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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Írás a 3. oldalon.

Magyar–holland kapocsMagyar–holland kapocsHej, hó!
Vitás ez a hódolog. A lakosság sérelmezi, hogy
a leesett hó a munkába indulás idejére nincs le-
takarítva az utakról, járdákról. Az illetékes hiva-
talok meg nem értik, pár centi hó miatt minek
pattogni.

Való igaz, elkényelmesedett a civilizált nép, kez-
dünk hozzászokni a lassan mediterránba hajló
idõjáráshoz, és riadalmat okoz egy-egy hóesés,
ami fölborítja a napi rutint. Emlékszem a nyolc-
vanas években egy télre, amikor úgy kellett ki-
ásni a bejárati ajtót, gyalog ballagtunk a fõút
kellõs közepén az iskolába, ahol alig voltunk az
osztályban. Valamikor a 2000-es években is
volt egy nagy hó, amikor Nagylókba nem tudtuk
elvinni a lapot, mert fej fölé magasodó hófal tor-
laszolta el a kislóki utat, a kenyeret is vonattal
vitték a községbe. Na, az tényleg hóhelyzet volt.
A mai ahhoz képpest bakfitty. De azért persze,
hogy piszkálja az emberek csõrét, ha se híre, se
hamva hótolónak, már rég végigtrappolt egy ra-
kás munkába, iskolába, óvodába igyekvõ a ha-
von, sõt, a frissebbek már megtették a maguk
kötelezõ lapátolását, mire megjelennek a hó-
munkások.
Na, de ne morgolódjunk! Húzzunk csizmát, ba-
kancsot, aztán csak óvatosan haladjunk! Meg
lapátoljunk szorgosan, mert az kiváló testedzés!
Mindjárt olvad, jön a télûzés ideje, nincs min ag-
gódni!

Hargitai–Kiss Virág

Maki maki hátánMaki maki hátán
MadagaszkáronMadagaszkáron

Írás a 10. oldalon.
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Megjelent a

TÖRTÉNELMI
SÉTA

SÁRBOGÁRDON

Barangolás
egy jelenkori és

hajdanvolt
mezõvárosban

címû
helytörténeti mû.

Kapható a
Hírházban

(Sárbogárd,
Hõsök tere 12.)

Ára: 6.000 Ft
Díszpéldány ára:

10.000 Ft

LAPELÕFIZETÉS
Kedves Olvasóink, Elõfizetõink!
Lapunkra lehetõség van elõfizetni a 2019-es esztendõre a szer-
kesztõségben, nyitva tartási idõben.
A lap ára változatlan:

1 évre 9.600 Ft (48 lapszám x 200 Ft)

1/2 évre 5.100 Ft (24 lapszám x 212,50 Ft)

1/4 évre 2.700 Ft (12 lapszám x 225 Ft)

Bízunk benne, hogy ebben az esztendõben is érdemesnek tart-
ják megvásárolni a Bogárd és Vidéke hetilapot, melynek hírei-
vel legjobb tudásunk szerint Önöket szolgáljuk.

Hargitai–Kiss Virág
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Magyar–holland kapocs
Január 22-e, a magyar kultúra napja emlékeztet bennünket egy olyan korszakra, a reformkorra, amely nagy fellendü-
lést jelentett országunknak. Politikusok, fõurak és közemberek, mûvészek és tudósok munkálkodtak azon, hogy õriz-
zük és használjuk az akkor még nem hivatalos magyar nyelvet, vegyük elõ és tegyük divattá a magyar viseletet, a tánc-
rendbe illesszük be nemzeti táncainkat, és zenemûveinkben szólaljanak meg a nép dalai. Ezért is jelkép számunkra
Himnuszunk, melyet 1823. január 22-én fejezett be Kölcsey, és 21 év után Erkel Ferenc zenésített meg.

A Himnusz közös eléneklését Zelmanné
Varga Zsuzsanna diákjainak verscsokra
elõzte meg a Sárszentmiklósi Általános Is-
kola könyvtárában kedden délután. Jákob
Zoltán és tanítványai idén is remek össze-
állítással készültek, Hollandia és Magyar-
ország közös pontjaira fókuszálva, és szá-
mos érdekességet tudhattunk meg a fel-
csendülõ dallamok kapcsán Zoli bácsitól.
A magyar himnusz új esztendõre készült
el, így nemzeti imánkat stílusosan az „Új
esztendõ vígságszerzõ” kezdetû dal követ-
te a 3-4. osztályos szolfézscsoport elõadá-
sában.
Folytatva a népi dallamok sorát a „Röpülj
páva, röpülj” népdalunk következett, mely
méltóképpen fejezi ki a magyar nép sza-
badságszeretetét és szabadságvágyát. Az
eredeti népdal szövegébõl kiindulva Ady
Endre forradalmi verset kovácsolt. Ezt
Kodály 1937-ben férfikarra dolgozta fel,
sõt kétszólamú darabként a gyermekek
számára is hozzáférhetõvé tette. Most Jár-
dányi Pál feldolgozásában énekelte el a je-
lenlévõknek Varga Dorina, Kovács Eliza-
bet, Csuti Franciska, Hegedûs Anna és
Vámosi Nóra.
Amikor Willem Mengelberg holland kar-
mester felkérte Kodály Zoltánt egy szim-
fonikus mû megírására a híres Királyi
Concertgebouw Zenekar 50. évfordulójá-
ra, õ ezt a dal választotta, mely magyar jel-
kép a nagyvilág számára. Ez az egyik ka-
pocs Hollandia és Magyarország között. A
tulipánok, szélmalmok országa ugyan
messze tõlünk, a tenger partján fekszik,
mégis voltak és vannak dolgok, melyek
összekötnek bennünket. Hollandia kis
nép, mely elszántan küzdött, kivívta sza-
badságát és elûzte spanyol elnyomóit. En-
nek nagy emléke számukra a himnusz,
mely a küzdelmek egyik vezérét, Orániai
Vilmost énekli meg. Az egyik legrégebbi

ha nem a legrégebbi himnuszról van szó a
16. századból. Ugyanúgy a bibliai sorok
csengenek vissza benne, mint a mi himnu-
szunkban:

Nevem Nassaui Vilmos,
német vérbõl vagyok,

szeretve szép hazámhoz
holtig hû maradok.
Hercegként Orániát
szabadon bírom én,

Hispánia királyát
mindenkor tisztelém.

Élni Isten nevével
tökéltem el magam,
ezért ûzettem én el
hazámból koldusan,
vezessen hát az Isten
mint áldott eszközét,

hogy visszatérjek itten
kormányozhatni még.

(Jékely Zoltán ford.)

A sorok Reiter Tamara és Vámosi Nóra
elõadásában elevenedtek meg.
Hollandia kikötõi a mai napig nagy szere-
pet játszanak a kereskedelemben. A ten-
ger fuvarosainak is mondták õket. Ennek
apropóján szólalt meg a Jákob család elõ-
adásában egy kedvelt holland dal: A ten-
gerparton áll egy ház (amit aztán a közön-
ség is gyorsan megtanult), majd egy mat-
róztánc altfurulyán Lukács Ramóna elõ-
adásában.
Hollandia nagy része református és a mai
napig egyik meghatározó része a világ re-
formátusságának. Annak idején Hollan-
dia közbenjárt és kiszabadította a hitükért
gályára ítélt magyar prédikátorokat és ta-
nítókat. A holland egyetemeken rengeteg
vándordiák tanult, így a mi egyik bogárdi
lelkészünk is. A református kapcsolatok-
nak köszönhetõen az I. világháború után
magyar gyerekeket vittek feltáplálásra
Hollandiába.
„Egy bagoly ült a fán és leszállt az éj, a völ-
gyek ölén megszólalt a galamb, kakukk.” –
Czakó Jenõ lelkész más szöveggel magyar
nyelvre ültette át ezt az éneket „Ne aggo-
dalmaskodjál” kezdettel, melyet Palotás
Péter és Palotás Panna tolmácsoltak.
Lénárt Gréta, Szántó Bulcsú, Szántó Bo-
tond és Tóth Zsuzsanna egy táncos lány,
Annemarie alakját idézték meg játékuk-
kal.
Zárásként ismét a szolfézsos gyermekek
következtek „A fák mögött egy utca volt”
címû szép dalocskával, mely régóta tarto-
zéka az alsó tagozatos daloskönyveknek.

Tudósítónktól
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N A P L Ó

Teljes létszámmal ülésezett január 18-án a sárbogárdi képviselõ-
testület.
Dr. Sükösd Tamás egy hónap legfontosabb történéseit foglalta
csokorba: több egyeztetést is tartottak az ipari parkkal, inkubá-
torházzal, az úgynevezett CLLD-pályázattal, Zöld Város-pályá-
zattal, valamint a háziorvosi helyettesítésekkel kapcsolatban. A
városi szeretetkarácsonyon körülbelül 360 csomagot ajándékoz-
tak rászoruló gyermekeknek, családoknak; az ehhez nyújtott tá-
mogatásért köszönet a Cothec Kft.-nek és a TS Gastro Kft.-nek.
Január 11-én a Magyar Államkincstár, az ORFK és a Fejér Me-
gyei Rendõr-fõkapitányság képviselõi birtokba vették a leendõ
rendõrségi épület (a magyar állam nevére került) területét. A ter-
vek szerint a második negyedévben megkezdik a munkálatokat.
Január 15-én megkötötték a sárszentmiklósi orvosi rendelõ felújí-
tását célzó szerzõdést. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálko-
dási Társulás ülésén elhangzott, hogy a lakossági szelektív kukák
beszerzése megtörtént, a szállításokat megkezdte a megbízott
cég, és az új kukásautók is érkeznek már.

Környezetvédõ egyesület alakult

Az Élhetõbb Sárbogárdért Környezetvédõ Egyesület székhely-
használati kérelmét támogatva a sárbogárdi mûvelõdési házban
jelölte ki a szervezet székhelyét a testület. Ifj. Gilicze Ferenc ötle-
te alapján több akcióra is sor került már korábban „Tisztítsuk meg
Sárbogárdot!” mottóval, a szétszórt szemét összeszedése és az il-
legális hulladéklerakók felszámolása érdekében. Elõször egy
elektronikus csoport jött létre a jó cél érdekében, ennek hivatalos
formába öntése most az egyesület megalakulása. Így pályázati
források is elérhetõvé válnak a szervezet számára.

A 2019-es költségvetés irányai

Dr. Sükösd az idei évre vonatkozó, elsõ fordulós költségvetés lé-
nyegét ismertetve elmondta: mind a bevételi, mind a kiadási olda-
lon kötve vannak, körülbelül 80 %-os arányban a központi költ-
ségvetéshez. A cél minden kötelezõ feladatot hatékonyan és a le-
hetõ legolcsóbban mûködtetni, illetve az önkormányzati intéz-
mények kiegyensúlyozott mûködését biztosítani. A legjelentõ-
sebb tétel a bevételi oldalon a helyi iparûzési adó és a gépjármû-
adó 40 %-a. Új adónem bevezetését nem tervezik. A város adó-
erõ-képessége még mindig inkább gyenge. A kiadási oldal tekin-
tetében a személyi kiadásokra magasabb összeget terveznek, ki-
küszöbölendõ a közszférán belüli egyenetlenségeket. Mint fogal-
mazott: szükség van arra, hogy a köztisztviselõi kar anyagi elisme-
résén elgondolkozzanak. 12-13 éve változatlan az illetményalap,
38.650 Ft. A mai munkaerõhiányos világban különösen fontos

megtartani a kollégákat. Ennek érdekében az önkormányzatnak
lehetõsége van saját büdzsébõl magasabb, 60.000 Ft-os illetmény-
alap megállapítására. A béremelés finanszírozására pályázatot
nyújtanak be 12 millió Ft forrásra.
A 2019-es költségvetési terv nagyságrendjei a következõk: Sárbo-
gárdi Egyesített Szociális Intézmény mûködtetése 276 millió Ft,
táborozási pályázatok 800 ezer Ft, Bursa-pályázat 800 ezer Ft, ci-
vil szervezetek támogatása 2 millió Ft, tagdíjak 1,8 millió Ft, nem
vagyoni kártérítés 585 ezer Ft, közmûvelõdési tevékenység támo-
gatása 11,6 millió Ft, helyi közlekedés támogatása 16 millió Ft,
sportlétesítmények támogatása 1,9 millió Ft, sportcélú támogatás
3,4 millió Ft, háziorvosi ügyeleti ellátás 25,8 millió Ft, általános
tartalék 5,5 millió Ft; tervezett beruházások: a polgármesteri hi-
vatal elavult számítógépeinek, bútorainak cseréje 5 millió Ft, böl-
csõdei új homokozó 438 ezer Ft, Fenyõ utca aszfaltozása 5 millió
Ft, járdák felújítása (Fasor, Vágóhíd, Kinizsi utca és Rétszilas) 8
millió Ft, Templom közi parkolóbõvítés 3,8 millió Ft, Puszta-
egresen a Kossuth utca kétoldali burkolatszélesítése 24 millió Ft,
Esze T.–Bajcsy–Dózsa u. vízelvezetése 1,5 millió Ft, a Varga-te-
metõ köré kerítés építése 2 millió Ft, önkormányzati lakások fel-
újítására 10 millió Ft, visszafizetésre kerülõ fejlesztési hitelre 8,7
millió Ft.
A kiadási fõösszeg 1.566.587.684 Ft, a bevételek összege
1.448.656.706 Ft, a tervezett hiány 117.930.978 Ft, a várható ma-
radvány 150.000.000 Ft.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – A hivatali dolgozók béremelésével
maximálisan egyetértek. Viszont pénzkidobásnak tartom, hogy a
Sárbogárdi Napokra 18 millió Ft van elõirányozva, miközben jár-
dákra 8 millió forintot terveztek csak. Évrõl évre emelkedik a
Bogárdi Napok összege. Mi indokolja a 18 milliót?
Dr. Sükösd: – Arra tekintettel írtuk be ezt a számot, mert – habár
még nincs itt a forrása a CLLD-pályázat keretében a Bogárdi Na-
pok nagy részének, de – már tudjuk, hogy nyertünk. Amennyi a
pályázatból finanszírozható, azt abból fogjuk fizetni. Viszont mi-
vel a CLLD kultúrafejlesztésrõl szól, azt nem lehet járdára költe-
ni. Annyi járdafelújítást tervezünk a költségvetésben, amennyit
meg is tudunk csinálni. Szükség van ilyen típusú rendezvényre,
mint a Bogárdi Napok. Többen mondják, hogy jó, mint ahányan
nem. Ez az élhetõ Sárbogárd része. A 18 millió forintban benne
van a hangosítás, engedélyek, vécék, végzettséggel rendelkezõ
biztonsági õrök és a fellépõk költsége.
Juhász János a töbörzsöki iskolai gyakorlókert kialakítását szor-
galmazta, már nem elsõ alkalommal. Érdeklõdött a Templom köz
parkolóbõvítésének, az önkormányzati lakások felújításának és a
pusztaegresi Kossuth utca felújításának részleteirõl.
Dr. Sükösd: – A Templom közben reggelente cirkusz van, amikor
viszik a szülõk a gyermekeket iskolába. A parkoló rossz állapotú
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és nem elegendõ, ezért plusz 9 parkolóhely kerül kialakításra.
Pusztaegresen a Kossuth utca kapcsán majdhogynem fenyegetést
kaptunk a Volántól és a munkásjáratokat üzemeltetõ társaságok-
tól. A burkolat és a padka közt 30 cm különbség van, nagyon le
van szakadva. Ez az iskolabusznak se jó. Már vágta ki busz kerekét
a padka. Ráadásul keskeny az út, szélesíteni kell egész hosszban.
Az önkormányzati szakemberlakásokat folyamatosan újítjuk fel.
A feltüntetett keretbõl a legrosszabb állapotúakat rakjuk rendbe.
Növelik a költséget az egyik lakás egyedi méretû ablakai.
Nedoba Károly: – Két testvértelepülésünk is van, Erdélyben Ze-
telaka, Ukrajnában pedig Bene. Javasoltam már, hogy hozzuk ide
õket, legyen szorosabb a kapcsolat. A Sárbogárdi Napok ékköve
is lehetne, ha a két település akár kulturális programmal fellépne.
Az elmúlt ciklus alatt egyszer sem hívtuk meg õket. Szép lezárása
lenne ez az 5 évnek.
Dr. Sükösd: – A kárpátaljaiakat kétszer meghívtuk, mindkétszer
lemondták.
Nedoba: – Biztos a finanszírozás volt gond számukra.
Dr. Sükösd: – Az ittlétnek tudjuk biztosítani a költségét.
Nedoba kérte, hogy a Kossuth utcában megcsúszott, balesetve-
szélyes járdalapokat rakják rendbe, valamint megoldást sürgetett
a központban tapasztalható kaotikus parkolási állapotokra.
Dr. Sükösd: – A hivatal és óvoda között megvásárolt területen
100 parkolóhely kerül kialakításra, az itt dolgozóknak kötelezõ
lesz ott parkolni, ami javítani fog a helyzeten. A Hõsök terén át-
strukturálódik a parkoló, emiatt ott némileg csökken a parkoló-
helyek száma. Viszont a Rossmann mögötti terület tulajdonosá-
val is tárgyalásban vagyunk. A helyzet rendezése után kérni fog-
juk a rendõrséget a parkolási szabályok kemény betartatására.

Buzgó ima háziorvosért

Szóba került az ülésen a 4. számú (sárszentmiklósi) háziorvosi
körzet helyzete is.
Dr. Sükösd tájékoztatta a képviselõket, hogy dr. Nemes Mária je-
lentkezett a körzet ellátására határozatlan ideig történõ helyette-
sítéssel. A szerzõdést már megkötötték vele, hogy folyamatos le-
gyen az ellátás. Most a testület jóváhagyása volt szükséges.
Nedoba kérdésére a polgármester elmondta: dr. Práger Péter fi-
zikailag elfáradt a miklósi, nagy létszámú körzet helyettesítésé-
ben, szüksége van regenerálódásra. Amikor nyáron leültek az or-
vosokkal átbeszélni a helyettesítést, mondták az orvosok, hogy 6
hónapnál tovább nem bír két körzetet vinni senki.
Nedoba: – Mi lesz, ha nem lesz orvos?
Dr. Sükösd: – Lesz orvos, dolgozunk rajta, minden létezõ vonalon
tárgyalunk. Az ellátási érdek teljesül, hiszen minden nap van or-
vos. Minden héten van egyeztetés, hogy hogyan menjünk tovább.
Azok a szervezetek, akik koordinálják az orvosi ellátást, pozitívan

állnak a dologhoz és segítenek. Végsõ esetben a népegészségügy
jelöl ki helyettesítõt.
Szilveszterné buzgó imádkozásra ösztönözte hívõ képviselõtársa-
it az ügy érdekében.
Dr. Sükösd: – Az Úristenrõl én tudok beszélni megállás nélkül, de
azt ti nem ülitek végig.

Újabb napelempark

Egy magáncég a Videoton környékén szeretne kialakítani nap-
elemparkot, melyhez elengedhetetlen a rendezési terv módosítá-
sa, melynek költségét természetesen a cég állja.

Bejelentések

Nedoba: – Van-e eredmény a Boross Mihály-emlékparknál ta-
pasztalható parkolási problémák kapcsán?
Dr. Sükösd: – Volt tárgyalás az érintettekkel, de eredménye
nincs. Folytatjuk.
Szilveszterné: – A Vágóhíd és Kereszt utcában mikor lesz garan-
ciális javítás? Ugyanis nincsenek megfelelõen lerakva a lapok, be-
omlik az árok oldala.
Dr. Sükösd: – Terv szerint hajtottuk végre a beruházást. Tény,
hogy az oldalakat javítani kell folyamatosan, amíg be nem füve-
sednek. Legyen konkrét írásos panasz.
Szilveszterné jelezte, hogy az egyik rétszilasi buszmegálló rossz
állapotban van. A miklósi sörkertnél az izzócsere nem oldotta
meg a világítás hiányát.
Erõs Ferenc: – Az E.ON alvállalkozója visszamondta a szerzõ-
dést, ezért az E.ON fogja végezni a javításokat, de még nincsenek
meg hozzá a feltételei. A templom felé oszlopokat kellene tenni,
hogy legyen világítás, ami már az egyház területe. A plébánossal
kellene egyeztetni.
Szilveszterné megjegyezte: – A saját bõrömön tapasztaltam, bebi-
zonyosodott számomra, hogy ápoló személyzetre szükség van az
orvosi ügyeletben, és jól végzi a munkát az ápoló személyzet.
Tóth Béla: – Remélem, a 2019-es költségvetésben több minden
megvalósul abból, amit eddig kértem.
Gerlai Zsolt megismételte korábbi kérését az egyik töbörzsöki
buszmegállóval kapcsolatban, ahol hiányzik a szemetes.
Aranyos József: – A kislóki utakkal kellene kezdeni valamit, sok a
probléma és a bejelentés.
Erõs Ferenc: – A miklósi temetõnél az útpadka hasonló állapot-
ban van, mint Pusztaegresen a Kossuth utca.
Ébl Zoltán: – Köszönöm, hogy a Varga-temetõ körülkerítése be-
került a költségvetésbe.

Hargitai–Kiss Virág

MEGHÍVÓ
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízásából tisztelettel meghívom Önt az

Aktuális teendõk (õstermelõi igazolvány érvényesítése,
nitrát-adatszolgáltatás), felkészülés a területalapú támogatás benyújtására

tárgyában tartott csoportos tájékoztatásra.

Helyszín: NAK Szolgáltató Központ (falugazdász iroda), 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 115.

Idõpont: 2019. január 28. 10.00–11.00 óra.

Elõadó: Takács Zsolt.
Kérem, részvételi szándékát legkésõbb 2019. január 25-éig jelezze a www.nak.hu portálon az e-Irodába való

bejelentkezést követõen, vagy a TAKACS.ZSOLT@NAK.HU címen, vagy a +36 70 436 2460-as telefonszámon.

Megtisztelõ jelenlétére számítok!

Tisztelettel: Takács Zsolt
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Csalók az E.ON
nevében
Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk figyelmét, hogy ismeretlen támadók az E.ON nevében
küldenek az E.ON elektronikus számlaértesítõivel megegyezõ
e-maileket.
Az e-mailben több hivatkozás is az E.ON oldalára vezet, ami az
átverési kísérletet különösen hihetõvé teszi. A linkek közül a fize-
tés indítására megadott link vezet a csalók fizetési felületére, ami
megtévesztésig hasonlít az E.ON online felületére.
Mirõl ismerhetõk meg a csalók által kiküldött hamis számlaérte-
sítõ e-mailek?

Mit tegyen, ha a csalás áldozatává vált?
1. Mielõbb módosítsa jelszavát az E.ON online ügyfélszolgálati
portálján.
2. Ha van olyan felület (közösségi média, e-mail-küldõ, banki
stb.), ahol ugyanezt a jelszót használja, akkor ott is feltétlenül ad-
jon meg új jelszót.
3. Ha a hamis felületen bankkártyaadatokat is megadott, saját ér-
dekében azonnal keresse fel bankját.

Üdvözlettel: E.ON

Bogárdi
homályos

Így is nevezhetnénk a képen látható módon parkoló illetõket,
akik a péntek esti „Borsodi homályos” címmel megrendezett du-
maszínházra siettek. Olyannyira hajtotta õket az igyekezet, hogy
nem vették a fáradságot normális parkolóhelyet keresni, inkább a
könyvtár elõtti járdára álltak föl, fikarcnyi helyet sem hagyva a
gyalogosoknak, sõt, egyikük behajtott a rózsák közé, a virágos-
kertbe is, majdnem egészen az épület faláig. (Csak mellékesen
jegyzem meg, miheztartás végett, hogy az ott álló nyírfákról szok-
tak kémlelni és pottyantgatni sötétedés után a baglyok.)

Hasznos információ: volt hely az evangélikus közösségi ház elõtt,
a posta és a Penny parkolójában, a Rossmann mögött és a piac
környékén is. Tessék kérem ellátogatni a nem messze lévõ optiká-
ba nyitvatartási idõben! Meg áttanulmányozni a KRESZ-t, mivel
járdán tilos parkolni!

Hargitai–Kiss Virág

Kedves Olvasók!
Ezúton is megköszönjük Önöknek a múlt évben végzett 1 %-os
adománygyûjtési munkájukat, amellyel hozzájárultak íjász-
egyesületünk mûködéséhez!
Kérjük, hogy az idei évben is legyen segítségünkre!
Fáradozásukat nagyon köszönjük!

Adószámunk: 18491074-1-07.

Sárréti Íjász Club Egyesület Sárbogárd
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MI LESZ
EBBÕL?

Próbálom összeszámolni, hogy a hozzátartozóim tágabb
körébõl hány ember tartózkodik tartósan „nyugati” or-
szágban. Kapásból tízet számoltam össze. Köztük van egy
fiam és két unokám.
Egy mai embernek ebben semmi érdekesség nincs. Nem
tudja elképzelni, hogy hatvan évvel ezelõtt csakis diplo-
maták, sportolók, elvétve fontos tudósok, mûvészek lép-
ték át Nyugat felé a magyar határt. Kelet felé sem sokan.
Akkoriban természetesnek vettük az alapelvet, hogy aki
magyar, az maradjon Magyarországon, üljön meg a fene-
kén. Azt sem tudtuk, hogy néz ki egy útlevél. Sokat mon-
dok, ha tízezer emberbõl egynek volt a birtokában úti ok-
mány. Nem gondolkodtunk azon, hogy miért van ez, miért
tartják a lakosságot egy országos börtönben. Miért rostál-
ják meg, miért cenzúrázzák az oda vagy onnan jövõ levele-
ket, miért zavarják, teszik érthetetlenné a nyugati rádió-
adásokat. A zsarnokságnak, a diktatúrának van egy olyan
sajátossága, hogy a nép megszokja, alkalmazkodik hozzá.
Senki nem elégedetlenkedett különösebben. Tüntetés,
pláne sztrájk akkoriban képtelenségnek számított. Tilos
volt, és kész. Egyszóval vasfüggöny mögé kerültünk. A vi-
lágháború brit miniszterelnöke, Churchill a vasfüggöny
szóval nevezte meg a szovjet blokk országai köré lezuhant
vesztegzárat.
Nem voltunk bolondok, tudtuk, miért van mindez. A dik-
tatúra létfeltétele, hogy sötétben tartsa a népet. Elgon-
dolkodtató. Könnyebb a vakokkal bánni. Azonban nem
volt a nép annyira vak, mint a hatalom gondolta. Hiába
ordította ötven megafon szüntelenül, hogy mennyivel fej-
lettebb a mi szocialista rendünk, mint a nyugati, épp az
ezerféle tilalom mondta ki kézzel foghatóan az igazat:
Nyugaton jólét, szabadság van, nálunk ínség és rabság.
Mindent tudtunk, és befogtuk a szánkat.
Talán ma kevéssé ismert, hogy a 70-es években szûk nyí-
lást vágtak a vasfüggönyön: háromévente akárki átkelhe-
tett, ha ki tudott magának váltani hetven dollárt, és össze
tudta kuporgatni az útlevélhez, vízumokhoz szükséges fo-
rintokat. Persze, hogy kuporgattunk, persze, hogy men-
tünk. Elmentünk csodálni. És szégyenkezni. Szégyellni a
koldusságunkat.
Most aztán mindenki mehet. Mennek is. Százezrek. Nem
annyira szégyenkezni, mint inkább dolgozni. Ott sokkal
jobbak a fizetések. És „európaiabbak” a viszonyok. Újra
megkérdezem: mi lesz ebbõl?
Sokan kinn maradnak. Beülnek a jobba. Eltûrik, hogy má-
sodrendû egyedekké válnak. Szép vers a Szózat, mondják,
de az csak papír. A dollár meg dollár, kézzelfoghatóbb
dolgokat takar. És nekik nincs otthoni temetõ a nagyszü-
lõk, szülõk sírjával, nincs Szent István király, nincs az egri
vitézek hõsiessége. Van ilyen, hogy homo europicus?
Úgy tudjuk, a régi századokban a nyugati egyetemeket
megjárt deákok rendesen megjöttek a szegény, töröktõl
sanyargatott magyar hazába. Apáczainak professzori ál-
lást ajánlottak fel Utrechtben, Heltai Gáspár dúsgazdag
ember lehetett volna Hollandiában a nyomdászati kiváló-
sága okán, de hazajöttek szegényen, üldözöttként meg-
halni.
Ma is sokan hazatérnek a hazai röghöz. Mit hoznak ma-
gukkal? Egy frissebb levegõt. Élettapasztalatokat. Bizo-
nyos szakmai tudást. Kapcsolatokat. Jó volna, ha minél
többen megjönnének. Mit tehetünk? Bár tudnánk!

L. A.

A PHILIA Egyesület szeretettel meghívja Önt
az újrainduló

„Arcok és tükrök” sorozat következõ alkalmára:

„MOST MÁR LÁTOM”
Beszélgetés dr. Beer Miklóssal,
a váci egyházmegye püspökével

2019. január 29-én (kedden) 17.00 órakor
a polgármesteri hivatal dísztermében.

Az est támogatói:
Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítvány,

Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala,
József Attila Mûvelõdési Központ.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Búcsúzunk

Meghalt január 14-én, 93 éves korában Tóth Sándorné. A városban
sokan Õt Bankos Juliska néniként ismerték. Juliska néni az elõzõ
igazgató, Domján László nyugdíjba vonulását követõen, 1964-tõl
1982-ig volt a Magyar Nemzeti Bank sárbogárdi fiókjának az igaz-
gatója. Munkája mellett tevékeny résztvevõje volt Sárbogárd köz-
életének is. Nyugdíjazása után, 1982-ben bekapcsolódott a sárbo-
gárdi városi nyugdíjasklub életébe, s vezetõségi tagként annak irá-
nyításában is részt vett. A nyugdíjasklubban 90 éves korában, 2016-
ban még egészségben köszöntötte Õt a klub tagsága és dr. Sükösd
Tamás polgármester, aki ekkor adta át neki Orbán Viktor minisz-
terelnök köszöntõlevelét és az alkalomra készült emléklapot aján-
dékkosárral. Ezután már ritkán tudott eljönni a klubnapokra. Hosz-
szú betegség után az elmúlt évben került a kiskunfélegyházi idõsek
otthonába. Itt érte õt a halál.
Búcsúznak tõle a klubtársak, barátai és sárbogárdi ismerõsei.
Béke poraira!
Temetése szülõvárosában, Mezõtúron lesz január 26-án.

„INTÉS AZ ÕRZÕKHÖZ”
A Madarász József Városi Könyvtár

sok szeretettel meghívja minden versszeretõ barátját, ismerõsét

január 28-án, hétfõn, 17 órára,
a magyar kultúra napja és

Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából

HAVAS JUDIT
elõadómûvész irodalmi estjére

Közremûködik: Hegedûs Valér zongoramûvész

Az elõadás helyszíne:
Sárbogárd Város Önkormányzatának díszterme

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.)

A belépés ingyenes.
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2019. ÉVI VÁSÁRNAPTÁR
(tervezet)

Az országos kirakodóvásár helye:
Sárbogárd, Ifjúsági park

Vásártartó település: Sárbogárd

Hónap Nap

Február 16., szombat

Március 16., szombat

Április 13., szombat

Május 18., szombat

Június 15., szombat

Július 20., szombat

Augusztus 17., szombat

Szeptember 21., szombat

Október 19., szombat

November 16., szombat

December 21., szombat
DÉSZOLG – Dunamenti Építõ és Szolgáltató Kft.

Meghívó

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját

a Tehetség Mûvészeti Iskola
FÉLÉVZÁRÓ

GÁLAMÛSORÁRA

2019. január 27-én 15 órától,
amely a cecei mûvelõdési központban

kerül megrendezésre.

A gálamûsor résztvevõi az iskola néptánc, moderntánc és ba-
lett tanszakának nagylóki, sárbogárdi, mezõszilasi, paksi,
dunaföldvári, simontornyai és cecei növendékei.

Program: megnyitó, beszédek, vizsgaelõadás.

„A tánc a legmagasztosabb, a legindítóbb és a legszebb
a mûvészetek között, mert nem puszta lefordítása az életnek,

hanem az élet maga.”

Mindenkit szeretettel várunk!

Belépõdíj nincs, de támogatást elfogadunk.
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Maki maki hátán Madagaszkáron
1. rész

A csíkos makikat már régen meg szerettem volna látogatni Mada-
gaszkáron. Ezen kívül csak annyit tudtam az országról, hogy más-
hol nem élnek a Földön ilyen és hasonló makifajták, és hogy Ma-
dagaszkár egy hatalmas sziget az Indiai-óceánon, Afrikától kelet-
re.
Utazásom elõtt és után, antikváriumokban való vadászataim so-
rán érdekes könyvekre leltem Madagaszkárról. David Quammen
„A dodó dala” címû könyvébõl tudtam meg a legtöbbet a sziget
élõvilágáról. Természetesen az elmaradhatatlan Lonely Planet
útikönyvsorozat Madagaszkárról szóló változatát is átolvastam.
Rátaláltam Benyovszky Móric lengyel–magyar nemes, utazó, sza-
badságharcos, számûzött, hivatásos katonatiszt, autodidakta ant-
ropológus, író és szervezõ Thieri Árpád által jól megírt életrajz-
ára is. Eddig ez kimaradt az életembõl, valószínûleg azért, mert
csak az utóbbi idõben kezdtem el Madagaszkár iránt érdeklõdni.
Az ember sem egy nap alatt találta föl a tüzet.
Benyovszkyt nem ismerik Madagaszkáron, pedig ott halt meg a
franciák keze által 1786-ban, amikor a helyi törzsekkel összeállva
az országot próbálta megvédeni, hogy azt saját lakosai irányíthas-
sák. Marie, egy francia szociológusnõ a szállón rögtön tudta, kirõl
van szó.
A repülõtéren nosztalgikus „déjá vu” érzés fogott el: ugyanilyen
apró, szolgáltatásokban enyhén szólva hiányos épület fogadott
1998-ban Szófiában, pár éve a tadzsikisztáni Dusanbeban, a tan-
zániai Dar es-Salaam-ban, és évekkel ezelõtt a damaszkuszi vagy
isztambuli reptereken, mielõtt felújították volna õket.

Itt, Antananarivoban, röviden Tanaban, a repülõtéren összesen
három szolgáltatás fogadott, mindhárom apró fülkékben elhe-
lyezkedve. Az egyik a pénzváltó volt, a másik turisztikai informá-
ció, a harmadik pedig egy helyi utazási iroda képviselete Mada
Trip néven. A turisztikai információ pultja mögött egy kedves
hölgy unatkozott, aki Madagaszkárról térképeket árult, más nem
volt nála. Ugyanezt a térképet az utazási irodától egy ablakkal ar-
rébb ingyen megkaptam. Nem siettem, így leálltam beszélgetni
mindenféle információ után kutatva. Ez az iroda belföldi utakat is
szervez; ajánlották, hogy nézzem át az ajánlataikat a kezembe
nyomott papíron, gondolkozzam el rajta, és ha netán kedvem ke-
rekedne, vegyem föl velük a kapcsolatot a szállásomon keresztül.
Két napig gondolkoztam, számot vetettem a pénztárcámmal és a
lelkiismeretemmel, és végül beleegyeztem egy egyhetes nyugat-
madagaszkári kalandba akkora összegért, ami Hollandiában még
mérsékletesnek számít egy hétre mindent állva, viszont több mint
egy madagaszkári ember 6 havi fizetése (kb. 70 eurót keresnek ha-
vonta).

A szállásom keskeny, meredek út mentén állt, ezért úgy gondol-
tam, hogy eléggé kívül esik a központtól. Néha szirénázva vonult

el egy sor sötét színû autó, rendõrmotoros kísérettel. Késõbb ki-
derült, hogy csak pár száz méterre vagyok az elnöki palotától. Ma-
dagaszkár egyetlen, jó minõségû mûútját ez év november elsején
adták át hivatalosan. A külváros legszélétõl vezet a reptérig, és
nem több 10 kilométernél. Kínaiak építették.
A szállásom nagyon tetszett. Apró szobát kaptam egy hostelban,
ahol olaszok, angolok, japánok, németek, kínaiak, oroszok, fran-
ciák és a közeli Reunion-szigetrõl való turisták váltogatják egy-
mást. Itt találkoztam össze egy francia szociológus hölggyel, aki
már 21 éve jár rendszeresen Madagaszkárra eldugott helyeken
francia nyelvet oktatni. Van dolga. Találkoztam egy kedves, vi-
dám, éppen világjáró útját járó japán lánnyal is, aki a Nissan cég-
nél fölmondta az állását és útnak eredt a nagyvilágba. A japánok-
nak évi két hét szabadság jár, ami nagyon kevés, de még mindig
többnek számít, mint a Los Angelesben élõ iráni barátnõm évi öt
szabadnapja.

Sayakával sok hasznos információt cseréltünk árakról, helyekrõl
és egyebekrõl, és párszor együtt vacsoráztunk. Egyik este nemzet-
közi bulit csaptunk: elsétáltunk egy olasz pizzériába, aminek a tu-
lajdonosa pakisztáni volt, egy indiai barátja ült még ott Delhibõl,
amerikai Coca-Colát szopogattunk, a háttérben pedig ott szólt a
tévében malagaszi nyelven valami. Jókat kuncogtunk ezen a pom-
pás kavalkádon.
Búcsúzóul varázsolt nekem egy speciális japán, sodort papírfonal-
ból készített virágot, amire egy lyukas 5 yenest (japán aprópénzt)
akasztott. Szerencsét hoz. Ennél szebb ajándékot ritkán kap az
ember csak úgy; örök emlék számomra! Sayaka azóta már Etiópi-
át és Myanmart is megjárta.
Elsõ hetem a városban, mint mindig, rengeteg gyaloglással telt.
Örömmel fedeztem föl, hogy egy közeli téren a jacaranda (ejtsd:
„dzsakaranda”) fák lilás virágú árnyékában vidám fiúk préselték a
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kedvenc nádcukorlevemet citrommal és gyömbérrel. Pár méter-
rel arrébb kétféle kannából öntöttek kis pléhpohárba kávét, vagy
kakaót. Valamivel arrébb sátoros büfés árulta a házilag készített
„compose”-t, azaz többféle dolog egyénileg meghatározott ve-
gyes tálját; spenótos rizst, rizskörethez különbözõ húsokat és
zöldségeket lehetett választani. Kóstoltam pudinggal töltött, cso-
koládéval leöntött palacsintát, cukros lében fõtt maniókát, amit
az utcán árultak, és egyiktõl sem lett semmi bajom.

A szállodámban fõztek a legfinomabban, bár a legdrágábban is –
az ottani árakhoz viszonyítva. Ahhoz képest, hogy az elsõ vacsorá-
mat – zebuhús vaníliás szósszal – tízezer helyi pénzért fogyasztot-
tam (ariarinak hívjak a pénzüket), az utolsót már 560-ért vettem
az utcán egy jó „compose” formájában. Mindig leöblítettem min-
den finomsággal, amit csak találtam: kókuszdiólé, nádcukorlé, ta-
marindlé és mangólé. Kifogyhatatlan variációk egy témára. A va-
níliás zebu (vagy marhahús) könnyen elkészíthetõ: olajon apróra
vágott hagymát aranyszínûre sütünk, közben hozzáadjuk a mar-
hahúst nagyobb darabokban, hozzáteszünk apróra vágott két
nagy paradicsomot és egy szál vaníliát, úgy fõzzük készre. Rizskö-
ret jár mellé.
Folytatom.

Gulyás Ibolya

FILMAJÁNLÓ

Lajkó – Cigány az ûrben
magyar fekete komédia, 90 perc, 2018

1957 elején a Nagy Szovjetunió úgy dönt, hogy baráti országai közül Magyar-
országnak ad esélyt, hogy kiválassza a földkerekség elsõ kozmonautáját, aki
majd az elsõ ember lehet az ûrben. Karmazsin Jenõ elvtárs, a Kunmadarasi
Vörösiszap Termelõszövetkezet elnöke tudja is, ki lehetne a legmegfelelõbb je-
lölt a nagy utazásra: Serbán Lajos, azaz Lajkó, ahogy mindenki hívja, már gyer-
mekkora óta betegesen vonzódik a csillagokhoz. Ezt a vonzalmat nem kis rész-
ben anyjának köszönheti, aki beavatta a cigány asztrológia rejtelmeibe, és saj-
nálatos módon, Lajkó egyik rosszul sikerült rakétakísérletének következtében,
már nem lehet velük. Lajkó egész életét egyetlen célnak rendeli alá: eljutni az
ûrbe, és ott bocsánatot kérni anyjától. Mikor Lajkót kiválasztják az ûrutazásra,
még nem is sejti, hogy álmai nem véletlenül válnak épp most valóra. Ám elõbb
Bajkonurban, egy különleges verseny keretében dõl el, hogy a magyar Lajkó, a
német Helga Mengele, az észt Ilmar, vagy a mongol Timuzsin lesz-e a szeren-
csés kiválasztott. A versenyt ráadásul maga Leonyid Brezsnyev elnököli. Köz-
ben pedig Lajkó apja is újra és újra feltûnik, tovább bonyolítva Lajkó kalandjait.

KÖNYVAJÁNLÓ

Singer Magdolna: Érzõ férfiak
18 személyes történet veszteségekrõl és feldolgozásról

Sokak szerint a férfiak képtelenek a
mélyebb érzelmekre. Valójában azon-
ban nem az átélésben, hanem az átél-
tek kifejezésében keresendõ a két
nem közötti különbség. A férfiak ér-
zelmei a „kemény fickó” álarca mö-
gött legtöbbször rejtve maradnak.
Singer Magdolna könyvében 18 inter-
jú olvasható bátor férfiakkal – többek
között Nyáry Krisztiánnal, Gerendás
Péterrel és dr. Buda Lászlóval –, akik vállalták, hogy elmesélik, milyen fájdal-
mak, csalódások érték õket életük során – barátok árulása, bizalomvesztés,
csõdhelyzet, szerelmi csalódások, válás, az apasággal járó sebek, haláleset –,
és miként küzdöttek meg a történtekkel.
A megindító interjúkat olvasva betekinthetünk ebbe a titkolt világba, így a nõ-
olvasók empatikusabban és megértõbben tudnak fordulni a férfiak felé, a férfi-
olvasók pedig felismerhetik, hogy férfitársaik ugyanazokkal a sárkányokkal
harcolnak, amelyekkel õk – még ha fölényes magabiztossággal igyekeznek is
úgy tenni, mintha sárkányok csak a mesében léteznének.
„Egy ilyen betegség erõsen tanító erejû. Az emberbõl azonnal földigiliszta lesz,
csúszómászó, hiába volt akármilyen császár elõtte egy perccel. Ha a szakem-
beroldalon ülök, akkor elég gyorsan észreveszem, hogy egy ilyen megalázó
betegségnek melyek az okai, a célja, hova visz, mi változik, rendezõdik át álta-
la, mit tanít. De amikor én vagyok a betegoldalon, akkor néha egyszerûen csak
szenvedek, mint a kutya, és ötletem sincs, mit tehetnék.”
Dr. Buda László pszichiáter

*
„A legfájdalmasabb dolog az életemben, amikor a feleségem elhagyott. Várat-
lanul történt. Másfél hónap leforgása alatt az örökké boldogan együtt érzésbõl
a semmibe hullottam. Utólag persze látom, hogy ez egy transzformáció volt,
amelynek eredményeképpen valamennyire jobb ember lettem.”
Gánti Bence klinikai szakpszichológus, az Integrál Akadémia alapító igazgatója
A könyv megtalálható a sárbogárdi könyvtárban.
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XIII. forduló

Twister Galaxy–Spuri
2-3 (0-1)

Twister Galaxy: Balogh, Killer I., Killer
G., Kun, Kaló, Budai, Bognár I., Bognár
Zs., Szántó, Barabás, Szabó, Kelemen.
Spuri: Kiszl, dr. Gyenis József, Tóth, Sza-
bó, Banda, Zámbó, Bozsoki, Fésû, Bór,
Gazsó.
A mérkõzésre jellemzõ volt, hogy a
Twister támadott, a Spuri védekezett, és
kontrából igyekezett zavart kelteni. Egy
ilyen kontratámadásból született az elsõ
gól, mely az egyetlen volt az elsõ félidõben.
A Spuri kapusa, Kiszl remek formában vé-
dett az egész mérkõzésen, ezzel jelentõs
mértékben köszönhetõ neki csapata gyõ-
zelme. A második félidõ egy félpályáról
kapura emelt dr. Gyenis-góllal 0-2. A
Twister kapusát megzavarta az átemelõs
gól, néhány perccel késõbb újabb vendég-
gól, szép passzolgatás után 0-3. A múlt heti
mérkõzésen ilyen állásból kikapott a Spuri
4-3-ra, de szerencsére most ez nem történt
meg. A Twister mindent megtett a fordítás
érdekében, de „csak” kettõ gólt tudott
összehozni. 2-3 a mérkõzés vége.
Góllövõk: Killer 1, Balogh 1, illetve dr.
Gyenis 2, Tóth 1.

Sárkeresztúr Kike–
Légió 2000, Agro Natur

3-9 (1-6)

Sárkeresztúr Kike: Visi, Böröndi, Kuczi,
Szauervein G., Szauervein I., Jancski,
Márton, Sütõ, Fövenyi.
Légió 2000, Agro Natur: Horváth, Derecs-
kei, Dombi, Nyúl, Virágh, Tóth G., Tóth I.,
Kristóf, Czeiner, Gábris.
Góllövõk: Szauervein 2, Sütõ 1, illetve
Dombi 1, Virágh 5, Kristóf 2, Gábris 2.
A Légió jó játékkal szép sorban szerezte
góljait. Virágh újra megtalálta góllövõci-
põjét. A Kike csak egy találattal tudta vi-
szonozni a légiósok hat gólját. A második
félidõ nem hozott fordulatot. A Kike tá-

madásaiból született még kettõ gól, de az
ellenfél is betalált háromszor, így magabiz-
tos, 3-9-es gyõzelemmel ért véget a talál-
kozó.

Dream Team–Flash Team
1-4 (1-2)

Dream Team: Hajdu, Mondovics, ifj.
Mondovics, Kiss, Vörös, Varga, Kimiti.
Flash Team: Szakács E., Lénárt, Boross,
Kiss, Rácz, Szakács A., Kocsis, Grigóliát.
Góllövõk: Kiss (Doboz) 1, illetve Rácz 2,
Grigóliát 1, Lénárt 1.
Sárga lap: Varga.
A mérkõzés eleje nagy küzdelmet hozott,
melyet Kiss (Doboz) jól elvégzett büntetõ-
góljával a Dream 1-0-ás vezetését jelentet-
te. A Flash támadásai kissé erõltetettek
voltak, és az ellenfél kapusa, Kimiti is ré-
sen volt, sok lövést hárított. Kettõ azonban
utat talált, így a félidõ 1-2. A második fél-
idõben jól tartotta magát a Dream, de fo-
kozottan elfáradtak, és a fiatalok az utolsó
két perc góljaival lezárták a küszködõsre
sikeredett mérkõzést.

Tabella

1. Légió 2000,
Agro Natur 12 9 1 2 68-34 28

2. Twister Galaxy 11 8 - 3 57-33 24
3. FDL Ászok Ásza 11 7 2 2 81-26 23
4. Spuri 11 5 1 5 35-43 16
5. Flash Team 11 4 3 4 47-53 15
6. Sárkeresztúr Kike 11 - 3 8 30-59 3
7. Dream Team 11 1 - 10 12-62 3

Góllövõlista

1. Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Natur)
31 gól,
2. Bór József (FDL Ászok Ásza) 29 gól,
3. ifj. Bór József (FDL Ászok Ásza) 16 gól.

Huszár Lajos

Gyakran havazhat
hétvégéig

Csütörtökön kezdetben a Dunántúlon
fordulhat elõ havazás, délnyugaton he-
lyenként fagyott esõ, ónos esõ is kiala-
kulhat. Délután egy délkelet felõl érke-
zõ csapadékzóna egyre többfelé okoz-
hat havazást, délkeleten havas esõt,
esõt, néhol ónos esõt. Élénk, erõs lesz
az északkeleti szél. A maximumok 0 és 6
fok között alakulnak.

Pénteken a kora délutáni órákig sokfelé
kell havazásra, hószállingózásra, délke-
leten havas esõre, esõre készülni. Dél-
után már csak elszórtan fordulhat elõ
kisebb havazás, hózápor, ekkor már
hosszabb–rövidebb napos idõszakok is
lehetnek. Az északias szelet a Dunántú-
lon erõs lökések kísérhetik. Délután -3,
+3 fok valószínû.

Szombaton többfelé napos, ugyanakkor
szeles idõre van kilátás. A Dunántúlon
helyenként viharos széllökések lehet-
nek. Számottevõ csapadék egyelõre
nem valószínû. Napközben -3, +3 fok
ígérkezik. Vasárnap erõs fagyokkal in-
dulhat a reggel.

Forrás: idokep.hu
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GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása,
karbantartása 06 30 440 5790

KAROSSZÉRIA-JAVÍTÁS
Telefon: 06 70 943 7594

06 70 310 7598

AUTÓMENTÉS, -SZÁLLÍTÁS
Telefon: 06 70 943 7594

06 70 310 7598

VARRÁST VÁLLALOK!
+36 30 396 4582

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEKMi a M.A.X.?
Sárbogárd színes sportpalettáját gazdagítja egy kevésbé ismert
edzés, a M.A.X. Training, melyet Pörgye Tamás tart heti kétszer
Sárszentmiklóson a mozgásforma kedvelõinek. Tamást kérdeztem
arról, hogy mi is pontosan a M.A.X.

– A M.A.X. Training egy 30 perces, nagyon pörgõs, csoportos edzésmód-
szer, amely standardizált, konkrét gyakorlatsorokból áll. 45 másodperces
terhelési szakaszokat 15 másodperces pihenõszakaszok követnek. Az
edzés rendkívül hatékonyan fejleszti az állóképességet, az erõt és a koordi-
nációt. Az állóképességi edzéselemeket úgynevezett step-lépcsõvel (vagy
más néven step-paddal), illetve step-lépcsõ mellett hajtjuk végre. Az erõ-
sítõ programelemek a láb- és farizomzatra, a felsõ végtagok izmaira és a
törzs izomzatára fókuszálnak. Koordinációs mozgáselemeket minden
egyes kondicionáló-sorozatban alkalmazunk, de önálló egyensúlygyakor-
latok is beépítésre kerülnek a programba.
– Hogyan lett belõled M.A.X. Training edzõ?
– Körülbelül 5 éve jött számom-
ra a felismerés, hogy ha nem
változtatok az életmódomon,
abból baj lehet. A lustaság és
az ülõmunka hozamaként 120
kg-ra „sikerült” híznom, ezért
úgy döntöttem, hogy megpró-
bálok egészségesebben táplál-
kozni és mozogni. Az elsõ telje-
sítményem az edzõteremben 7
perc intenzív gyaloglás volt fu-
tópadon, de fél év alatt sikerült
ledobni az elsõ 7 kilót és eljutni
60 perc futásig. Ekkor találkoz-
tam Szilkával és a Gymstickkel,
és innen nem volt megállás.
Nagyon megtetszett a Gym-
stick, és sok idõt, energiát fek-
tettem az edzésekbe. Szilka ül-
tette a bogarat a fülembe, hogy
akár én is lehetnék edzõ, amiért
mindig hálás leszek Neki! Így beiratkoztam a Fitness Company egyéves
csoportos fitness instruktori képzésére, amit már több mint egy éve végez-
tem el. Eközben megtanultam a M.A.X. programot, amit el is kezdtem ok-
tatni.
– Mikor és hol vannak a sárszentmiklósi edzéseitek?
– Boldogan mondhatom, hogy egy szuper, kitartó csapat jár hozzám. Min-
den kedden és csütörtökön 18.00 órakor kezdünk a Sárszentmiklósi Általá-
nos Iskola kistornatermében (a klubkönyvtár épületében), és aktívan le-
nyomjuk az egy óra edzésünket. Bármikor be lehet csatlakozni a program-
ba, könnyen megtanulható, és mindenki alkalmas rá. Mindenki a saját
tempójában végezheti a feladatokat, akár felezve a ritmust, illetve a
step-padok is három magasságban állíthatók. Az edzéseket pörgõs zene
és jó hangulat jellemzi, a végére pedig garantálom a kellemes fáradságot!
Elõzetesen érdeklõdni, jelentkezni a M.A.X. Trainingre Pörgye Tomi
facebook-oldalán, a www.facebook.com/maxtomisbg/ címen lehet.

Hargitai–Kiss Virág
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