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Írás a 6. oldalon.

Isten éltesse sokáig, Bözsi néni!
A ketrecharcban kitavaszodott
Alig várom már, hogy vége legyen a kampánynak, lezajlódjon a választás, aztán visszatérjenek medrükbe a hétköznapok. Tele van minden létezõ felület politikával. Lapunkban és a tévében is helyet adtunk a bemutatkozni kívánó jelölteknek, kulturált keretek között. A másutt féktelenül
zajló acsarkodásnak nem kívántunk szócsövei lenni. De kampányidõszakban teljesen mindegy mit tesz vagy mond az ember, a megvadult
ebek mindenre harapnak.
A ketrecharcban észrevették, hogy kitavaszodott? Érkeznek már a gólyák is! Feketén–fehéren lecövekelve állják az idõ viszontagságait. Õket
nem különösebben izgatják az alattuk lengedezõ választási plakátok, annál inkább az élelemkeresés, fészekrendezés.
Április 8-án, vasárnap szépen kényelmesen fölkelek, összekészülõdök,
iszom egy jó teát, elballagok eleget tenni állampolgári kötelességemnek,
utána megfõzöm az ebédet, a délutáni ejtõzés után összekészítem másnapra a holmikat, mert hétfõn iskola, óvoda, munka.
Jó hétvégét és felelõsségteljes szavazást kívánok mindannyiuknak!
Hargitai–Kiss Virág

Írás a 11. oldalon.
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ÁRGYELÁN JÁNOS,
a Jobbik jelöltje
Talán mind közül ez a legkeményebb kampányidõszak, minden eszközt bevetnek a pártok. Ilyen helyzetben hogyan tudja képviselni a Jobbik országos és
a Fejér megyei 5. számú választókörzetre vonatkozó elképzeléseit Árgyelán
János, a Jobbik országgyûlési képviselõjelöltje? Errõl beszélgettünk.
– Azt gondolom, hogy a legtöbb támadást
az kapja, aki esélyes arra, hogy megszerezze a gyõzelmet.
– Mi az igaz hír az ellenzéki összefogásról?
– A Jobbik az év elején világosan kimondta
egy országos választmányi döntés keretében, hogy mi választási szövetséget senkivel nem kötünk. A Jobbik egyedül indul a
választáson, minden választókerületben
saját képviselõjelölttel.
– Melyek azok a célkitûzések, amiket – ha
lehetõséget kaptok – szeretnétek keresztülvinni, országos szinten, illetve a körzetben?
– A legfontosabb az elszámoltatás, hogy a
korrupciót megállítsuk és felszámoljuk.
Közvetlenül ezután az egészségügyi problémák állnak, mivel hosszú várólisták vannak, hiányos a szakellátás, orvoshiány van,
az orvosok átlagéletkora 70 év körüli, és
nincs utánpótlás; aki elvégzi az egyetemet,
az jórészt külföldön keresi a boldogulását.
Ezt kell legelõször megállítani, hisz mindenkinek alapjoga, hogy megfelelõ orvosi
ellátáshoz jusson. Az utak állapota, fõleg
összekötõ utak minõsége néha lehetetlenné teszi a közlekedést – ezen is javítani
kell, forrásokat átcsoportosítani, hogy fejleszthetõ legyen az úthálózat.
– A pénzek elosztásánál mindenképpen
változtatni kell. Nem reális, hogy egy vezetõ tisztségviselõ jóval többet keres, és
éppen ezért abból a pozícióból nem biztos,
hogy érzékeli azokat a nehézségeket, amiket egy átlagember. Van olyan vonulat,
mely szeretné rendbe tenni, hogy a fizetések ne térjenek el ennyire egymásról.
– Ez nem a fizetések problémája elsõsorban. Az a gond, amikor egy közszereplõ azt
gondolja, hogy emellé egyéb juttatások is
járnak, és a baráti körnek adott megbízások, megrendelések felülírják a normális
versenyt. Emberek tömegeit érinti a Jobbik béruniós elképzelése, melynek lényege, hogy egyenlõ munkáért egyenlõ bért fizessenek az Európai Unió minden országában. Ez nem azt jelenti, hogy száz százalékban megegyeznének a bérek, de a közelítést el kell kezdeni. Nem egyik napról a
másikra történik ebben változás; sok politikai munkával ezt a kérdést az Európai
Unió bizottsága elé tudjuk vinni. Jó úton
haladunk, többször volt már errõl tárgyalás, konferencia Brüsszelben. El fogunk
jutni arra a szintre, hogy az unió azt mondja: legyen ez egy olyan alapelv, mint a szabad utazás, szabad munkavállalás, és akkor helyi szinteken megszülethet ennek

jogszabályi fordítása. Több mint tíz ország
csatlakozott már e kezdeményezéshez.
– Bizonytalannak látom az EU jövõjét, recsegnek-ropognak a falak, nem tudni,
hogy ez a szövetség hosszú távon mûködõképes marad-e.
– Vannak rossz és jó dolgok az unióban. A
jó dolgokat, gazdasági vívmányokat meg
kell tartani akkor is, ha szétesik az EU. A
gazdasági együttmûködéseken túl létrejött
egy közös gondolkodás, értékközösség,
amit tovább kell vinni. Hogy politikailag
mi lesz az unió sorsa, az más kérdés. Van
egy vonulat, ami arra próbálja tolni a közösséget, hogy egy politikai irányító közösség kezében legyen a hatalom, kvázi európai egyesült államok módjára. De most
már egyre erõsebb az a hang az unióban,
mely azt mondja, hogy nem akarunk központosított hatalmat, minden államnak legyen meg az önállósága, és az együttmûködéseket emeljük a legmagasabb szintre.
Nekünk az a dolgunk felelõs politikusként,
hogy ne kívülrõl kiabáljunk be, hanem a
munkánkon keresztül vegyünk részt a döntésekben és formáljuk az uniót olyanná,
amilyenben élni szeretnénk.
– Magyarországon is jóval központosítottabb rendszer jött létre számos területen
az elmúlt években, ami megakaszt egyes
dolgokat.
– A központosításnak addig van értelme,
amíg hasznos és nem sérti a kis közösségek
érdekeit. Amikor a központosítás átmegy
politikai eszközbe, és elveszti a hatékonyságát, akkor nem szabad ezen az úton tovább menni. Kormányzati szinten fölmerült az a gondolat, hogy megszüntetnék az
5000 fõ alatti települések önkormányzatait. A magyar falvaknak van egy történelmi
szabadságigényük, maguk választanak saját vezetõt, akit ismernek, akivel mindennap beszélhetnek. A kis településeket, a
magyar nemzet önálló bástyáit, végvárait
nem szabad ellehetetleníteni. Minden településen kell lennie polgármesternek, tanítónak, lelkésznek, akik évszázadokon
keresztül vitték az emberek ügyeit, segítettek, hogy helyben boldoguljanak, jól érezzék magukat a közösségükben. A Jobbik
vidékfejlesztési programja fiatal családoknak nyújtana segítséget abban, hogy a vidéken megüresedett házakat felújítaná és
odaadná nekik, hogy ott alapítsanak családot. Ez fölveti a munkahelyek problémakörét is. El kell ismerni, sokat javult a helyzet munkahelyek terén, de ezek javarészt
olyan munkahelyek, ahová a falvakból ingáznak az emberek naponta. Akkor tudnak megmaradni a kistelepülések, ha a he-

lyi vállalkozások megerõsödnek, ha vannak helyi cégek.
– Az egészségügyre visszatérve: az orvosok
utánpótlására mi az elképzelés?
– Több orvost kell képezni, és vonzó életpályát kell kínálni. Ehhez béremelés is
kell, hiszen nem fognak az orvosok itt maradni, ha külföldön 3-4-szer magasabb
bért keresnek. Ha a külföldi bér legalább
felét megkapnák itthon, akkor már nem
mennének el.
– Gondolkodásbeli kérdés is, ha valaki
magasabb bérért inkább itt hagyja a hazáját, családját. Vannak olyan szakmák,
melyek az „alacsony” fizetség ellenére sem
az alsó kategóriát képviselik.
– Ha a család megélhetése forog kockán,
vagy hogy a hitelét tudja-e fizetni valaki,
felelõs döntés, hogy vállalja a családjától
távoli munkát. Az orvosok mellett szükséges egy jó eszközpark, jól mûködõ egészségügyi rendszer. Hogy ne kelljen kétszer
elvégezni egy vizsgálatot azért, mert például a másutt végzett vizsgálat eredményét
nem fogadják el a megyeszékhelyen. A
dupla vizsgálat sok pénzt emészt fel fölöslegesen.
– Jártam úgy nem egyszer, hogy Pestre kellett utaznom ultrahangos vizsgálatra,
mert a szakrendelésen használt UH-készülék felvételének minõsége nem volt
megfelelõ a pontos diagnózishoz. A dupla
vizsgálat a betegnek sem kifizetõdõ, hiszen addig is kiesik a munkahelyérõl.
– Az egészségügy nemcsak az orvosokról
szól, hanem leginkább a betegekrõl. Kulcskérdés, hogy az ápolók, egészségügyi személyzet meg tudják-e adni az orvoslás, beteg számára, hogy elõsegítsék a gyógyulás
folyamatát. Itt is fontos a béremelés, és a
szakképzésben az alkalmassá tétel, az érzékenyítés. Ha már oktatás: kritikus helyzetben van a szakképzés. Egyrészt nem
vonzó a fiatalok számára a szakképzés, pedig nagy szükség lenne szakemberekre, és
van kereslet is, amit jól mutat, hogy magasabb az óradíjuk, mint egy magántanáré,
szakfordítóé, vagy tolmácsé. Másrészt a
szakképzés nem elég gyakorlatias. Szükség
van folyamatos szakmai egyeztetésre is
azokkal a cégekkel, melyek ezeket a szakembereket foglalkoztatják.
Hargitai–Kiss Virág
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Varga Gábor, a Fidesz jelöltje
Varga Gábor 8 éve országgyûlési képviselõje a Fejér megyei 5. számú választókörzetnek, és a 2018-as választáson is indul a Fidesz jelöltjeként.
– Mire vagy a legbüszkébb az elmúlt 8 évet
tekintve?
– A legfontosabb az, hogy itt élek 50 éve, és
itt is fogok élni. 16 éve vagyok a közéletben,
12 évet voltam Cece polgármestere, 8 évet
úgy, hogy nem voltam mellette országgyûlési
képviselõ. Cecén 94 projektet vittünk végig.
2010-ben az országos átlag alatti szintrõl kellett elindítani Fejér megye déli térségét. Az
egészségügyi és oktatási intézmények fejlesztése, az utak állapotának javítása mindenképpen eredmény, és szemléletben is sokat változtunk. Ha visszatekintünk arra,
hogy 2010-ben hol állt az ország és most hol
áll, akkor büszke vagyok arra, hogy ebben a
fejlõdési folyamatban részt vehettem. Büszke vagyok az alaptörvény megszavazására,
és arra, amikor a határon túli magyaroknak
megadtuk a magyar állampolgársághoz való
jogot.
– Hangsúlyoztad több helyen is nyilvános
megszólalásaidban: a térségben megvalósult fejlesztésekhez szükség volt arra, hogy
együttmûködõ képviselõ-testületek álljanak
a tervek mögött, és legyenek egyáltalán tervek.
– Az ellenzék elvitatja, hogy történtek bizonyos dolgok Dél-Fejérben, de ezzel nem az
én munkámat minõsítik, hanem az itt élõ
emberek, polgármesterek, képviselõk, önkormányzatok munkáját. Mindenki láthatja,
hogy ebbe a térségbe közel 50 milliárd forint
érkezett az elmúlt 4 évben. Soha ennyi pénz
nem érkezett ide. Ehhez minden szereplõ
hozzátette a magáét. El lehet vitatni az eredményeket, de a tényeket nehéz eltüntetni.
Nekem nem a parlamentben kell huszárkodnom. Az a feladatom, hogy ezt a térséget
fel kell helyezni az ország térképére. Tekintve azoknak a minisztereknek, államtitkároknak a sorát, akiket elhívtam és eljöttek ide,
büszkék lehetünk arra, hogy a térségnek
mennyi ismerõse van. Például Lázár János
itteni látogatásának és közbenjárásnak köszönhetõ, hogy újra lett Sárszentmiklóson
posta.
– Mik azok a tervek, amiket a térségben szeretnél megvalósítani abban az esetben, ha
bizalmat kapsz a választóktól?
– Szerencsém van, mert mindenki láthatja,
hogy a saját települését, gazdaságát az elmúlt 8 év alatt hogyan tudta építeni. A szlogenünk az, hogy folytatjuk, próbáljuk az eddigi vonalat tovább vinni. Három-négy fontos terület van, amire fókuszálni kell. Galambos Dénes országgyûlési képviselõtársammal együtt mentünk be államtitkár úrhoz és értük el, hogy a következõ költségvetési ciklusokban benne legyen az M8 tervezésének költsége, mely közel 10,5 milliárd
Ft. Az útrendszerünket fel kell újítani. A
Dunaújváros és Sárbogárd közötti út felújítása 2018-2019-ben megtörténik. De fontos
a Cece és Paks közötti út és több kistelepülés
útjainak rendbetétele is. A munkahelyteremtés kapcsán jelentõs változás, hogy míg
2010-ben Sárbogárdon 21 % volt a munkanélküliség, most 7 % alatti. Jellemzõen ott
van munkaerõhiány, ahol képzetlenebbek az

emberek. Viszont a képzésrõl szólnak az
EFOP-pályázatok, melyekre 100 milliókat
nyertünk. A munkahelyteremtésben az volt
az elsõdleges cél, hogy legyen munkája az
embereknek, illetve visszavezessük õket a
munka világába. Mára a közfoglalkoztatottak háromnegyede elhelyezkedett a versenyszférában. A következõ lépés az lesz, hogy
helyben, illetve 10-15 km-en belül létesüljenek munkahelyek. A sárbogárdi inkubátorháznak – habár még folyamatban lévõ projekt – már most 80 %-os a telítettsége, az ipari park 50 %-ára is jelentkeztek már vállalkozások. A munkavállalóknak kényelmesebb,
ha helyben tudnak elhelyezkedni, a városnak
is jó, ha a cégek itt fizetnek adót, a vállalkozásoknak pedig kedvezményeket ad a szabad vállalkozási zóna. 2015-ben saját javaslatom volt, hogy ilyen zóna legyen Sárbogárd
és Enying.
– Egészségügy: fejlesztettétek infrastrukturálisan az egészségügyet, de a felújított, felépített rendelõkben hiányoznak szakorvosok. Ezen hogyan kívántok változtatni?
– Elõször az infrastruktúrát kellett rendbe
rakni, a következõ az orvosok, ápolók bérrendezése volt. Ne felejtsük el, hogy a bajok
nem most kezdõdtek. 2010-ben egy eladósodott országot vettünk át, az emberek devizahitelekben vergõdtek. Egy gazdaságilag lepusztult országból kellett 2-3 év alatt odáig
eljutni, hogy elkezdhetünk egy életpályamodellt felépíteni; meg kellett alapozni az ország gazdaságát. A teljesítõképességhez igazítottuk a fizetések emelését a közszférában.
A tanárok fizetését emeltük meg elõször,
mivel a humán infrastruktúra a legfontosabb
ma Magyarországon, és ezek az emberek a
bástyái annak, hogy milyen lesz az ország.
Egyik barátom mondta, hogy a felesége pedagógusként 100 ezer Ft-ot vitt haza 2010ben, most 200 ezer Ft fölött. A háziorvosok
anyagi biztonságát is megerõsítettük. A rezidensprogrammal próbáljuk itthon tartani a
fiatal orvosokat, akik hivatásuknak tekintik
az orvoslást és van elhivatottságuk, hogy vidékre jöjjenek. Nem pénzkérdés, hogy ide
jöjjenek és itt maradjanak; sokkal inkább a
környezeten múlik, hogy vannak-e megfelelõ kulturális és sportolási lehetõségek, a család is tudja-e élvezni az adott helyet, iskolát.
Az EFOP-ban egyébként van forrás a letelepedõ pályakezdõ humán erõforrásnak. Azt
gondolom, hogy a helyi orvosoknak is be kellene szállniuk a szakrendelésekbe, ha szakorvosként vannak nyilvántartva. Fiatalkoromban helyi orvosok látták el a térséget.
– Az oktatásban mit látnál szükségesnek
változtatni?
– Szinte az összes iskolát felújítjuk a térségben.
– A Mészöly felújításáról van már hír?
– Még ugyan nem hivatalos, de az államtitkári egyeztetésen azt mondták, hogy pozitív elbírálásban fog részesülni a 430 millió Ft-os
beruházás. Az oktatásban alapvetõ a 21. századi környezet, infrastruktúra. De a pedagógiának, a módszereknek is meg kell újulni.
Több segítõ asszisztens kellene az iskolákba;

meg kellene teremteni az oktatás és nevelés
harmóniáját; az egész napos iskola felé kéne
tolni az oktatást; a szegregációt, ami jelentkezik, meg kell szüntetni. Házifeladat-mentes, boldog gyerekeket szeretnék látni.
– A migránsok jelentõs szerepet kaptak a Fidesz kampányában, mivel az unió – mint ismeretes – kötelezõ kvótát kívánna bevezetni.
– Az elmúlt 3 évben letettük a garasunkat
amellett, hogy nem engedünk Magyarországra migránsokat. Természetesen aki kopogtat és azt mondja, hogy üldözött, azt
megvizsgáljuk, és ha a menekültstátusznak
megfelel, ellenõrzött formában beengedjük.
De a migránsok nagy része (16-30 év közötti
férfiak tömegével, nem tudni, milyen céllal)
ellenõrizetlenül szeretett volna Magyarországra, illetve Európába jönni. A rendszerünket megbontani nemzetellenes bûn. Az
ellenzék azt mondja, hogy a kerítést nem
bontaná el, de azt nem mondja, hogy nem
nyitná meg. A magyar állampolgárok jelentõs része azt mondta a népszavazáson és a
nemzeti konzultáción keresztül, hogy nem
akarnak kevert társadalomban élni, más kultúrkörrel keveredni. Hogy kivel akarunk élni, nem Brüsszel döntési joga, hanem a magyaroké.
– Föl van készülve a Fidesz arra, hogy mi
lesz akkor, ha elfogadja Brüsszel a kötelezõ
kvótát?
– Egyre több ország gondolkodik már hasonlóan, mint mi. Orbán Viktor a garancia, hogy
nem fogjuk hagyni magunkat. Az elmúlt 3 év
tett minket hitelessé. A kemény fellépés révén nem mászkálnak át rajtunk migránsok.
Világos az álláspont: mi nem engedünk be
migránst.
– Korrupcióval vádolja az ellenzék a Fidesz
politikusait.
– Ha valakivel szemben felmerül a korrupció
gyanúja, azt megpróbálja marginalizálni a
párt, amíg nem bizonyítja be az ellenkezõjét.
Viszont figyelembe kell venni, hogy ami régen becsületsértésnek számított, az a mai
enyhe médiaviszonyok között véleményként
közölhetõ. Mivel a vélemény szabad, bárkit
be lehet sározni hazug, lejárató karaktergyilkossági kísérlettel.
Hargitai–Kiss Virág
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90 ÉV
Kis falunkban már a második szépkorút
köszönthettük 90. születésnapján.
Baki Pálné Farkas Erzsébet 1928-ban született Ödönpusztán. Mint suhanc fiú, emlékszem, milyen szép lány volt, a bálokban
minden ifjú szeme megakadt rajta, s ma is
csinos szépkorú asszony.
Milyen volt ez a 90 év? Tele szépséggel,
sok-sok örömmel, de gondokkal és szegénységgel is. Ma a fiatalok számára elképzelhetetlen, milyen volt egy szegény
gyerek élete akkoriban. Bözsi néni szegény, ötgyermekes családban nevelkedett,
ahol a gyerekeknek már fiatal korukban
dolgozniuk kellett, hogy a család boldogulni tudjon. Gyorsan meg kellett tanulnia
spórolni, megküzdeni az alapvetõ dolgokért. Nem volt teríts-meríts sem az ételek,
sem a ruházkodás terén. Babája akkor
volt, ha készített magának rongyból vagy
kukoricacsutából. De a család összetartó
szeretetben élt.

Bözsi néni 19 évesen ment férjhez Baki
Pálhoz, a nagy fuvaroshoz. Sok-sok munkával, lassan gyarapodtak. 5 lányuk és egy
fiuk született. 1964-ben elváltak, Bözsi néni ezek után a gyerekek nevelésére, tanítására fordította minden erejét. A napi megélhetéshez tényleg éjjel-nappal dolgoznia
kellett, de soha egyetlen panasz nem hagyta el a száját. Mindig bízott önmagában és
gyermekeiben.
Szegény körülmények között nevelte fel öt
gyermekét, ahol a szeretet volt mindig az
elsõ. A ruhákat úgy tette újjá, hogy megfoltozta. Türelemmel viselte sorsát, a munkában szinte fáradhatatlan volt.
A gyerekek édesanyjuktól megtanulták,
hogy sok munkával és kitartással fel lehet
emelkedni. Mára valamennyi gyermeke
révbe ért, Bözsi néni pedig egy tisztességes
körülmények között élõ, boldog édesanya,
nagymama, dédmama, üknagymama. Boldogság tölti el gyermekei, menye, 7 unoká-

ja, 13 dédunokája és egy ükunokája láttán,
akik sokszor meglátogatják. Bözsi néni
büszke a családjára, és a család minden
tagja is nagyon büszke a 90 éves édesanyára.
Sokat elmegyek a házuk elõtt, és örömmel
látom, hogy a gyerekei, vejei, rokonai
gyakran látogatják. Figyel rá fia és menye,
akikkel együtt lakik nagy szeretetben. Sokszor beugrok hozzájuk egy mosolyért, ölelésért, egy kis beszélgetésért. Jó látni ilyen
életvidám, mosolygós, soha nem panaszkodó 90 éves asszonyt. Õ az, aki nem gyûlöl
senkit, mindenkirõl csak tisztelettel, szeretettel beszél, kedveli a falu apraja-nagyja.
A sárhatvani nyugdíjasklub tagjai mint
tyúkanyót ülik körül a rendezvényeken.
Gyakran látom õt a Sárhatvan településtábla mellett virágot kapálni, virágot ültetni a ládába. Büszkeség fog el, hogy egy
ilyen nagymamával egy faluban élek. A fiatalok számára példaértékû a viselkedése, a
kis falunk iránti felelõsségérzete.
Adja a Jóisten, hogy sokáig éljen még
egészségben szerettei között!
Kívánjuk, hogy legyen még hosszú ideig a
mi kis falunk szeretett Bözsi nénije. A település valamennyi lakosa nevében gratulálok születésnapján, és kívánok még hosszú,
boldog életet, még sok-sok találkozás reményében:
Az öreg Pluhár

Isten éltesse sokáig,
Bözsi néni!
Örömmel tudósítok mindig arról, ha egy
hölgy, vagy egy úr, vagy egy házaspár, aki
itt él közöttünk, ritka szép kort ér meg. Az
1928. április 3-án Aranyospusztán született, Sárhatvanon élõ Baki Pálné Farkas
Erzsébet gyönyörû, népes családja (összesen 41 fõ) Bözsi néni 90. születésnapjára
invitált szeretettel, melyet húsvétvasárnap, délben tartottak Sárszentmiklóson. A
lufikkal díszített székben mosolygó mamát
5 gyermeke (Erzsébet, Pál, Margit, Anna
és Éva), 7 unokája, 13 dédunokája, hathónapos ükunokája és a családtagok vették
körbe szeretettel, köszöntötték szívhez

szóló szavakkal, versekkel, csodálatos virágkosárral és tortával, valamint egy szépen becsomagolt, hatalmas közös ajándékkal. Az alkalomra a nagy esemény helyszínét többek között egy nagy családi molinóval díszítették. Dr. Sükösd Tamás polgármester a miniszterelnök által aláírt emléklapot nyújtott át az ünnepeltnek.
„Sokáig aranyozd be hétköznapjainkat,
ünnepeinket, drága mama!” – hangzott el
köszöntésként. Úgy legyen! Jó egészséget,
boldog, békés éveket kívánunk Bözsi néninek családja körében!
Hargitai–Kiss Virág

Bogárd és Vidéke 2018. április 5.

A MI VILÁGUNK / KÖZÖSSÉG

7

GONDOLOM-E, Egy levél eredménye
AMIT GONDOLOK?
Lehet, hogy tegnap eszembe sem jutott volna azt
gondolni, amit ma gondolok? Lehet bizony! Olyan
világba értünk, ahol mások gondoskodnak arról,
hogy mi mit gondoljunk.
Kezdem régebbrõl.
Vagy negyven évvel ezelõtt valaki beszámolt amerikai élményeirõl. „Megy az izgalmas film a tévében, a
mieink elõre szegzett pisztollyal lopóznak a banditák fõhadiszállásán – mondta –, és egyszer csak,
klikkk!, bejön a képernyõre egy popsikenõcsreklám. És aztán lenyomnak még vagy öt reklámot, mielõtt folytatnák a filmet.” Hitetlenkedve nevettünk.
Van pofájuk az amerikai tévéseknek épp a legizgalmasabb résznél megszakítani az adást? És nem jelenti fel õket senki? Fizetik a tévédíjat, joguk van
háborítatlanul végignézni egy rohadt filmet, nem?
Úgy látszik, nincs joguk. És most már nekünk sincs,
hiszen átjött az óceánon ez a rendszer. Egy bizonyos
popsikenõcsrõl a krimi legizgalmasabb pillanatában megtudjuk, hogy az a legjobb. Bezzeg feszíti a
nemzeti öntudatunkat, hogy épp egy magyar termék a legjobb a világon. És egy lábgombakenõcsrõl
is megtudjuk. És számos más szerrõl, cipõféleségrõl, csecsemõ-guminadrágról is a tudomásunkra
hozzák, hogy milyen nélkülözhetetlen cikk, és a
reklám készítõi kijelentik, hogy nagyon jó.
A legtöbb nézõ tisztában van azzal, hogy a reklámgyártók hazudnak neki. Ám senki nem sértõdik meg
azért, hogy az õ pénzén átverik õt. Megszoktuk, természetesnek érezzük. Nem tudom, hány vevõ van,
aki a reklám hatására a hirdetett árut veszi meg inkább, mint amit megszokott. Kell, hogy legyen hatása a reklámnak, különben nem fizetnének komoly
pénzeket a megbízók a csatornáknak.
Van olyan reklám, amely nem gyakorol hatást a kereskedelmi forgalomra. Mégpedig a politikai. Nemrég jelent meg magyarul is egy német könyv, amely
arról szól, hogy a propagandának ez a fajtája egész
Németország gondolkodását átformálta. Van ott
egy médiamogul, aki rendelkezik a csatornák 70
%-ával. A német közember azt gondolja, amit ez a
cézár akar. Egyszerûen nem merik nem hinni, amit
a fülükön, orrukon, szájukon keresztül folyamatosan nyomnak beléjük. Mert hiszen a jobb- és baloldali szomszéd is ezt mondja, a munkahelyen is ezt
hallják. Nincs más! Nálunk talán még nem ez a helyzet, de tapasztalok egy érdekes dolgot. Feltûnt,
hogy egy bizonyos politikust milyen sokan gyûlölnek. Egyszer, amikor elõfordult õ a tévén, jól megnéztem, belefúrtam a tekintetemet, patikamérlegre
tettem minden szavát. Próbáltam az õt gyûlölõk szemével nézni, kerestem rajta a hibákat. Persze, hogy
találtam, hiszen ember õ, de be kell vallanom, a képernyõn megjelenõ politikusok többségén legalább
ennyi hibát, gyarlóságot láttam, ha nem többet. Azt
hiszem, itt a reklám hatékony befolyását lehet látni.
Kíváncsi vagyok, hogy vasárnap a szavazáson hogyan jelenik ez meg. Mert hát nálunk többféle hírcsatorna létezik még, de láttunk olyat, amikor egy
komédiás, jó svádájú színész átbillentette a közvélekedést, és megnyerte a választásokat. Még ma is
nyögjük, fõleg azok, akiknek kilövette a szemét.
Ó, a politika!
L. A.

Közel 2,5 millió forint támogatást kap a közeljövõben a sárhatvani kápolna
felújítására a Sárbogárdi Római Katolikus Egyházközség a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter döntése alapján.
Mint korábban írtuk, a katolikus
egyház tulajdonában lévõ, omladozó mûemlék segítséget vár. A Zichy
család, a Pluhár család és több odaadó ember a maga részérõl már
rengeteg munkát és több millió forintot áldozott az épület megmentésére, a legsürgetõbb állagmegóvási teendõkre, hogy a kápolna ne
legyen az enyészeté. Jogi akadálya
nincs a felújításnak, mivel rendelkeznek a szükséges tervekkel és engedélyekkel. A renoválás költségvetése viszont közel 100 millió forint.
Pluhár István gondolt egy merészet,
és levélben kereste meg a kápolna
ügyében dr. Latorcai Csaba társadalmi és örökségvédelmi ügyekért,
valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelõs helyettes államtitkárt. És sikerrel járt! A hivatalos részletekrõl az alábbi tájékoztatást adta
lapunknak a Miniszterelnökség:
„A Sárbogárdi Római Katolikus Egyházközség közel 2,5 millió Ft támogatást
kap a közeljövõben a sárbogárd–sárhatvani kápolna felújítására – a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter döntése alapján.
A Miniszterelnökség kiemelt feladatának tartja, hogy minél többet tegyen a közösségmegtartó és -építõ kezdeményezésekért. Ez a kulturális örökségvédelem
szempontjából az értékvédelmi tevékenységek segítését jelenti.
A sárhatvani kápolna nehéz helyzetérõl egy tél végi újságcikkbõl értesült a Miniszterelnökség. A kápolna felújításának kezdeményezésében élen járó Pluhár
Istvánt személyesen fogadta Latorcai Csaba helyettes államtitkár úr. A beszélgetésen elhangzott, hogy a közösség elkötelezett személyi áldozatvállalásra támaszkodhat, mely az örökségvédelmi hatóságok által elõírt útmutatások mentén szakszerû munkát kíván végezni. A gondos mûemlék-helyreállítás elvei
minden közösség és magánszemély felé olyan elvárásokat fogalmaznak meg,
melyek a nemzeti értékként számon tartott mûemlékeinkre közös örökségünkként tekintenek, minden résztvevõ arányos felelõsségvállalására alapozva. A
konstruktív párbeszéd a mûemlékeink védelméért elhivatottan közremûködõ
örökségvédelmi hatóság, a gondos tulajdonosok és a Magyar Kormány közös
ügye.
A közösség elhivatottságát elismerve a Miniszterelnökség forrás biztosításával
kíván hozzájárulni ehhez a továbbörökítõ folyamathoz. A munkálatok ütemezésérõl jelenleg még nem rendelkezünk adatokkal, de reméljük, hogy támogatásunkkal sikerül a kápolnát legjobban veszélyeztetõ problémákat elhárítani és
az állagmegóvás a szakszerû és gondos helyreállítási folyamatot elindíthatja.
Természeten, a felújítási terv konkretizálását követõen készek vagyunk további, magasabb összegû támogatások nyújtását is megvizsgálni.”
Nagy öröm, hogy a sárhatvani kápolna e támogatás révén egy lépéssel közelebb
kerül ahhoz az álomhoz, hogy egyszer ismét régi fényében tündököl majd. Remélhetõleg ennek hatására az egyház is elõrébb helyezi felújítandó épületeinek
sorában ezt a kis gyöngyszemet.
Hargitai–Kiss Virág

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk, dédmamánk,

NAGY GERGELYNÉ,
született Dörögdy Lídia
életének 89. évében elhunyt.
Temetése 2018. április 5-én, 14 órakor lesz
a Huszár-temetõben református szertartás szerint.
Gyászoló család
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Gitár, papír, mikrofon
A szavak nagy erõvel bírnak leírva és kimondva egyaránt. Nincs is
annál felemelõbb, ha többféleképpen tudjuk megfogalmazni érzéseinket, gondolatainkat. Elmondhatjuk, leírhatjuk, megírhatjuk versben, vagy akár dalban, hangszerekkel kísérve.

tét. A könyv bemutatását követõen a Boka Akusztik Band tagjai –
Csorba Péter (ütõs hangszerek), Farsang Gergely (basszusgitár),
Mits Márton (szaxofon), Tóth Péter (gitár) – léptek a közönség
elé, zenével kiteljesítve az estet. Olyan feldolgozásokat hallhattunk, mint Eric Clapton világhírû slágere, a Tears In Heaven, vagy
a Sweet Home Chicago. A feldolgozások mellett saját dalok is felcsendültek a közel másfél órás koncerten. A remek elõadáson a
zenészek néhány számba olyan dallamokat is belecsempésztek,
melyeket más ikonikus elõadók szerzeményeibõl emeltek át.
A koncertet követõen a könyvet és a zenekar CD-lemezét is meg
lehetett vásárolni, illetve dedikáltatni.
Hargitai Gergely

Mielõtt elénk tárta volna papírra vetett, a Mikrofontól a keresztig
címû könyvbe foglalt gondolatait Bokányi Zsolt, versekbe és dalokba szõve adta át érzéseit dr. Bakonyi István és a Boka Akusztik
Band elõadásán keresztül. Tette mindezt úgy, hogy a közönség is
beleélve figyelte az elõadást a múlt héten szerdán 17 órakor tartott zenés könyvbemutatón Sárbogárdon a díszteremben, a
Madarász József Városi Könyvtár rendezésében.
Az eseményt dr. Sükösd Tamás nyitotta meg, beszédét dr. Bakonyi István bevezetõje követte, majd a könyv írója a fõszereplõt
hívta a közönség elé, hogy feltárják a kötet létrejöttének történe-

ADÓ 1 %
A „TEMPLOMUNK” Alapítvány mindenkinek köszönetet mond, aki a 2016.
évi személyi jövedelemadójának 1 %-át felajánlotta az alapítvány számára.
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! Tisztelettel: a kuratórium

ADÓNK 1 %-a
A sárbogárdi református egyház által alapított Árva Bethlen Kata Alapítvány kuratóriuma kéri, hogy évi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák tevékenységét. A 2016. rendelkezõ évre vonatkozóan 200.827 Ft gyûlt össze
a NAV visszaigazolása szerint, melyet a 2017-es évben a gyermekek nyári
hittantáborának támogatására fordítottunk. További célunk a sárbogárdi
református idõsek otthonának támogatása. Kérjük, éljen az 1 % felajánlásának lehetõségével.

Adószámunk: 18483118-1-07
Megnevezés: Árva Bethlen Kata Alapítvány Sárbogárd.
Munkájukra áldást kérve felajánlásukat köszönjük!
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Igaz történet
egy gólyáról
Azt gondolnám, hogy ez egy kitalált történet, ha nem lettem volna
én magam is részese. Az elsõ világháború idején Samlandban
(Kelet-Poroszország északi részén) az egyik parasztgazdaság udvarán gyakran lehetett látni egy méltóságteljesen sétálgató gólyát.
Az egész család szerette és gondját viselte. Különleges történet
kapcsolódik ehhez a házi kedvenchez. Ezt a gólyát a gazda fia találta a réten. A madár tehetetlenül csapkodott a szárnyával. Nem
volt nehéz megfogni és hazavinni. A szeretõ gondoskodás hatására gyorsan meggyógyult, de arra még nem volt képes, hogy társaival együtt délre repüljön. Nagyon jól viselte a telet a meleg istállóban. A következõ nyarat részben az udvaron, részben gólyatársaival töltötte. Ahogy közeledett az õsz, már velük együtt vonult el
délre. Vajon visszajön jövõ tavasszal? Igen, visszajött! Fészkét a
pajta tetejére építette, és õsszel megint elrepült. Idõközben a fiúnak, aki annak idején megmentette a gólya életét, a háborúba kellett mennie. Francia hadifogságba került, és Afrikába küldték a
gyarmatokra. Ott a földeken kellett dolgoznia. Erõsen gyötörte a
honvágy, különösen, amikor az észak felé vonuló gólyákat látta.
„Üdvözlöm a hazámat, üdvözlöm a szüleimet!” – kiáltotta utánuk.
Ekkor valami különös dolog történt. Az egyik szép nagy gólya otthagyta a csapatát, egyre lejjebb és lejjebb szállt, körözött a hadifogoly körül, leereszkedett és izgatott szárnycsapkodással odament
hozzá. A fiatal fiú ráismert, hogy ez az õ gólyája. A gólya bizalommal egyre közelebb és közelebb ment hozzá, és békésen tûrte a simogatást. A fiúnak kicsordultak a könnyei. Hirtelen eszébe jutott
valami. Volt egy darab papír meg egy ceruza a zsebében.
Gyorsan leírta: „Élek!” Aztán aláírta a nevét. Miközben még egyszer megsimogatta a gólyát, a papírt a szárnytollai alá csúsztatta,
és ott sikerült azt az egyik tollat köré tekerve rögzítenie. Vajon
megtartják a tollak a papírdarabot sok-sok napon át is?
Megtartották! Amikor a gólya megérkezett a gazdaság udvarára,
feltûnõen közel ment a fiatalember szüleihez, és körülöttük
jött–ment, míg fel
nem fedezték a papírt, és ki nem vették a szárnya alól. A
lélegzetük is elállt,
amikor elolvasták,
amit a fiuk írt. „Él!
Él a fiunk!”
Egy teljes évig nem
tudtak róla semmit.
Akkor viszont az
apa azonnal elment
a legközelebbi katonai hatósághoz, és a
fiút egy francia hadifogolyért cserébe
szabadon engedték.
A Kelet-Poroszországból származó
Werner Gitt megjegyzése: Ezt a szép történetet csak úgy tudom
megérteni, ha számolok a cselekvõ Istennel. Az Õ bölcs tervének
volt a része, hogy a gólya szerencsétlenül járt, hogy aztán késõbb
elvihesse a fiatalember szüleinek a fontos üzenetet. Itt is nyilvánvalóvá válik: „Mert Istennek semmi sem lehetetlen” (Lk 1,37). Isten
Úr mindenek felett, így az általa teremtett világ felett is. Ez a történet egy másik nagyszerû példája annak is, hogyan használja Isten a teremtményeit arra, hogy embereken segítsen. Az 1Királyok
17,5-6-ban olvassuk, hogy Isten megbízásából Illésrõl hollók gondoskodtak. „Elment tehát [Illés], és az ÚR igéje szerint járt el. … A
hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a
patakból pedig ihatott.”
Forrás: Ostpreußenblatt 1971, Frida Busch
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Gimis hírek
Hogyan lehet barátod az internet?
Hogyan segít, hogy mûvelt is legyél?
Ezzel a címmel hirdetett a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara informatikai és mûveltségi versenyt
azzal a céllal, hogy megmutassa: az informatika és a mûveltség mennyire szorosan összefügg, a kettõ milyen hatékonyan tudja egymást segíteni.
A három fordulóból álló verseny országos döntõjébe jutott
Csibrik Annamária 11. c osztályos tanuló.
A versenyen 117-en indultak.
Az elsõ forduló online zajlott,
internetes források felhasználásával kellett a résztvevõknek
különbözõ kérdéseket megválaszolniuk. A második fordulóba 32 diák jutott. Három esszét
kellett a versenyzõknek megírniuk meghatározott terjedelemben (a Louvre és a Nemzeti
Múzeum honlapjának összehasonlítása, ritkán használt könyvek
digitalizációjának kérdése, valamint a sok tényanyag megtanulásával kapcsolatos állásfoglalás).
Az országos döntõt Szegeden rendezték március 27-én 10 tanuló
részvételével, akik az ország különbözõ részeirõl és Nagyváradról
érkeztek.
Elõzetes feladatként prezentációt kellett készíteni a verseny címéhez kapcsolódóan. A döntõn a prezentációt bemutatása mellett a zsûri által feltett kérdésekre is válaszolni kellett.
Ancsa prezentációját és kommunikációját megdicsérte a zsûri. A
zsûriben helyet foglaló dékánhelyettes bõven ötössel értékelte
volna egy egyetemi vizsgán. Ennek ellenére dobogóra nem jutott,
de büszkék vagyunk a teljesítményére.
PSG

Cecei sulibörze
Digitális témahét
a Cecei Általános Iskolában
A cecei iskolában igyekszünk minél több olyan országos programban részt venni, amelyek során a tanórai kereteken túl információkhoz, tapasztalatokhoz juttathatjuk a diákjainkat. Ezért is csatlakoztunk az országosan meghirdetett Digitális Témahét programjaihoz, melynek során a jövõ héten még hangsúlyosabb lesz iskolánkban a digitalizáció kérdésköre. Minden osztályban a tanórákon az életkornak megfelelõ digitális tartalmak és eszközök
kerülnek bemutatásra. A felsõ tagozatosok már a különbözõ prezentációs lehetõségeket is alkalmazzák, amiket más tanórákon
való elõadásaik során is kamatoztathatnak. Emellett az internet
veszélyeire is felhívjuk a figyelmet. Az Országos Gyermekvédõ
Liga elnöke, Matusek Zsuzsanna látogat el az iskolánkba, hogy
egy interaktív elõadássorozat keretében beszélgessen a gyerekekkel és felnõttekkel az internet által rájuk leselkedõ veszélyekrõl.
Cecei iskola
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Kossuth-morzsák
MÁRCIUS 15-EI MEGEMLÉKEZÉS

Iskolánk az 1848-as forradalomra és szabadságharcra 2018. március 14-én emlékezett meg. Az 5–7. osztályosok ünnepi mûsora
versekkel, énekekkel idézte fel a szabadságharc korát és eseményeit.
Tanulóink ünneplõben, méltóságteljesen vettek részt a rendezvényen.
A mûsor alatt elhangzott az elmaradhatatlan Nemzeti dal és Petõfi Sándor több forradalmi témájú verse.
A szabadságharc hõseinek képei elõtt – Bem József, Táncsics Mihály, Petõfi Sándor és még mások – tanulóink mécsesek gyújtásával fejezték ki tiszteletüket.
Petõ Aranka

KI MIT TUD?

leg teával és szendvicsekkel. Az ünnepélyes megnyitó után jobbnál jobb, tehetséges tanulókat láthattunk ének, vers és mesemondó, zene, tánc kategóriákban. Nagy örömünkre és büszkeségünkre három kategóriában is helyezést értünk el.
Tánc: 3. helyezést ért el a 6. osztály szalagos táncával, Bárányosné
Király Eszter felkészítésével.
Ének: 2. helyezést kapott az iskola énekkara, Rohonczyné Csillag
Henrietta vezetésével.
Zene: különdíjat kaptak a 9-es lányok. A „Te felemelsz engem”
címû számot jelbeszéddel adták elõ. Felkészítõ: Kolozsvári Tünde.
Ez utóbbi mûsorszámmal bejutottak az országos versenyre, mely
Kiskõrösön került megrendezésre március 27-én. Fárasztó, de
nagyszerû napot töltöttünk a városban. Mi utolsóként álltunk
színpadra 4 órakor. Sajnos most helyezést nem értünk el, de sok
élménnyel gazdagodtunk, és nekünk nyeremény volt az egész
nap.
Kolozsvári Tünde

SEREGÉLYESI VERSENY
A Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola „Észforgató” csapatversenyén intézményünk tanulói közül
az Észkerék elnevezésû csapat képviselte az iskolát. A gyerekek a
sok érdekes játék és feladathelyzet élményével gazdagodva tértek
vissza az intézménybe.

IRODALOMÓRA

Izgalmas nap elé néztünk március 2-án. A hirtelen jött hó miatt is
izgultunk, valamint a területi „Ki mit tud?” versenyére indultunk.
Iskolánk négy mûsorszámmal mutathatta meg Székesfehérváron,
hogy ki mit tud. Az Arany János iskolában vártak bennünket me-

2018. március 19-én 9 órakor rendhagyó, zenés irodalomórát tartott intézményünkben Papp-Für János költõ. Az általa írt gyermekversek, találós kérdések felkeltették a tanulók érdeklõdését.
Figyelmüket nagyon lekötötték a hangszerek, szívesen kapcsolódtak be az óra menetébe, aktív szereplõi voltak a rendhagyó al-
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kalomnak. A fülbemászó dallamokat hamar elsajátították, a gitárkíséret és az ének segítségével meg is tanultak néhány találós
kérdést, verset. Nagy élményt jelentett számukra. Köszönjük a lehetõséget!
Rohonczyné Csillag Henrietta

VÍZ
A víz világnapjáról kicsit megkésve a tavaszi szünet megkezdése
elõtti héten emlékeztünk meg. Hétfõn vízzel, környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretekkel gazdagodtunk. Utána az udvaron a
hûvös idõ ellenére a kíváncsi aprónép játszhatott, versenyezhetett. Mindenki lehetõségeihez képest ügyeskedett és élvezte a játékot. A nagyobbak tengeri élõvilággal kapcsolatos tudományos
filmet nézhettek, majd szótengerben tesztelhették tudásukat.

HÚSVÉT
Kedden az iskola tanulói egy húsvéti kézmûvesdélutánon vettek
részt. A kisebbek és a nagyobbak különbözõ lehetõségeket kaptak arra, hogy ügyességüket megmutathassák. Szép alkotások
születtek, mellyel otthonaikat és az intézményt díszítették. Készültek különbözõ ajtódíszek, tojásfára hímes tojások. Mindenki
aktívan munkálkodott, majd gyönyörködtek egymás alkotásaiban.

MEGJÖTT A NYÚL
Szerdán délelõtt minden osztály keresgélésbe kezdett, a kisebbek
az udvaron, a nagyobbak a tanteremben elrejtett ajándékokat
gyûjtötték össze. Készültek még papírnyulak, kifújt tojások, valamint az interaktív tábla segítségével is hímeztünk tojást. A programsorozat után mindenki jókedvvel indult neki a húsvétot váró
szünetnek.
Wolf Judit
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Húsvéti népszokások
felelevenítése
A húsvét elõtti napok izgatott készülõdésben teltek, hiszen a gyerekekkel együtt készültünk a húsvéttal kapcsolatos népszokások
felelevenítésére. Szerencsére a Cecei Óvoda gyermekei számára
a húsvét nemcsak a locsolkodást és az ajándékvárást jelenti, hanem egyéb hagyományokat is szívesen élnek újra. Óvodai programunk középpontjában a néphagyományok állnak, melyen keresztül nemzeti értékeinket ismerõ, hazájukat, szülõföldjüket szeretõ
kis emberkéket nevelünk.

Hétfõn sibakészítéssel kezdõdött a napunk, hiszen az otthonról
hozott vesszõkbõl megfontuk a sibát és elkészítettük a zöld ágat,
melyet színes szalagokkal díszítettünk. Az udvaron tavaszváró dalokat énekelgetve bújtunk az ágak alatt, remélve, hogy a tavaszi
megújulás hamarosan bekövetkezik és végérvényesen véget ér a
tél. Ezután a fiúk sibavesszõikkel „megsimogatták” az elõttük elsétáló kislányokat, hogy egész évben szépek, egészségesek legyenek. Mindkettõ néphagyomány a megújulást, a termékenységet
jelképezte.

Másnap minden csoport elkészítette a komatálját, melyre a húsvéthoz köthetõ, hagyományos ételekbõl készült, finom falatkák
kerültek. Majd az udvaron összegyûlve megvendégeltük a többi
csoportba járó kisgyermeket, megerõsítve a kis közösségek közötti kapcsolatot. Aztán szerdán végre eljött a locsolkodás napja. A
fiúk reggel illatos kölnikkel, a lányok kis kosarakban édességekkel érkeztek az óvodába. A locsolkodás után a lányok úgy illatoztak, mint az igazi virágszálak, a fiúk pedig örömmel szorongatták
az összegyûjtött édességet. A délelõtt hátralévõ részében megérkezett a nyuszi az ovi udvarára. Hangszereket és futóbicikliket, illetve rollereket kaptak az óvodások, melyeknek a mindennapokban nagy hasznát veszik.
Nagyon jól érezték magukat a gyerekek egész héten, rengeteg élménnyel lettek gazdagabbak, mely élmények hozzájárulnak harmonikus személyiségfejlõdésükhöz is.
Cecei óvoda
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A szíjgyártó vándormester
A Fehérvári úton találkoztam vele. A szikár, szimpatikus fiatalember egy Kemping
kerékpárral tekert Fehérvárról Bogárd felé. Ez önmagában még nem lenne feltûnõ,
de az alaposan megpakolt kerékpáron, a
csomagok tetején még egy különös munkapad is billegett. Fölkeltette a kíváncsiságomat a különös szerzet, így hát megálltam, hogy megkérdezzem tõle, honnan
hová megy, és mi célból jár éppen Bogárdon.
Megszólításomra ékes debreceni tájszólással köszöntött.
– Károly Zsigmond a becsületes nevem,
szíjgyártó vagyok Hajdúböszörménybõl.
Forster József tanyájára megyek, Hadnagypusztára. Jó is, hogy megállított, mert
kellene egy kis útbaigazítás. Megtenné,
hogy segít eligazodnom Sárbogárdon?

– Szívesen eligazítom, Józsi jó barátom –
feleltem. – De árulja már el, honnan ismeri õt?
- Hódmezõvásárhelyen a lótenyésztõk
szakkiállításán találkoztam vele. Megláttam a fogatát, a gyönyörû lovait. Nagyon
megtetszett, ahogy bánt az állataival. Ott

barátkoztunk össze. Nagyon szeretem a lovakat. Mezõhegyesen az állami gazdaság
ménesénél voltam csikós. Ott van a legszebb nóniusz törzsállomány az országban.
Nagyapám parasztgazdaságában nõttem
föl, és már 5 éves koromtól lóháton ültem.
1974-ben meghalt a nagyapám. Az általános iskola után apámmal és a bátyámmal
vittük tovább a családi gazdaságot. Voltak
fejõsteheneink, disznók, egyéb lábasjószág. A sertést mi magunk dolgoztuk föl, és
a háztól el is adtuk a húst, füstölt árut.
– Hogy jött ebbõl a szíjgyártás, mert mint
látom, ennek kellékeivel van fölpakolva a
kerékpárja?

– Gyerekkoromtól érdekelt a bõrös szakma. Az utcában volt Veres Imre cipész mûhelye. Amikor tehettem, nála voltam, segítettem neki, és ellestem tõle a szakma csínját-bínját. Aztán a katonaság után Mezõhegyesre kerültem a méneshez. Egyszer a
debreceni lóvásárban, ahova lovakat vittünk eladni, elszakadt a hajtószár. Hol lehetne megvarratni? – kérdezgettük.
Mondták, hogy menjünk el Kádár Gyula
nyerges- és szíjgyártó, a népmûvészet mestere mûhelyébe, a Lórántffy Zsuzsanna utca 16-ba. El is mentünk oda. A fõnököm,
Nyiri Lajos átment egy italra Gyula bácsival a szomszédos kocsmába, én meg addig
odaültem a munkapadhoz és megvarrtam
a hajtószárat. Amikor visszajöttek, Gyula
bácsi egészen meglepõdött, hogy elkészültem a varrással. Megvizsgálta a munkámat, aztán fölajánlotta, hogy járhatok hozzá megtanulni ezt a mesterséget, mert már
õ az utolsó a szakmában, és nincs kinek

átadni a tudását. Oda jártam három évig
tanulni. Hajdúböszörményben sok munkám akadt, mert ott vagy 40-50 páros fogat
volt a városban.
– De látom, itt a kerékpáron az egész mûhely. Így járja a világot?
– Oda megyek, ahová hívnak a Kárpátok
közt. Trianon nem akadály. Kassán, Békéscsabán, Erdélyben Nagyváradon és
másutt is dolgoztam, ahol sok az igás fogat.
Most Józsi hívott. Ide nemcsak dolgozni,
hanem barátságból is jövök.
Útbaigazítottam Zsigát, és megígértem,
hogy fölkeresem Forsteréknál. Másnap
Józsi lakásán találkoztunk. Ott munka
közben is láthattam, ahogy Zsiga dolgozik.
Kirakta a szerszámait, amiket részben õ
készített, de a jobbakat Vaskó Feri bácsival, a híres kocsikováccsal munkáltatott
meg, így például a sásélû árt, szúróárt,
törökárt, hasítókést, szakítókörzõt, az élszedõ szerszámot, amivel például a gyeplõt
is sarkalják. A varrószék saját készítésû
munkája Zsigának. Ez koronázza meg az
eszköztárat, amivel a komplett mûhellyel
bárhol mindent el tud készíteni, meg tud
javítani.

Józsi szép lovaihoz szép szerszám is van.
Ennek javítását végezte itteni vendégeskedése alatt a mester, aki már az utolsók
egyike a kihaló szakmában. Felesége bõrdíszmûves, Szolnokon van a lakásuk. Az
elvégzett munkák után oda tér haza a vándormester.
A bogárdi iparosok köszöntésével búcsúzom tõle: Isten áldja a tisztes ipar mûvelõjét!
Hargitai Lajos

A Sárbogárd–Sárszentmiklós Borbarát Kör tisztelettel meghívja a borosgazdákat

2018. április 14-én 9 órakor rendezendõ XX. BORVERSENYÉRE,
mely Horváth István (Sárbogárd–Rétszilas, Fehérvári u. 21 sz. alatti) nádfedeles „BORHÁZÁBAN” kerül megrendezésre.
A borok leadásának ideje: a borverseny helyszínén 17.00 és 20.00 óra között. Nevezés fajtánként: 2x7 l borral, fajta-, évjárat-, termõhely-megjelöléssel. Nevezési díj: bor fajtánként 1.000 Ft. A borbírálatot követõen ebéd 1.500 Ft/fõ, amit a bor leadásakor kell fizetni. Eredményhirdetés, oklevelek, kupák átadása,
kötetlen beszélgetés.

További érdeklõdési lehetõség: Szilveszter János, a Borbarát Kör elnöke –
06 (30) 237 5658 Gróf Ferenc, a Borbarát Kör titkára – 06 (30) 301 6321
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Fejér Megyei Kormányhivatal
Sárbogárdi Járási Hivatal

HIRDETMÉNY
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket a Sárbogárdi Kormányablak meghosszabbított nyitva tartásáról:

2018. április 6-án (pénteken)
7.00 órától 19.00 óráig,
2018. április 7-én (szombaton)
7.00 órától 19.00 óráig,
2018. április 8-án (vasárnap)
7.00 órától 19.00 óráig.
A meghosszabbított nyitvatartási idõben kizárólag a személyazonosításra alkalmas okmányok megújítására, kiváltására, cseréjére és
pótlására irányuló ügyintézésre van lehetõség.
2018. április 6-án (pénteken) 7.30 órától
12.30 óráig valamennyi ügy intézhetõ.
További információért forduljanak ügyintézõinkhez, akik készséggel állnak az Önök rendelkezésére.
Simon János hivatalvezetõ

TÉRÍTÉSI DÍJAK
2018. április hónapban az alábbi idõpontokban
kerül sor a térítési díjak beszedésére

Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola:
Április 10. (kedd) 7.45–16.30
Április 16. (hétfõ) 7.45–11.30

Sárszentmiklósi Általános Iskola:
Április 11. (szerda) 7.45–16.30
Április 17. (szerda) 7.45–11.30

Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium:
2018. április 12. (csütörtök) 7.45–16.00
2018. április 18. (szerda) 7.45–11.00

Szent István Általános Iskola:
Április 13. (péntek) 7.45–9.00
Április 19. (csütörtök) 8.30–9.00

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:
Április 13. (péntek) 9.15–10.15
Április 19. (csütörtök) 7.45–8.15

Pótbefizetés:
2018. április 25-én, szerdán a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 2. számú irodájában
ügyfélfogadási idõben.

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK

1 % segítség =
100 % figyelem

Digitális szakadék
csökkentése

A legtöbben gyermekek fejlõdésére és gyógyítására, vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel
adójuk 1 százalékát. Az szja 1+1 %-áról idén is,
akár tavaly, május 22-éig lehet rendelkezni,
szja-bevallási formától függetlenül. A támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, miközben a felajánlás csak
néhány perc figyelmet igényel az adózóktól.

A Számalk Oktatási és Informatikai Zrt. – több
mint 30 éves tapasztalattal rendelkezõ felnõttképzõ intézmény – az érintettek figyelmébe
ajánlja a GINOP 6.1.2 Digitális szakadék csökkentése címû projekt keretében országszerte
szervezett, ingyenesen elérhetõ IKER1 és IKER2
képzéseit, amelyek a digitális felzárkóztatás jegyében segítik az egyéneket a digitális világgal
kapcsolatos változásokra való felkészülésben
és ezekhez történõ alkalmazkodásban annak érdekében, hogy az IKT-eszközök kínálta lehetõségek révén minél könnyebbé tudják tenni a
mindennapi tevékenységeik elvégzését.

A NAV mindjárt az új szja-bevallási felület kezdõoldalán feltünteti a rendelkezés lehetõségét
az adó 1+1 százalékáról azért, hogy minél többen a lehetõ legegyszerûbben támogathassanak civil szervezetet, egyházat, vagy a Nemzeti
Tehetség Programot.
A rendelkezõ nyilatkozat elektronikusan, papíron, vagy személyesen is benyújtható a
NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár önálló
nyilatkozatként is a „17EGYSZA” lapon egészen
május 22-éig. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerûbben ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV webes kitöltõprogramjával lehet,
mely segíti az adózót a megfelelõ kedvezményezettek kiválasztásában.
Idén megszûnt a munkáltatói adó-megállapítás
lehetõsége, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezõen a munkáltatók továbbra is összegyûjthetik a munkavállalóik 1+1 %-os nyilatkozatát. Ebben az esetben legkésõbb 2018. május
10-éig lezárt borítékban kell átadni a munkahelyen a nyilatkozatot, a leragasztott felületet és a
kísérõjegyzéket aláírva.
Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek
kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a
NAV-nál és megfelelnek a feltételeknek, valamint a technikai számmal rendelkezõ, bevett
egyházak és a kiemelt költségvetési elõirányzat. A NAV honlapján valamennyi lehetséges
kedvezményezett megtalálható.
Újdonság, hogy az egyházi 1 százalékról szóló
idei nyilatkozatokat a NAV a következõ években
is figyelembe veszi, egészen addig, míg a felajánló a rendelkezését vissza nem vonja, vagy
nem jelöl meg másik egyházat kedvezményezettként. A civil kedvezményezett, vagy a kiemelt költségvetési elõirányzat számára viszont – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra
is évente kell megtenni a felajánlást.
A felajánlók dönthetnek a rendelkezõ nyilatkozaton arról is, hogy ha a civil kedvezményezett
kéri, a NAV közölheti-e nevüket, címüket és
e-mail-címüket. A kedvezményezett ezeket az
adatokat kizárólag közhasznú tevékenységéhez
használhatja 5 évig kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra.
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

Kedves Barátaink!

Adó 1 %

Kérjük, hogy idén is támogassák
könyvtárunkat,
a Madarász József Városi Könyvtárat
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával.

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

Adószámunk: 16696527-2-07
Köszönjük!
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A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
adószáma: 18003644-1-07

A kezdõ informatikai képzések az unió által finanszírozottak, így a résztvevõknek teljesen ingyenesek. A célcsoportot, vagyis a résztvevõk
körét elsõsorban a 16 és 65 év közötti hátrányos helyzetûek (alacsony iskolai végzettségûek) alkotják.
Az alábbi oldalon megtekinthetõ az IKER1 és
IKER2 program leírása:
https://www.nive.hu/index.php?option=com_
content&view=article&id=665#systemmessage-container
A 70 órás képzés sikeres elvégzése esetén a
résztvevõknek tabletek kerülnek kiosztásra,
amelyen a képzési tananyag feltelepítve átadható.
A település iskoláinak – beleértve az általános
iskolákat és középiskolákat – lehetõségük van
bekapcsolódni a programba, oktatóként is. Ha
az adott iskolában van erre érdeklõdés, a lent
látható elérhetõségen tudják felvenni a kapcsolatot a céggel.
Emellett sikeres együttmûködés esetén, ha
igény van rá, lehetõség nyílhat arra is, hogy a
helyi iskolák informatikatermeit a képzések
helyszíneként a képzések idõtartamára bevonják, így a képzésben résztvevõk a lakóhelyükhöz
közeli helyszínen tanulhatnak.
A képzésekrõl és az azokba való bekapcsolódás
lehetõségérõl részletesebben tájékozódhatnak
az alábbi elérhetõségeken:
Szoboszlai Andrea GINOP-projektvezetõ,
SZÁMALK Zrt.
Mobil: +36 30 7777 207
1138 Budapest, Madarász Viktor u. 47-49.
2. ép. III. em.
E-mail: szoboszlai.andrea@szamalk.hu
www.szamalk.hu

1%A
KÖRNYEZETÜNKBEN
ÉLÕ FOGYATÉKOS
GYERMEKEKÉRT
A Csipike Egyesület (volt autista gyermekekért
egyesület) kéri a tisztelt adózó állampolgárokat,
hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel a Sárbogárdon
és Fejér megyében élõ sajátos nevelési igényû
gyermekek javára.
Felajánlásukat elõre is köszönjük!

Az egyesület neve: Csipike Egyesület
Adószáma: 18491328-1-07
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NAGYPÉNTEKEN KEZDÕDÖTT
Boda Armand öt góljával
Elõszállás U14–Sárbogárd U14
0-14 (0-6)
Elõszállás: Szalai – Puskás, Balázs, Sümegi, Rózsa, Horváth, Balogh, Kutrovácz,
Göntér.
Cserék: Márton, Szabó.
Sárbogárd: Derner – Palotás, Szalai, Hollósi, Suplicz, Bruzsa, Boda, Tóth, Deák.
Cserék: Már, Csõgör, Bögyös.
A legfiatalabbak kezdték a hosszú hétvégi
mérkõzések sorát. Alapos verést mértek
az elõszállási fiúkra. A sorozatos vendégtámadásokat a hazaiak a 8. percig tudták
gól nélkül megúszni. Boda A. góljával
megszületett a vezetés, 0-1. A 14. percben
Szalai Á. is beköszönt és 0-2-re módosította az eredményt. Nagy nyomás nehezedett
a hazai védelemre, és tíz perc hõsies védekezés után, a 24. percben Deák S. is megvillant, 0-3. A kezdés után megszerzett labdát Brúzsa B. juttatta Szalai P. kapujába,
0-4. Állandósult a vendégek fölénye, és a
27. percben az újabb Deák S.-góllal 0-5. A
félidõ vége elõtt ismét sakk-matt a hazai
védelem. A 31. percben Boda A. góljával
fél tucatra nõtt a különbség, 0-6. A szünet
után a 37., a 39. és a 43. percben Tóth L. parádézott, és mesterhármasával 0-9 a vendégek elõnye. A vezetés birtokában a sárbogárdiak kissé kiengedtek, és csak a 62.
percben Boda A. góljával sikerült kétszámjegyû vezetést szerezni, 0-10. A 63.
percben ismét Boda A. talált a kapuba,
0-11. Két perc múlva Deák S. zörgette meg
a hálót, és Szalai P. tucatszor nyúlt maga
mögé, 0-12. A 66. percben Boda A.-nak
megvolt az ötös, és a csapat már 0-13-nál
járt. A mérkõzés befejezése elõtt, a 68.
percben Palotás P. is feliratkozott a gólszerzõk közé és beállította a végeredményt, 0-14.
Tabella
H Csapat

1. Ercsi Kinizsi
2. Baracs
3. Sárbogárd
4. Dunaújváros
5. Iváncsa
6. Szabadegyháza
7. MIE
8 Elõszállás

M.GY. D. V. LG. KG. GK. P.

9
9
9
8
9
8
8
8

8
5
5
4
4
3
1
0

1
2
1
2
2
0
0
0

0
2
3
2
3
5
7
8

70
47
64
31
33
37
4
2

11
13
16
14
19
16
103
96

59 25
34 17
48 16
17 14
14 14
21 9
-99 3
-94 0

Szombat délelõtti matiné
Martonvásár Mustang–Sárbogárd U19
1-2 (0-2)
Martonvásár Mustang: Kondor – Bruck,
Mayer, Pozsár, Gutyina, Süle, Lak, Horváth, Pfeiffer, Molnár, Halenár.
Cserék: Deák, Gábor.
Sárbogárd: Brúzsa – Simon, Márkovics,
Sükösd, Németh, Molnár, Kisari, Bruzsa,
Barabás, Demeter, Vagyóczki, Morvai.
Cserék: Deák, Bruzsa, Gábris.
Vezetõ edzõ: Pajor László.

A mûfüvön lejátszott mérkõzésen az elsõ
félidõben felszabadult, jó játékkal kétgólos elõnyt szerzett a vendégcsapat. A 12.
percben Vagyóczki P. jól eltalált szabadrúgásával vezetéshez jutott a Sárbogárd, 0-1.
Továbbra is a vendégek támadásai okoztak veszélyt a hazaiak kapujára és a 35.
percben ismét szabadrúgásból szerzett
góllal sikerült növelni a megszerzett
elõnyt. Demeter D. lövésével szemben volt
tehetetlen a hazaiak hálóõre, 0-2. A második félidõben a Martonvásár kontratámadásai zavart okoztak a vendégek védelmében és az 51. percben Halenák G. góljával
sikerült szépíteni, 1-2. A mérkõzés végéig
sikerült megtartani az elõnyt és értékes
gyõzelemmel tért haza a Sárbogárd csapata.
Tabella
H Csapat

M.GY. D. V. LG. KG. GK. P.

1. Sárbogárd
18 14
2. Mór
19 13
3. Felcsút
19 12
4. LMSK
18 12
5. Bicske
18 11
6. Martonvásár 19 10
7. Szár
18 10
8. Baracs
17 9
9. Velence
17 7
10. Ercsi Kinizsi 19 5
11. Videoton B. K. 18 5
12. Mezõfalva
18 4
13. L.komárom 18 3
14. Polgárdi
18 3
15. Dég
18 2

3
2
4
2
3
3
3
3
2
2
0
0
2
1
2

1
4
3
4
4
6
5
5
8
12
13
14
13
14
14

57
70
74
60
54
55
61
49
30
35
27
34
29
37
34

12
29
30
34
34
33
40
27
38
74
76
84
62
69
64

45 45
41 41
44 40
26 38
20 36
22 33
21 33
22 30
-8 23
-39 17
-49 15
-50 12
-33 11
-32 10
-30 8

Nem az esõ mosta el
a csapatot
Flavus Velence–Sárbogárd II.
8-1 (3-0)
Flavus Velence: Puhnyák – Silhány, Telek,
Tolnai, Gulyás, Tóth Sz. Zs., Baloni, Sowunmi, Szigeti, Tamon, Kovács.
Cserék: Hajdú, Németh, Pál, Baranyai, Tóth
N., Melczer.
Vezetõ edzõ: Menus Tamás.
Sárbogárd II.: Farkas– Fülöp, Juhász, Lajtos, Szabó, Vámosi G., Vámosi D., Krajcsovics, Bartók, Husvéth, Pajor.
Cserék: Brúzsa, Palásti, Gráczer, Hegedûs,
Luczek.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A lezúduló esõ ellenére játékra alkalmasnak minõsítették a játékvezetõk a velencei
pályát. Az irreális idõjárási és pályaviszonyokhoz a hazaiak tudtak alkalmazkodni.
A 13. percben Sowunmi megszerezte a vezetést a hazai csapatnak, 1-0. A sok hibával
játszó vendégek a 27. percig „megúszták”
újabb gól nélkül. Tolnai P. találatával 2-0.
A vendégek erõtlen támadásai nem vezettek eredményre és a 34. percben Tamon J.
lõtt Farkas Z. kapujába, 3-0. A háromgólos elõny birtokában minden nehézség ellenére a Velence magabiztos játékkal ural-

ta a mérkõzést. A második játékrészben
tovább folytatódott a vesszõfutás és vendégek védelmi hibáját az 54. percben Tamon
J. kihasználta, 4-0. A 61. percben a velenceiek támadását Kovács M. fejezte be góllal és kiütésközeli helyzetbe hozta a vendégeket, 5-0. A 72. percben sikerült szépíteni
a Sárbogárdnak. Szabó Z. találatával 5-1.
Továbbra is a hazaiak akarata érvényesült
és a sorra megnyert párharcok után újabb
gólokkal tudatták ellenfelükkel a fölényüket. A 81. percbenTóth N. is beköszönt, és
ezzel 6-1. A mérkõzés befejezése elõtt, a
84. percben Tamon J. harmadik góljával
7-1. A padlóra került ellenfélre még egy
utolsó csapás és a 89. percben Tamon J. beállította a végeredményt, 8-1.
Tabella
H Csapat

M.GY. D. V. LG. KG. GK. P.

1. Kisláng
18 18 0 0 79 9 70 54
2. Szabadegyháza 19 14 2 3 53 22 31 44
3. Besnyõ–Iván. 20 11 3 6 64 44 20 36
4. Káloz
18 9 4 5 33 30 3 31
5. Pusztaszabolcs 18 9 2 7 63 49 14 29
6. Sárbogárd II. 18 9 1 8 39 41 -2 28
7. Nagykarácsony19 9 1 9 38 57 -19 28
8. Kápolnásnyék 19 8 4 7 44 39 5 28
9. Ráckeresztúr 19 7 6 6 39 37 2 27
10. Adony
18 5 6 7 36 37 -1 21
11. Velence
19 6 2 11 36 37 -1 20
12. Vajta
19 5 4 10 33 63 -30 19
13. Seregélyes 18 5 4 9 25 30 -5 18
14. Aba–Sárvíz 18 5 2 11 48 43 5 17
15. LMSK
18 4 4 10 36 58 -22 15
16. Rácalmás
18 0 3 15 10 80 -70 3
Seregélyes és az LMSK csapatától -1 pont levonva.

Ahol a víz az úr
Az Ercsi Kinizsi–Sárbogárd megyei I. o.
mérkõzés a pálya alkalmatlansága miatt
nem került lejátszásra. A Sárbogárd Öregfiúk–Mezõszilas Öregfiúk mérkõzés a pálya alkalmatlansága miatt késõbbi idõpontban kerül lejátszásra.

Húsvéti fieszta Abán
Aba-Sárvíz U16–Sárbogárd U16
1-5 (1-1)
Aba–Sárvíz: Csapó – Kovács P. K., Kovács
Cs., Holl, Rácz József László, Kovács B.,
Magyar, Vitális, Pákozdi, Gálfi, Hegedüs.
Cserék: Kovács I.
Sárbogárd: Deák Z. – Horváth A. R., Gábris Róbert, Erdélyi Adorján, Sohonyai,
Deák S., Bruzsa T., Biró, Suhajda, Horváth B., Lengyel.
Cserék: Szemler, Bruzsa B., Horváth Á. M.
A tabella második helyezettjéhez utazott a
Sárbogárd, és rangadóhoz méltón kezdtek
a csapatok. A mezõnyben küzdöttek egymással a csapatok, és enyhe vendégfölénnyel teltek a percek. A 19. percben Erdélyi A. góljával megszerezte a vezetést a
Sárbogárd, 0-1. Nem tartott sokáig a gólöröm, mert a 23. percben Vitális G. ki-
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egyenlítette a hátrányt, 1-1. A szünet után,
a 48. percben Horváth A. R. juttatta vezetéshez csapatát, 1-2. Ekkor jött az ügyeletes gólvágó, Gábris R., és az 52. percben
kétgólosra növelte az elõnyt, 1-3. Ötletes
játékkal fölénybe kerültek a vendégek,
aminek eredménye az 59. percben: Erdélyi
A. ismét mattolta a hazaiak kapusát, 1-4. A
86. percig kellett várni az újabb Erdélyi
A.-találatra, és ezzel alakult ki az 1-5-ös
végeredmény. A második félidõben a magabiztos védekezés és a gólokkal befejezett támadások eredménye a rangadón elért gyõzelem.
Tabella
H Csapat

M.GY. D. V. LG. KG. GK. P.

1. Sárbogárd
16 14 2
2. Baracs
15 13 0
3. Aba–Sárvíz
15 12 0
4. Ercsi Kinizsi
15 10 1
5. LMSK
14 9 3
6. Mezõfalva
15 9 2
7. Vajta
16 6 2
8. Sárosd
14 6 0
9. Lajoskomárom 15 4 1
10. Videoton B.K.154 1 10
11. Enying
16 3 2
12. Sz.battyán
15 3 0
13. Polgárdi
14 3 0
14. Elõszállás
15 2 0

0 97
2 111
3 119
4 71
2 69
4 79
8 57
8 64
10 43
43 95
11 56
12 44
11 38
13 30

12 85 44
26 85 39
35 84 36
23 48 31
36 33 30
27 52 29
78 -21 20
59 5 18
95 -52 13
-52 13
90 -34 11
91 -47 9
105 -67 9
149 -119 6
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elõny, 0-12. A 64. percben Lengyel Sz. is
bemutatkozott, és góljával 0-13. A 73.
percben Kvárik R. kihasználta a vendégvédelem megingását, és sikerült a becsületgólt megszerezni, 1-13. A 74. percben ismét Erdélyi A. volt eredményes, 1-14. A
88. percben Horváth A. R. góljával kialakult a végeredmény, 1-15.
Tabella
H Csapat

M.GY. D. V. LG. KG. GK. P.

1. Sárbogárd
14 12 2 0 88 11 77 38
2. Aba–Sárvíz
13 11 0 2 105 25 80 33
3. Baracs
13 11 0 2 98 23 75 33
4. LMSK
13 9 2 2 68 35 33 29
5. Ercsi Kinizsi
14 9 1 4 68 23 45 28
6. Mezõfalva
13 8 2 3 70 18 52 26
7. Vajta
14 6 1 7 55 72 -17 19
8. Sárosd
13 5 0 8 59 56 3 15
9. Videoton B. K. 13 4 1 8 35 77 -42 13
10. L.komárom 14 4 1 9 42 92 -50 13
11. Enying
14 3 2 9 54 77 -23 11
12. Sz.battyán
13 2 0 11 34 79 -45 6
13. Polgárdi
13 2 0 11 33 104 -71 6
14. Elõszállás
14 2 0 12 27 144 -117 6
A tabella jelmagyarázata:
H: helyezés, M: mérkõzésszám, GY: gyõzelem, D:
döntetlen, V: vereség, LG: lõtt gól, KG: kapott gól,
GK: gólkülönbség, P: pont.

A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA
2018. április 7. (szombat)

Ha kedd, akkor Elõszállás
Elõszállás U16–Sárbogárd U16
1-15 (0-7)
Elõszállás: Péter – Nyul, Sonkoly, Balogh
L., Kálmán, Tömöry, Fülöp, Kvárik, Tercsi, Balogh R., Vitális.
Cserék: Szenczi, Tóth, Neiser, Bóka.
Sárbogárd: Deák Z. – Horváth A. R.,
Suhajda, Biró, Gábris, Lengyel, Horváth
Á. M., Erdélyi, Sohonyai, Bruzsa T., Horváth B.
Cserék: Szemler, Bruzsa B., Deák S.
A 14. fordulóban elmaradt mérkõzést pótolták a csapatok. A végig fölényben játszó
Sárbogárd Erdélyi A. 5. percben lõtt góljával szerzett vezetést, 0-1. A 7. percben
Gábris R.-gólshow, 0-2. A félidõ végéig
még a 19., a 24., a 28., a 35., a 38. perc is
Gábris R.-találatot hozott, az eredmény:
0-7. A szünet után az 51. percben ki más,
mint Gábris R. talált a kapuba, 0-8. Az 52.
percben Bíró B. is feliratkozott a gólszerzõk közé, 0-9. Az 55. és 59. percben megszerzett gólokkal Gábris R. már kilencnél
járt, csapata pedig a tizediket húzta be,
0-10. Két perc elteltével Erdélyi A. lõtt a
kapuba, 0-11. Ez már kiütéses gyõzelem, és
Erdélyi A. találatával még tovább nõtt az

INDUL A
KÉZILABDAUTÁNPÓTLÁSNEVELÉS

10.00 óra: Sárbogárd U19–Mezõfalva U19
(Sárbogárd, megyei I. o., U19)
A Sárbogárd SE felújított sárszentmiklósi
pályájának az átadására kerül sor április
7-én 16.15 órakor a Sárbogárd–Mór öszszecsapás elõtt. Az átadó keretében beszédet mond Varga Gábor országgyûlési képviselõ, illetve dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere, valamint kiemelt vendégként lesz jelen Törõ Gábor
országgyûlési képviselõ, illetve a Mór SE
elnöke.
16.30 óra: Sárbogárd–Mór (Sárszentmiklós, megyei I. o., felnõtt)
16.30 óra: Sárszentágota Öregfiúk–Sárbogárd Öregfiúk (Sárszentágota)
2018. április 8. (vasárnap)
13.30 óra: Videoton Baráti Kör U16–Sárbogárd U16 (Székesfehérvár, Ikarus)
16.30 óra: Sárbogárd II.–Besnyõ-Iváncsa
II. (Sárbogárd, megyei II. o., felnõtt)
2018. április 9.
16.30 óra: Sárbogárd U14–Baracs U14
(Sárbogárd)
Szurkoljunk együtt csapatainknak!
Szántó Gáspár

Tisztelt Olvasók!
A sárbogárdi Nihon Karate Klub ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik a múlt évi jövedelemadójuk 1 %-át egyesületünk részére ajánlották fel. Ezúton kérünk mindenkit, hogy az idei évben
is legyenek segítségünkre!

Adószámunk: 19025513-1-07
A sportszeretõket továbbra is várja egyesületünk. Fáradozásukat nagyon köszönjük.
Érdeklõdni lehet: Németh Attilánál (tel.: +36 20 927 0985), vagy a www.sarbogardikarate.hu honlapon.
Köszönettel: Németh Attila elnök

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)

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

Adó 1 %
Kérünk mindenkit, hogy az idei évben is legyenek segítségünkre a személyi jövedelemadó 1
%-ának gyûjtésében!

Adószámunk: 18491074-1-07
Fáradozásukat nagyon köszönjük!
Sárréti Íjász Club, Sárbogárd
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HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
Garázdaság Alapon
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság garázdaság bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetõeljárást három
férfi ellen.
A nyomozás adatai szerint 2017. november 19-én délelõtt Alapon, a Fõ úton a 27 éves O. Zsolt, valamint a 18 éves R. Adrián egy
korábbi sérelembõl fakadóan szóváltásba keveredett egymással,
majd összeverekedtek. A 43 éves R. Csaba a konfliktust észlelve
fia védelmére sietett és egy kerti szerszámmal betörte a cecei lakos Fiat típusú gépjármûvének szélvédõjét. A rendõrök elfogták
az elkövetõket, majd gyanúsítottként hallgatták ki õket.
Az ügyben indított nyomozást a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
munkatársai a napokban lezárták és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldték meg az illetékes ügyészségnek.

Pénztárcát lopott
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya lopás vétség
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetõeljárást egy alapi lakos ellen.
A rendelkezésre álló adatok alapján a 18 éves férfi 2018. január
20-án délután a sárbogárdi vasútállomáson pénztárcát tulajdonított el egy nõ kabátzsebébõl. A rendõrök egy órán belül elfogták a
vagyon elleni bûncselekmény elkövetõjét, majd gyanúsítottként
hallgatták ki.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság bûnügyi osztálya az ügyben
folytatott nyomozást a napokban lezárta, majd a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldte meg az illetékes ügyészségre.

Pénztárcát lopott
egy sárbogárdi áruházból
Sárbogárdon, egy Ady Endre úti bevásárlóközpontból érkezett
bejelentés a rendõrségre lopásról 2018. március 31-én délelõtt. A
helyszínen intézkedõ rendõrök megállapították, hogy egy pultra
helyezett és felügyelet nélkül hagyott pénztárcát tulajdonítottak
el a benne található személyi okmányokkal, bankkártyával és
készpénzzel együtt. A helyszínen végzett adatgyûjtés eredményeként az egyenruhások rövid idõn belül azonosítottak és elfogtak
egy 54 éves helyi lakost, akit elõállítását követõen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók. A férfi kihallgatása során elismerte a bûncselekmény elkövetését.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍRE
Belvíz veszélyeztetett
egy családi házat Sárbogárdon
Betört a mezõgazdasági területeken összegyûlt csapadékvíz egy
lakóház udvarára és melléképületeibe április elsején Sárbogárdon. Az Árpád utcai ingatlan teljes területén, körülbelül ezerkétszáz négyzetméteren állt a víz, amely befolyt a melléképületekbe
és veszélyeztette a családi ház kazánhelyiségét, ahol egy gázüzemû fûtõberendezés mûködött. A melléképületekbõl a lakók egy
búvárszivattyúval kezdték meg a vízeltávolítást. Az udvaron
összegyûlt, nagy mennyiségû csapadékvizet a sárbogárdi hivatásos tûzoltók átemelõ-szivattyúval a vízelvezetõ árokba vezették, a
lakóházat pedig az önkormányzattal együttmûködve hatvan homokzsákkal kerítették el a nagyobb vízfelülettõl. A gyors beavatkozásnak köszönhetõen délutánra a belvíz már nem veszélyeztette közvetlenül a családi házat, ám mivel a környezõ mezõgazdasági területekrõl az elmúlt napi intenzív esõ miatt a csapadékvíz-utánpótlás folyamatos volt, ezért az önkormányzat munkatársai megkezdték a környezõ átereszek kitisztítását, és egy átemelõ-szivattyúval továbbra is segítették a víz elvezetését.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Szirénapróba április 9-én Paks
30 kilométeres körzetében
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a
lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû 30 kilométeres körzetébe esõ településeken a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érdekében a megyében
Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken
csökkentett üzemû (morgató) szirénapróba végrehajtására kerül sor április 9-én, hétfõn, 13 órakor.
A szirénák megszólalása ezekben az idõpontokban csak a
rendszer próbája, a lakosságnak semmiféle teendõje nincs.
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Heti idõjárás

Pénteken reggel még a keleti megyékben elõfordulhat kisebb
esõ, zápor, majd a hidegfront átvonulásával a nap folyamán
nyugat felõl fokozatosan csökken, felszakadozik a felhõzet. A
hõmérséklet csupán 11 és 16 fok közé emelkedik. A hétvégén
száraz, napos, egyre melegedõ idõre számíthatunk, egyre többfelé lépheti át a 20 fokot a csúcshõmérséklet. A jövõ hét elején
marad a meleg tavasz, ám ismét kicsivel változékonyabbá
válhat az idõ.
www.metnet.hu
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FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

Tájékoztatjuk érintett fogyasztóinkat, hogy az alábbi napokon és településeken a megadott idõpontokban munkatársaink elõretervezett karbantartási munkákat végeznek. Ezeken a napokon az adott településen megszokottnál kisebb víznyomás, idõszakos vízhiány várható, ezért kérjük,
hogy a kellemetlenségekre készüljenek fel, gondoskodjanak háztartásukhoz elegendõ vízmennyiség vételérõl.
A munkálatok miatt a szolgáltatott ivóvíz kissé opálossá válhat, mely
az egészségre nem ártalmas.
Az ezt okozó anyagok kiülepítése után a víz fogyasztható.
További információ a kihelyezett plakátokon olvasható, vagy helyi munkatársainktól kérhetõ.
Az okozott kényelmetlenség miatt kérjük felhasználóink türelmét és megértését.
Fejérvíz ZRt.
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
Sárbogárdi OMV töltõállomás NÕI MUNKATÁRSAT keres
KASSZÁS MUNKAKÖRBE.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a kúton
vagy e-mailben: sztrada6kft@gmail.com
SÜTNI VALÓ CSIRKE KAPHATÓ!
Tinódy út 52. 06 30 384 2294
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790
Kétszoba összkomfortos CSALÁDI HÁZ, 1978-as, ELADÓ.
Hõszigeteléses vakolatú, gáz- és vegyes fûtéses.
Bajcsy-Zs. út 86. 06 30 552 4960
600 négyszögöl, gondozott SZÕLÕ, SÜRGÕSEN ELADÓ
a 63-as fõ út melletti pincesoron Sárbogárdon.
Érdeklõdni: 06 25 460 716, vagy
Gábeli István, Sárbogárd, Kossuth utca 14.

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446
2
A városközpont közelében, 1450 m -es, összközmûves építési telek eladó. Telefon: 06 (30) 613 1379
Sárbogárdi felszállással, a Neszebár Irodával hívunk útitársakat, kétféle 4 napos erdélyi útra, július 13-ra vagy augusztus 1-jére. 06 (70)
364 3635
2
Sárbogárdon az üzletközpontban, 140 m -es üzlet- vagy irodahelyiség
kiadó. Több részre is osztható, felújítás bérlõi igény szerint. Érdeklõdni: 06 (20) 3390 761
Házkörüli kisebb munkákra munkást keresek. 700 Ft/óra 06 (30) 241
5537
Sárbogárd Város Önkormányzata (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.)
pályázatot hirdet a VI. számú háziorvosi körzetében,

KÖRZETI ÁPOLÓNÕI
TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA
vállalkozási vagy munkaszerzõdéses jogviszonyban.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 23.
A munkakör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
A munkavégzés helye: Sárbogárd–Pusztaegres, Köztársaság tér 15.
A pályázati feltételekrõl bõvebb tájékoztatás a 06 (25) 520 240-es telefonszámon érhetõ el.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
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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