szóló törvénynek
már a jelmondata is így hangzott: „Jaj a legyõzöttnek!”
A rabszolgák ugyanis harctereken „születtek”. Rabszolgasors várta a
római hadsereg által legyõzött bármely ellenséges hadsereg harcosait, sõt, népét is: az otthon maradt harcképtelen férfiakat, nõket és
gyermekeket. Csata után a legyõzött katonákat megfosztották ruhájuktól, fegyverüktõl; szalmából font gúnykoszorút tettek a fejükre,
láncra verték õket, majd ugyancsak szalmából készítetett gúny-diadalív alatt áthajtva elhajtották õket „vágójuhokként” a rabszolgavásárra. A megvásárolt rabszolga számára gazdája élet-halál ura lett.
Tehetett vele, amit csak akart, felelõsségre vonás nélkül. Hiszen még
a törvény is így buzdította a római rabszolgatartó urakat:
„Rabszolgádat üssed, zúzzad, égessed, nyúzzad!”
A rabszolgának nem volt saját élete, vágya, terve, akarata, gondolata,
ízlése. Létének minden mozzanata urától függött.
Az elhangzott parancsra villámgyorsan kellett rohannia tûzbe-vízbe,
életbe-halálba. Ha valami hibát követett el, a büntetésnek három
szokványos fokozata várta:
1. arculverés (kis vétekért), 2. megkorbácsolás (komolyabb vétekért),
3. keresztre feszítés (nagy vétségért).
De minden ok nélkül is keresztre feszíthette rabszolgáját a római
patríciusz csupán tekintélyének öregítése céljából. Egy római nagyúr
tekintélye ugyanis megkívánta, hogy palotájának parkját lehetõleg
minél gyakrabban „díszítse” egy-egy keresztre feszített rabszolga.
Keresztre feszítéssel ugyanis csak rabszolgákat végezhettek ki a Római Birodalomban.
Íme, ez a kegyetlen, vérengzõ Róma leigázta a Szentföldet is, rabszolgai sorsba döntve annak valamennyi polgárát, aki csak zsidónak vallotta magát. – Ennek a birodalomnak a megjelenésére várt az Úr örök
idõk óta, s mikor az megjelent, az Atya elé állott és ezt mondta:
„Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved… Abban telik
kedvem, Istenem, hogy akaratod teljesítsem, törvényed szívemben
van.” (Zsolt 40,7.9)
Az Úr Jézus is Izráelhez tartozónak vallotta magát, mint egykor Mózes a fáraók országában. A leigázott néppel együtt Õ is rabszolgai formát öltött magára (Fil 2,7), számolva a szörnyû sorssal járó minden
következménnyel. Erre a vérben fürdõ birodalomra volt szüksége az
Úrnak, hogy bemutathassa nagy engesztelõ áldozatát a megtérõ emberek bûneiért, s hogy megvalósíthassa a Róla szóló, megölésére vonatkozó próféciákat:
„Hagytam, hogy verjék a hátamat, és tépjék a szakállamat. Arcomat nem
takartam el a gyalázkodás és köpdösés elõl.” (Ézs 50,6)
„Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat.” (Zsolt 22,17)
Bár az Úr Jézus soha senkit meg nem bántott sem szóval, sem tettel
(kivéve a templomban üzérkedõ kalmárokat!), mégis végrehajtották
rajta százszorosan a rabszolgákra vonatkozó büntetés minden lehetõ

A passió c. film egyik jelenete
formáját: megfosztották ruhájától, fejére töviskoszorút tettek (szalma helyett!), arcul verték ököllel, nádpálcával, megköpdösték, szeges
korbáccsal összeszaggatták és véresre verték meggyötört testét, majd
következett az emberi gonoszság legszörnyûbb kiteljesedése: az Emberfiának megölése, keresztre feszítése.
Nem volt a földön gonosztevõ, akit ily kegyetlen módon meghurcolva, meggyalázva végeztek volna ki valaha is, mint Õt.
Ki volt e csúfos kereszthalál okozója? Kit terhel érte a felelõsség:
Izráel papi fejedelmeit, vagy Poncius Pilátust?
E világ nagyjai, jogtudósai mind a mai napig nem tudták eldönteni ezt
a kérdést. – De, hála az isteni „megvilágosító” kegyelemnek, az elmúlt kb. 1950 év alatt már igen sok ember helyes feleletet adott erre a
fontos – üdvösséget érintõ – kérdésre a Szentírás szavaival:
„Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bûneink miatt törték össze. Õ
bûnhõdött, hogy nekünk békeségünk legyen, az õ sebei árán gyógyultunk
meg.” Ézs 53,5
Éppen itt dõl el az ember üdvösségének vagy elkárhozásának kérdése, hogy mi a véleménye, meggyõzõdése és vallomása a kereszten függõ isteni Bárányról.
Ha mélységes bûnbeismeréssel és bûnbánattal vallja, hogy az õ bûneinek sokasága vitte Krisztust a keresztre, s földi életének további szakaszában Õt követi, akkor immár az „elsõszülöttek seregéhez és gyülekezetéhez” tartozik.
Ha pedig valaki képtelen beismerni bûnös voltát, s ezáltal visszautasítja Isten békejobbját, menthetetlenül elkárhozik.
„Aki hisz Õbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt
van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében is.” (Jn 3,18) Pál
apostolnak is nagyon kívánatos volt a „krisztusi rabszolgaság”, s maga
is Krisztus rabja lett; levelei elején gyakran nevezi magát „Krisztus
rabszolgájának” (Róm 1,1; Fil 1,1; Tit 1,1), s ezt élete végéig állandóan bizonyította.
Krisztus rabszolgája: a szeretet és feltétel nélküli szolgálat rabja, aki
mindig „elsõ” a cselekvésben és segélynyújtásban. Õ a lelki-szellemi
„mentõszolgálat” leghûbb alkalmazottja. – Az úgynevezett „miniszterek” lehetnek nagyok, tekintélyesek, kényelmesek, de a rabszolgák
serények, mint a hangyák; szolgálatkészek a napnak és éjszakának
bármely percében. Életideáljuk: Krisztus, energiaforrásuk pedig a
Szent Szellem.
Testvérem! Te melyik szolgálati formát választottad életed gyakorlására? Alázatos rabszolgatársa lettél-e az Úrnak? Hajlandó vagy Te is
– átvitt értelemben véve! – egész életeden át a lenézett kis szamár hátán közlekedni, mint Róma egykori rabjai? Vagy nagy akarsz lenni,
becsvágyó, paripán ülõ gõgös lovag? – Tudjuk ugyanis, hogy római
polgárnak tilos volt szamárra ülni, rabszolgának pedig tilos volt lóra
szállni. Ezért vonult be Urunk is Jeruzsálembe szamárháton, hogy bemutassa „rabszolgai formáját” (Fil 2,7), és földre jövetelének fõ célját:
„Örvendj nagyon, Sion lánya, ujjongj Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamárcsikó
hátán.” (Zak 9,9)
A Szent Szellem segítségével tisztázd ezt a kérdést magadban, s kövesd gondolatban a szenvedõ Messiást Kajafástól Pilátusig, Pilátustól
pedig a golgotai keresztfáig.
„Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy õ szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mt 20,2)
Virágh Ádám
Forrás: Vetés és aratás – 1994. 32/2.
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TÁJÉKOZTATÁS FELSZÍNI VÍZRENDEZÉSRÕL
Sárbogárd Város Önkormányzata pályázati támogatást nyert a Területi Operatív Program keretében a 2012-ben megkezdett belterületi felszíni vízrendezés
folytatására. Pályázati azonosító: TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00015
A felújítással, átépítéssel érintett csapadékvíz-elvezetõ árkok a következõ utcákat érintik:
– Kinizsi utca (ST15-8, ST15-0),
– Vágóhíd utca (ST15-7, ST15-7A, ST15-6, ST15-6A),
– Tinódy utca keleti oldal (Vágóhíd és Radnóti utca közötti szakasza) ST15-0,
– Berzsenyi utca (ST15-4, ST15-3, ST15-2-1, ST15-2-2,),
– Radnóti utca (ST15-1, ST15-2, ST14-1, ST14-2),
– Posta utca (ST8-2),
– Kereszt utca 1–35. ill. 24–52. (ST1-3, ST1-3-1, ST1-3-2, ST1-3/1),
– SSZ0-1/A és SSZO-1B földárok 013 hrsz és 2706 – 2711 hrsz.
A beruházás során a jelenleg is meglévõ árokhálózat felújítására, átépítésére
kerül sor. Az árokmeder elõre gyártott mederelemmel kerül burkolásra a befo-

gadónak megfelelõ szinteséssel. A kivitelezés érinti a kapubejárókat és a fedett árokszakaszokat is.
Kivitelezõ: SZEGLETKÕ Generál Kft. (1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 42/A).
A kivitelezõ március 22-étõl tervezi a tényleges munkakezdést, több
helyszínen. A kivitelezés során elõfordulhat, hogy az érintett útszakaszon
forgalomkorlátozás kerül bevezetésre a gépjármûforgalom teljes kizárása mellett (pl. Kereszt utca, Kinizsi utca).
A Kereszt utca 24–48., illetve a Tinódy út 179–211. számú ingatlanok végében
található csapadékvíz-elvezetõ árok is átépítésre kerül. Kérem az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a kivitelezõ munkavégzését ne akadályozzák, és engedjék az ingatlanra történõ bejutását. A csapadékvíz elvezetése mindannyiunk közös érdeke.
A kivitelezés idejére kérem az érintett lakosság szíves türelmét, együttmûködését.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzat képviselõ-testületének oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága pályázatot hirdet 2018. évre nyári táborozások, kirándulások támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a sárbogárdi lakóhelyû 3–14 éves korosztály nyári táborozását, kirándulását úti-, étkezési, és szállásköltség kiegészítésével, valamint belépõjegyek vásárlásához való hozzájárulással.
A pályázók köre: nevelési–oktatási intézmények,
nyilvántartásba vett civil szervezetek, egyházak.
A pályázat keretösszege: 800.000 Ft
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési
címét, adószámát, a pénzintézet megnevezését,
bankszámlaszámát, a nyilvántartott tagok számát;
2. a vezetõ, illetve a pályázatért felelõs nevét, elérhetõségét;
3. törzskönyvi nyilvántartásba vétel, az alapszabály, alapító okirat, illetve a bírósági bejegyzést
igazoló irat képviselõ által hitelesített másolatát;

4. a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló,
közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolást;
5. a pályázat nevét;
6. a program kezdõ és befejezõ idõpontját, részletes leírását;
7. a kért támogatás összegét, a támogatás felhasználására vonatkozó tételes költségszámítást, a saját források feltüntetésével;
8. nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul a
támogatói ellenõrzéséhez;
9. nyilatkozatot összeférhetetlenségrõl;
10. közzétételi kérelmet.
A kapott támogatás nem használható fel:
– tiszteletdíj, munkabér, és járulék fizetésére;
– reprezentációs költségekre (vendéglátás).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek. Egyszeri hiánypótlásra van lehetõség 5 na-

pos határidõvel. A korábban már hasonló támogatásban részesült, és határidõre el nem számolt
szervezetek, illetve intézmények nem vehetnek
részt a pályázaton.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018.
április 13. 12.00 óra.
A pályázatokat az oktatási, közmûvelõdési és sport
bizottság címére (polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) kell eljuttatni. Kérjük, a borítékra írják rá: OKSB TÁBOROZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK 2018.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018.
április 27.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk 2018. május 11-éig.
Bõvebb információt kérhetnek Tóth Teréz Márta
igazgatási ügyintézõtõl a polgármesteri hivatalban
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet 1.).
Az oktatási, közmûvelõdési és
sportbizottság elnöke

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó szabályokról szóló
15/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete értelmében pályázatot hirdet 2018. évre Sárbogárdon
mûködõ alapítványok részére nyári táborozások, kirándulások támogatásának elnyerésére.
A pályázat célja: támogatásban részesíteni a sárbogárdi lakóhelyû 3–14 éves korosztály nyári táborozását, kirándulását úti-, étkezési és szállásköltség kiegészítésével, valamint belépõjegyek vásárlásához való hozzájárulással.
A pályázók köre: támogatásban részesíthetõk
sárbogárdi székhelyû, telephelyû, bíróság által nyilvántartásba vett alapítványok, amelyek a sárbogárdi fiatalok érdekében megvalósuló nyári programhoz, tevékenységhez kérik a támogatást.
Támogatásban nem részesíthetõk:
a) a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek, továbbá olyan szervezetek, amelyek a támogatói döntést megelõzõ 5 éven belül
– együttmûködési megállapodást kötöttek vagy
tartottak fenn Magyarországon bejegyzett párttal
vagy
– jelöltet állítottak helyi önkormányzati választáson;
b) a benyújtott pályázati dokumentációban megtévesztõ, vagy valótlan adatot szolgáltattak;

c) az elõzõ évben kapott támogatással nem, vagy
nem megfelelõen számoltak el;
d) az elõzõ évben kapott támogatást elõzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérõen használták fel;
e) a hiánypótlást határidõre nem teljesítik;
f) összeférhetetlenség fennállása esetén.
A pályázat keretösszege: 800.000 Ft
A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a kitöltött, aláírással, pecséttel hitelesített pályázati adatlapot;
2. bírósági bejegyzést igazoló okirat hiteles másolatát;
3. alapszabály, illetve alapító okirat hiteles másolatát;
4. a tárgyévet megelõzõ évrõl készített beszámoló,
közhasznú szervezet esetén közhasznú jelentés letétbe helyezésérõl kiadott bírósági igazolást;
5. a szervezet 2018. évi tevékenységének, terveinek, céljainak, rendezvényeinek leírását;
6. a kért támogatás célját, összegét, felhasználásának tételes indoklását;
7. nyilatkozatot összeférhetetlenség fennállásáról,
illetve annak hiányáról;
8. közzétételi kérelmet.
Azoknak az alapítványoknak, melyek benyújtották
elõzõ években alapdokumentumaikat és gondoskodtak azok folyamatos aktualizálásáról, nem kell

csatolniuk a 2-3. pontban felsorolt dokumentumaikat, csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett
dokumentumok tartalmában változás nem történt.
A kapott támogatás nem használható fel:
–tiszteletdíj, munkabér, és járulék fizetésére;
–reprezentációs költségekre (vendéglátás, ajándék).
A kapott támogatás elszámolása csak Magyarországon kiállított, a pénzügyi szabályoknak megfelelõ számlával történhet.
A határidõn túl érkezett pályázatok elutasításra kerülnek.
Hiánypótlásra 5 napos határidõvel van lehetõség.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.
április 13. 12.00 óra.
Kérjük, a borítékra írják rá: TÁBOROZÁSOK, KIRÁNDULÁSOK ALAPÍTVÁNYOKNAK PÁLYÁZAT 2018.
(Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
A pályázatok elbírálásának határideje: 2018.
április 27.
A pályázati elbírálás eredményérõl minden pályázót írásban értesítünk 2018. május 11-éig. Bõvebb
információt kérhetnek Tóth Teréz Márta igazgatási
ügyintézõtõl a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalban (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., I. emelet 1.).
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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NAGYMAMA RECEPTJEI
tel megszórt tepsibe, és szórjuk a tetejére a
kis darabokra vágott mályvacukrot. Toljuk
elõmelegített sütõbe, majd 180 fokon süssük 15-20 percig. Fontos, hogy a tészta közepe ne legyen teljesen szilárd, amikor kivesszük a sütõbõl. Várjuk meg, míg kihûl,
utána szeleteljük csak fel.

Tárkonyos zöldségleves
csirkegombóccal
Hozzávalók a leveshez: 1 ek napraforgóolaj, 1 db vöröshagyma, 0,5 fehérrépa,
0,5 karalábé, 2 közepes gomba, 1 gerezd
fokhagyma, só, bors ízlés szerint, 1 kk fûszerpaprika, 1,5 tk tárkony, 0,5 csokor petrezselyem, 1 l alaplé, 22,5 dkg zöldborsó–
bébirépa zöldségkeverék (1 konzerv), 1
csapott ek finomliszt, 1,5 dl habtejszín, 2
ek citromlé; a gombóchoz: 25 dkg darált
csirkemellfilé, 1 db zsemle, 0,5 db tojás, só,
bors ízlés szerint.

Marcipános keksz
dékkal, rakjuk bele a húst. A maradék tejfölt egyenletesen eloszlatjuk a tetején,
majd szórjuk meg a reszelt sajttal. Elõmelegített sütõben, 180 fokon süssük meg bõ
egy óra alatt. Félidõben a karajt fordítsuk
át, hogy mindkét oldala szép piros legyen.
Ha a hús puha, könnyen beleszalad egy hegyes villa, kivehetjük a sütõbõl.

Hozzávalók 20 darabhoz: 30 dkg liszt, 20
dkg cukor, 20 dkg marcipánmassza, 18
dkg vaj, 1 tk sütõpor, 0,5 tk szódabikarbóna, 1 csipet só, 1 db tojás, 1 cs vaníliás cukor.

Tepsiben sült, isteni köret
édesburgonyából

Az olajon üvegesre dinszteljük a finomra
vágott hagymát, majd hozzáadjuk a felkockázott karalábét és fehérrépát. Pár percet
puhítjuk, majd hozzáadjuk a felszeletelt
gombát, és belereszeljük a fokhagymát. Ízlés szerint sózzuk-borsozzuk, megszórjuk
fûszerpaprikával, szárított tárkonnyal és
friss petrezselyemmel. Felöntjük az alaplével, és kis lángon fõzni kezdjük. Közben
elkészítjük a csirkegombócokat. Ehhez az
elõzõleg kis tejbe áztatott zsemlét nagyon
alaposan kinyomkodjuk, és összekeverjük
a tojással, valamint a darált hússal. Sózzuk-borsozzuk, majd apró gombócokat
formázunk a masszából. A gombócokat a
leveshez adjuk, és az egészet további 15
percet fõzzük. Amikor már nagyjából
késznek ítéljük, hozzáadjuk a bébirépa–
zöldborsó keveréket. Egy merõkanállal kimerünk a levesbõl, és hozzáadjuk a tejszínt, valamint egy kanálka lisztet. Csomómentesre keverjük, majd visszaöntjük a levesbe, és elkeverjük. Fogyasztás elõtt hozzáadjuk a citromlevet, majd petrezselyemmel meghintve tálaljuk.

Hozzávalók: 1 kg édesburgonya, 0,5 dl olívaolaj, 2 db közepes lilahagyma, 2 ág rozmaring, 2 gerezd fokhagyma, só, bors.
Az édesburgonyát hámozzuk, mossuk
meg, majd kockázzuk fel. A lilahagymát is
pucoljuk meg, daraboljuk fel tetszés szerint. Rendezzük a zöldségeket egy sütõpapírral bélelt tepsibe, vagy tûzálló edénybe.
Tépkedjünk még hozzá rozmaringot, rakjuk hozzá a fokhagymát, és locsoljuk meg
olívaolajjal. Fûszerezzük ízlés szerint sóval, borssal, forgassuk össze. Toljuk elõmelegített sütõbe, és süssük meg 180 fokon
körülbelül 40-50 perc alatt. Közben többször forgassuk meg a krumplit, hogy egyformán piruljon.

Olvadós belsejû,
pillecukros brownie
Hozzávalók: 25 dkg vaj, 20 dkg cukor, 20
dkg étcsoki, 12 dkg liszt, 10 dkg pillecukor,
4 tojás, só.

Szaftos sajtos-tejfölös
karaj
Hozzávalók: 8 szelet sertéskaraj, 20 dkg
sajt, 10 dkg liszt, 3 dl tejföl, 2 tk mustár, 1
tk rozmaring, 1 tk bazsalikom, 1 tk pirospaprika, só, bors.
A karajszeleteket mossuk meg, csepegtessük le, majd klopfoljuk ki. Sózzuk, borsozzuk meg ízlés szerint. Tegyük a lisztet egy
tálba, adjuk hozzá a pirospaprikát, forgassuk bele a húst. A tejfölt keverjük össze a
mustárral, a zöldfûszerekkel, és mártsuk
meg benne a karajszeleteket. Egy tepsit,
vagy tûzálló tálat kenjünk ki kevés zsira-

A kis darabokra vágott vajat és a jó minõségû étcsokit rakjuk egy edénybe, és vízgõz
felett olvasszuk össze. Húzzuk le a tûzrõl,
majd adjuk hozzá a cukrot, a sót, és hagyjuk kicsit hûlni. Amikor langyos, üssük
hozzá egyesével a tojásokat, és fokozatosan adagoljuk hozzá a lisztet is. Végül a sima masszát simítsuk egy vajjal kikent, liszt-

Késes robotgépben dolgozzuk össze a cukrot és a marcipánt. Rakjuk át egy tálba, adjuk hozzá a vajat, a vaníliát, a tojást, a szódabikarbónát, a sót és a sütõport. Keverjük
össze jól gépi habverõvel, majd amikor sima, forgassuk hozzá a lisztet. Egy tepsit béleljünk ki sütõpapírral, majd nedves kézzel
formázzunk a tésztából dió nagyságú golyókat, kicsit lapítsuk el. Tegyük elõmelegített sütõbe, és süssük meg 180 fokon
10-12 perc alatt. Ezt követõen legalább öt
percig hagyjuk a tepsiben hûlni, mert a
keksz melegen könnyen törik. Szedjük le
nagyon óvatosan a papírról, és hûtsük ki
teljesen.

Heti idõjárás

A hét végén szakadozottabb és kevesebb
lesz a felhõ felettünk. A jövõ hétig számottevõ csapadékra nem számíthatunk. A jövõ hét
elején ismét csapadékosra fordul az idõ, de
az emelkedõ hõmérséklet miatt ez mindenütt
esõ formájában hullhat. Kezdetben az északi,
majd a hétvégén a délkeleti irányba forduló
szél élénkül meg. Fokozatosan emelkedik a
hõmérséklet, kezdetben mindenütt lesz fagy,
a szélcsendes és havas tájakon -10 fok körüli
hõmérséklet is lehet a reggeli órákban, majd
a jövõ hét elejére az ország nagy részén megszûnnek az éjszakai fagyok. A csúcshõmérséklet is emelkedik, a hétvégétõl helyenként
már meghaladja a 10 fokot is.
www.metnet.hu
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SÍC – hírek, eredmények

A sárbogárdi íjászok jubileumi 100. OB-aranyérme!
Ki a büszke ORSZÁGOS BAJNOK?
Az utóbbi évek legnagyobb létszámú országos bajnokságát rendezték meg március 17-18-án Budaörsön. Az OB szintjének megfelelõ körülmények között, a lehetõ legerõsebb magyar mezõnyben megszületett a sárbogárdi Sárréti Íjász Club Egyesület fennállásának 100. országos bajnoki címe.
Eredményeink:
A teljes gyerekmezõnyt maga mögé utasítva, magabiztosan nyerte elsõ komoly versenyét – az OB-t – Csik Levente. A tökéletes
formaidõzítéssel egyéni csúcsát lövõ Levente eredményével még
az edzõit, csapattársait is alaposan meglepte. Mindezeket figyelembe véve büszkén állhatott fel a dobogó legfelsõ fokára.
Serdülõ kategóriában Batári Szilárd a 4., míg Jászter Botond az 5.
helyen végeztek.
A most kadet kategóriába felkerült két versenyzõnknek az egyik
legerõsebb kategóriában kellett megmérettetniük magukat.
Jászter Zsombornak sajnos nem sikerült bekerülni a döntõsök
körébe, a 13. helyen végzett, de Szénási Benedeknek sikerült a
legjobban és a nála „öregebb” kadetokkal összemérni erejét. Õ a
nyolcas döntõben a késõbb OB-címet nyerõ – Hévíz SK-s – versenyzõtõl csak pár körrel kapott ki, végeredményben a 6. helyet
szerezte meg.
A legnépesebb mezõny – a felnõtt férfiaké – sajnos számunkra
nem hozott kiemelkedõ eredményt. Katona Alex a 10., Széplaki
Zoltán a 15., míg Téglás László a 20. helyen végzett.
A senior kategóriában, kiélezett versenyben, Gilicze László a 4.
helyezést gyûjtötte be.

Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat. Felszerelést biztosítunk, saját íjjal rendelkezõk
jelentkezését is várjuk.
A szabadban március 31-én kezdünk!
Kérjük, hogy az idei évben is a személyi jövedelemadójuk 1 %ával legyenek egyesületünk segítségére, legyenek támogatóink!
Adószámunk: 18491074-1-07. Támogatásukat nagyon köszönjük!
Téglás László, Sárréti Íjász Club, Sárbogárd

Elérhetõk vagyunk és jelentkezhetnek egyesületünkbe az lgilicze
@tolna.net levelezési címen, vagy a helyszínen szombati napokon
14.00 órától.

Vasárnap már a hó volt az úr
A hétvégére kiírt fordulóból a szombati
mérkõzések kerültek lejátszásra. Vasárnapra hó borította a pályákat. E mérkõzések lebonyolítása késõbbi idõpontban
történik.

Rangadó az ifjúságiaknál
Mór U19–Sárbogárd U19 1-1 (1-0)
Mór: Nagy – Szekeres, Rozembaum, Molnár, Erni, Bihari, Klein, Kállai, Cseh,
Grüll, Merkl.
Cserék: Gregorics, Fazekas, Szabó, Manner
M., Manner A.
Sárbogárd: Brúzsa – Simon, Horváth Zs.,
Luczek, Sükösd, Németh, Molnár, Vagyóczki, Barabás, Horváth I., Demeter.
Cserék: Deák, Petõ.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A bajnoki címre pályázó csapatok mérkõzése jó iramú, változatos játékot hozott. Az
elsõ félidõben a hazaiak akarata érvényesült és a vendégek védekezésre kényszerültek. Már a 10. percben megszületett a
Mór vezetõ gólja. Kállai szabadrúgása
megpattant egy védõn, és a labda a hálóban kötött ki, 1-0.
Továbbra is a hazaiak támadásai okoztak
fejtörést a Sárbogárd védelmének, az
elõnyt azonban nem sikerült növelni. A
szünet és a rövid pihenõ alatt rendezte a

sorokat Pajor László, a vendégek trénere.
A második játékrészben a Sárbogárd átvette a játék irányítását, és sorra dolgozta
ki a helyzeteket. A hazaiakra háruló nyomás a 80. percben egyenlítést eredményezett. Vagyóczki a kaputól 20 m-re megítélt
szabadrúgást a kapu felsõ sarkába csavarta, 1-1.
Fontos pontot mentett a vendégcsapat a
mindvégig nyílt mérkõzésen.

Deák két gólja pontot ért
Sárbogárd Öregfiúk–
Soponya Öregfiúk 2-2 (1-2)
Sárbogárd: Sipõcz – Derecskei, Kiss, Palotás, Tóth A., Killer, Kelemen, Deák, Tóth
I., Tórizs, Németh.
Cserék: Csendes, Kassai, Hegedûs, Takács,
Szeip.
Soponya: Zabos – Varga, Csór, Gyenis,
Radnics, Nagy, Szabó, Huszár, Tóth Sz. J.,
Szücs, Tóth G.
Cserék: Szõke, Fogas, Tóth Gy.
A hûvös, esõs idõben lejátszott mérkõzésen a vendégek kezdeményeztek többet, és
kihagyott helyzetek jelezték fölényüket. A
21. percben a fellazuló hazai védelem mellett a bal oldalról kapott labdát Nagy K., 6
m-rõl a kapuba emelte, 1-0. A 35. percben
Németh A. tért ölelõ bedobását Csendes I.

mellel Deák G. elé tette, aki 12 m-rõl kilõtte a jobb alsó sarkot, 1-1. A kezdés után
azonnal vezetéshez jutott a Soponya.
Radnics A. kilépett a védõk között és megszerezte csapatának a vezetést, 1-2. A Sárbogárd a bekapott gól után küzdött az
egyenlítésért és ez a 62. percben szerencsés körülmény között sikerült is. A kaputól 35 m-re megítélt szabadrúgást Deák G.
végezte el és a kapu közepébe tartó lövés
Zabos Cs. lába között a gólvonalon túlra
került, 2-2.
A vendégek bosszankodtak, a hazaiak
örültek az eredménynek.
A hétvége sportmûsora
2018. március 24. (szombat)
15 óra: Sárbogárd–Ikarus-Maroshegy
(megyei I. o., Sárbogárd)
15 óra: Sárbogárd Öregfiúk–Polgárdi
Öregfiúk (Székesfehérvár, Ikarus pálya)
2018. március 25. (vasárnap)
10 óra: Sárbogárd U16–Mezõfalva U16
(Sárbogárd)
16 óra: Sárbogárd II.–Pusztaszabolcs (Sárbogárd)
2018. március 26. (hétfõ)
15 óra: Sárbogárd U14–Iváncsa U14 (Sárbogárd)
Szántó Gáspár
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Magabiztos gyõzelemmel zártuk az alapszakaszt
VAX KE Sárbogárd–Móri KSC II. 44-31 (21-14)
Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 14. forduló
Vezette: Csiszár R.–Koronczai L. Nézõszám: 70 fõ.
Sárbogárd: Sohár – Goldberger 15, ifj. Bodoki 6, Pluhár 3, Rehák
3, Horváth 9, Aranyos A. 1.
Cserék: Németh – Várady-Szabó 1, Aranyos Á. 3, Szabó J. Zs. 3.
Edzõ: Takács Lajos.
Mór: Kertész – Károly 1, Kiss 6, Tóth 6, Straszburger 8, Ágh 2,
Hornyák 8.
Edzõ: Ágh Csaba.
Hétméteresek: 6/5, illetve 3/2, kiállítások: 4, illetve 10 perc.
Az alapszakasz utolsó fordulójában a Mór II. csapata érkezett
hozzánk. A foghíjas csapattal érkezõ vendégek jól tartották magukat egészen a félidõ derekáig. Majd Goldberger vezérletével a
szünetig gyorsan megléptünk 7 góllal.
A fordulás után is szép számmal potyogtak a gólok. A védekezés
mindkét oldalon elmaradt. Egy 4-0-ás futásnak köszönhetõen a
40. percben elõször volt meg a 10 gólnyi különbség.

INDUL A KÉZILABDAUTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS

A találkozó utolsó negyedében már csak a különbség volt a kérdés. Végül 44 gólt lõve magabiztosan tartottuk itthon a két pontot.
Sikerült sok gólt lõni, ami pozitív dolog, valamint mindenki megfelelõ mennyiségû játéklehetõséget kapott. A védekezés viszont
most sem állt össze. Nagyon hiányzik Suplicz összetartó ereje és
keménysége középrõl. A rájátszásra mindenképpen össze kell
szedni a hátsó alakzatot, ha azt szeretnénk, hogy a riválisok ellen
legyen esélyünk a pontszerzésre.
A hétvégén elkezdõdik a rájátszás. Az elsõ fordulóban az alapszakaszt megnyerõ Rácalmás SE csapata lesz a vendégünk a Mészölyben. Talán a legjobb fizikai erõben lévõ csapat lesz az ellenfelünk, akiknek minden poszton jól képzett játékosaik várnak a
bevetésre. Két héttel ezelõtt már találkoztunk velük az alapszakaszban. Akkor 40-45 percig méltó ellenfeleik voltunk, a hajrára
azonban szétestünk. Ezt a periódust egy kemény védekezéssel és
magasabb fokú taktikai fegyelmezettséggel szeretnénk 60 percig
kitolni. Ehhez szükségünk lesz a közönség biztatására is, ezért várunk minden szurkolót szombaton délután a Mészöly csarnokába!

2018. március 24., szombat, 18 óra:
VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE
Az alapszakasz végeredménye:

A kép illusztráció
A VAX KE Sárbogárd 7 és 8 éves kor közötti (2010. január 1.– 2012. május
31. között született), sportolni vágyó fiúgyermekek számára indít szivacskézilabda-edzéseket még ebben a tanévben.
Az edzések várható helye: Sárbogárd, Mészöly Géza Ált. Isk., tornaterem
Céljaink:
– a gyermekek testmozgásra való tudatos nevelése;
– a sport megszerettetése;
– a kézilabda alapjainak megismertetése és tanítása;
– a gyermekek versenyeztetése eredménykényszer nélkül.
Hosszabb távú cél a sárbogárdi kézilabda-utánpótlás felépítése.
További információk:
Rehák Sándor elnök, VAX KE Sárbogárd
(06 30 851 8409, rehaksanyi1@gmail.com)
Rehák Tamás utánpótlásért felelõs edzõ
(06 30 484 1289, rehaktomi93@gmail.com)

1. Rácalmás SE
2. Martonvásári KSE
3. Ercsi SE
4. VAX KE Sárbogárd
5. Bicskei TC
6. Móri KSC II.
7. Velencei SE

12 10 0 2
12 9 1 2
11 7 3 1
12 5 2 5
11 4 0 7
12 1 2 9
12 1 0 11

347
358
305
332
244
318
278

290 57
287 71
251 54
303 29
280 -36
389 -71
382 -104

20
19
17
12
8
4
2

Az Ercsi–Bicske mérkõzést szerda este, lapzárta után játsszák,
hazai gyõzelem esetén Ercsi lesz a 3. helyezett.
A 14. forduló további eredménye: Velence–Rácalmás 21-29
(12-14).
Tisztelt kézilabdabarátok! Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is
lehetõségük van arra, hogy adójuk 1 %-ával támogassák a VAX
KE Sárbogárdot.
Adószám: 18502710-2-07
Elõre is köszönet azoknak, akik ezt megteszik!
Tisztelettel: VAX Kézilabda Egyesület Sárbogárd

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.

Rehák Tamás

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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MEGHÍVÓ
NAGYHETI ÉS HÚSVÉT ÜNNEPI ALKALMAINK
a Sárbogárd–Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközségben,
amelyekre szeretettel hívunk mindenkit!
Március 25., virágvasárnap: közös ünnepi úrvacsorás istentisztelet az újonnan megválasztott tisztségviselõk beiktatásával 9 órakor (Sárbogárd, Baross u. 2.)
Jézus Krisztus 7 szava a kereszten – sorozat
Március 29., nagycsütörtök, 18 órakor (Sárbogárd, Baross u.
2.)
Március 30., nagypéntek, 18 órakor (Sárbogárd, Baross u. 2.)
Passió – olvasással egybekötve
Március 31., nagyszombat, 18 órakor (Sárbogárd, Baross u. 2.)
Április 1., húsvét, ünnepi úrvacsorás istentiszteletek:
9.30 órakor (Sárbogárd, Baross u. 2.)
10.30 órakor (Sárszentmiklós, Köztársaság út 200.)
Április 2., húsvét 2. napja: 9 órakor közös istentisztelet (Sárbogárd, Baross u. 2.)
Váraljainé Melis Orsolya lelkész 06 (20) 824 6763

KIRÁNDULJON VELÜNK!
ISMERJÜK MEG A MEZÕFÖLDET!

2018. március 22. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Összkomfortos családi ház teljes berendezéssel, bútorozva eladó
Pusztaegresen. 06 (25) 233 404
2

A városközpont közelében, 1450 m -es, összközmûves építési telek eladó. Telefon: 06 (30) 613 1379
Kulcskarikán 2 kulcs (az egyik meghosszabbított szárú) elveszett.
Kérjük a becsületes megtalálót, szíveskedjen a szerkesztõségbe
leadni.
Sárbogárdi felszállással, a Neszebár Irodával hívunk útitársakat,
kétféle 4 napos erdélyi útra, július 13-ra vagy augusztus 1-jére. 06
(70) 364 3635

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
Kétszoba, összkomfortos
CSALÁDI HÁZ, 1978-as, ELADÓ.
Hõszigeteléses vakolatú, gáz- és vegyes fûtéses.
Bajcsy-Zs. út 86.
06 30 552 4960

Túravezetõ: Lendvai Gábor ökológus
A Kishantosi Vidékfejlesztési Központ és a Mezõföld Népfõiskolai Társaság
kirándulásokat szervez az alábbi idõpontokban:

2018. március 24. – SOPONYA – séta a parkban
Soponya – nagylángi kastélypark – egy régi világ emlékei
A Zichy család fõúri kastélyához egy terjedelmes park is tartozik, amelyet
az 1800-as évek elsõ felében hoztak létre a dunántúli erdõk képmására.
Idõs fái, ritka növényei és gazdag madárvilága még elhanyagolt állapotában is különös vonzerõt ad neki.
Találkozó: 9.00 órakor a soponyai temetõnél.

2018. április 14. – FELSÕSZENTIVÁN –
3,5 km kb. 3 óra – túracipõ ajánlott

Felsõszentiváni szikesek – ahol egy helyen láthatunk szikes pusztát, szikes
tavat, árvalányhajas gyepeket, nõszirmokkal, gulipánnal, tavaszi hériccsel
és kis szerencsével, rétisassal.
Találkozó: 9.00 órakor a felsõszentiváni buszfordulónál (Felsõszentiván
Abához tartozik, a 63-as útról a Bodakajtor–Felsõszentiván táblánál kell elkanyarodni, és az út a buszfordulóhoz vezet).
Részvételi díj nincs!
Szeretettel várunk mindenkit! Családokat is!
KÉRJÜK, RÉSZVÉTELI SZÁNDÉKÁT MINDENKÉPPEN JELEZZE a programot
megelõzõ nap délig az itt megadott elérhetõségek valamelyikén:
Telefon: 06 (30) 514 5274, 06 (30) 3850 379,
e-mail: kishantos@datatrans.hu

CSIRKEVÁSÁR! Tinódy út 52.
Tisztítva is elõjegyeztethetõ.
06 30 384 2294
Akár 160.000 FT NETTÓ FIZETÉSSEL keresünk
ÖSSZESZERELÕKE
SZÉKESFEHÉRVÁRRA!
MODERN MUNKAKÖRÜLMÉNYEK,
INGYENES BUSZJÁRATOK,
CAFETÉRIA ÉS BÓNUSZ próbaidõ alatt is!
Érdeklõdés az Adecconál:
06 22 510 230, szekesfehervar@adecco.com

Bogárd és Vidéke 2018. március 22.

HIRDETÉSEK

19

20

HIRDETÉSEK

2018. március 22. Bogárd és Vidéke

