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Pislákoló fény
Hajnal van. Odakinn sötétség. Nem kapcsolok villanyt, a
gyerekek még mély álomban szuszognak az ágyban. Két
mécsest gyújtok, hogy megvilágítsák a számítógépem
klaviatúráját. A középkor és a XXI. század találkozása
egyik kedves versem, Dsida Jenõ Arany és kék szavakkal
címû költeményének sorait, az abban felsejlõ képet juttatja eszembe, ahogy egy barát tintával körmöl egy nagy
könyvbe egy pislákoló gyertya mellett. A helyiség valószínûleg hideg, kezeinek meleget csak a gyertya meg a lehelete ad. Én meleg radiátor mellett ülök, puha takaróba
bugyolálva, billentyûkkel formálva a betûket.
A tél jövetelével több a sötétség, ami egyesekre nyomasztóan hat. Van ebben a rideg sötétségben valamiféle melengetõ meghittség. Mégpedig a felgyúló fények. Izzó,
gyertyaláng, emberi lámpás – mind az élet jelei.
Hargitai–Kiss Virág

Anya
a templomban

10 éves a Búzavirág
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Sárbogárdi kormányablak –
tapasztalatok, újdonságok
A Fejér Megyei Kormányhivatal Sárbogárdi Járási Hivatalában a kormányablak
átadására 2015. március 31-én került sor. Az addig okmányirodai osztályként mûködõ szervezeti egység az átadásnak, illetve a kormányhivatalok külsõ-belsõ integrációjának köszönhetõen 2015. április 1-jétõl a Fejér Megyei Kormányhivatal
Sárbogárdi Járási Hivatal kormányablak osztályaként folytatja munkáját.
– Mennyi munkatárs látja el a teendõket a
kormányablakban?
Simon János hivatalvezetõ: – 1 osztályvezetõ, 7 ügyintézõ és 2 ügykezelõ. 2015. július 1-jétõl az osztályvezetõi feladatokat a
hosszú évek után leköszönõ Szenci György
helyett dr. Vitéz Anikó végzi.
Dr. Vitéz Anikó osztályvezetõ: – Az ügyfelek részére 7 munkaállomáson 7 ügyintézõ
áll rendelkezésére meghosszabbított ügyfélfogadási idõvel. Az ügyfélfogadás ideje:
hétfõ: 7.00–17.00, kedd: 7.30–12.00, szerda: 7.30–16.00, csütörtök: 8.00–18.00, péntek: 7.30–12.00.
– Milyen ügyek intézhetõk a kormányablakban?
Dr. Vitéz Anikó osztályvezetõ: – A kormányablakban intézhetõ ügyek körét a
kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.
30.) kormányrendelet tartalmazza. Az
azonnal intézhetõ – mintegy 38 féle ügy –
fajtáját a rendelet 1. melléklete sorolja fel.
Az 1. mellékletben meghatározott ügy akkor tekinthetõ azonnal intézhetõnek, amikor az ügyfél az azonnali elintézéshez
szükséges valamennyi jogszabályi feltételt
a kérelem benyújtásakor biztosítja. A saját
hatáskörben intézhetõ 42 féle ügy körét a
rendelet 2. melléklete tartalmazza. A kormányablak a 2. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben,

vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban
meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezõ hatóság helyett
jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidõn belül. A továbbítás céljából
elõterjeszthetõ beadványok körét – mely
számszerûen 265 féle ügyet jelent – a rendelet 3. melléklete sorolja fel. Ez esetben
az ügyfél által benyújtott beadványokat a
kormányablak haladéktalanul, de legkésõbb a benyújtást követõ munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkezõ illetékes hatósághoz továbbítja. Amennyiben a beadvány hiányos,
a kormányablak ügyintézõje tájékoztatja
az ügyfelet a hiányosságokról, és amennyiben a hiányok jellege lehetõvé teszi, biztosítja az azonnali javítás vagy pótlás lehetõségét. A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt a rendelet 4. mellékletében
felsorolt 54 féle ügyben az ügyfél kérésére
az eljárás menetérõl, az adott eljárással
kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekrõl. A kormányablak által végzett 11
féle kiegészítõ szolgáltatás körét a rendelet 5. melléklete tartalmazza. A hivatalból
intézhetõ 13 fajta ügykörét a rendelet 6.
melléklete határozza meg.
– Mely települések lakói fordulhatnak a
sárbogárdi kormányablakhoz ügyeikkel?
Dr. Vitéz Anikó osztályvezetõ: – A kormányablak fõszabályként országos illeté-

kességgel jár el, kivéve a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben, valamint a
hivatalból indult ügyekben. A kivételt képezõ ügyekben az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve lakcím hiányában tartózkodási
helye szerinti kormányablak illetékes az
ügy intézésére.
– Hogyan érzékelik, mennyire élnek az
ügyfelek a kormányablak adta lehetõségekkel?
Dr. Vitéz Anikó osztályvezetõ: – A Sárbogárdi Járási Hivatal kormányablak osztályát 2015. április 1-jétõl 2015. október
31-éig 12.024 fõ kereste fel ügyfélként, és
ezen idõszakban 14.272 darab ügy intézése
történt meg.
– Várható-e, hogy még több ügy intézhetõ
helyben, a kormányablakban?
Simon János hivatalvezetõ: – A kormányablak osztályon intézhetõ és benyújtható
ügyek száma folyamatosan bõvülni fog.
Fontos számunkra, hogy az állampolgárok
egy helyen, egy „ablakot” felkeresve minél
több ügyet tudjanak kezdeményezni, illetve elintézni. Arra törekszünk, hogy az ügyiratok mozogjanak a hivatalok között, és a
kérelmek minél nagyobb része otthonról,
elektronikusan is benyújtható legyen. Az a
célunk, hogy ne az embereknek kelljen a
különféle hivatalokhoz és azok nyitvatartási idejéhez igazodniuk, hanem a jól képzett ügyintézõk, az ügyek megoldási lehetõségei kerüljenek minél közelebb az emberekhez.
Hargitai–Kiss Virág

Borszentelés
szép nótákkal
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarát Kör ötödik alkalommal
hívta a szõlõsgazdákat borszentelõ szertartásra szombaton délelõtt tíz órára. Mint az elõzõ években, most is Márkovics Lajos
volt a rendezvény házigazdája. A Rádi-dûlõben lévõ szép présházánál felállított katonai sátorban fogadtuk az érkezõ vendégeket.
A sárbogárdi gazdák mellett elhozták borukat a kálozi, nagylóki,
lepsényi, lajoskomáromi, pálfai hegyközségek gazdái is.
Szilveszter János, a helyi borbarátok elnöke köszöntötte a vendégeket és Mészáros János sárbogárdi katolikus c. apátot, h. esperest, aki a kezdetek óta végzi a borszentelés szertartását.
Mészáros János ezt követõen megszentelte a borokat, és szép szavakkal méltatta a borszentelés hagyományát.
A gazdák ezt követõen pincelátogatásra indultak. Meglátogatták
a nagyipari szõlõhegyben dr. Szénási Károly, Hegedûs János,
Molnár János és a megboldogult Bereczk Laci bácsi pincéjét, amit

lánya, Erzsi és fia, Laci gondoz. A Rádi-dûlõben Gili János, Fésû
Béla, Szuper György pincéjénél tettek látogatást. Mindenhol
étellel és a gazda borával kínálták a vendégeket, akik a hegy levének kóstolgatása következtében egyre virágosabb hangulatban,
énekelve érkeztek vissza a Márkovics-pincéhez.
Ekkorra ott Nagy Dezsõ és Tar János kisütötte a kolbászt és a hurkát. Ennek elfogyasztása és a megszentelt borok kóstolgatása
mellett késõ délutánig a szép nótáktól volt hangos a szõlõhegy.
Hargitai Lajos
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AN Y A A T EM P L O M B A N
Hegedûsné Erdõdi Judit, Sárszentmiklós református közösségének lelkésze végtelenül szerény. Nem szeret szerepelni. Mégis egy
olyan hivatásba tétetett, ami azt kívánja meg, hogy emberek elõtt álljon és hirdesse Isten idõtlen igazságait, tanításait. Judit ilyenkor
átlényegül. Örömhír (nem pedig dörgedelem) lelkesítõ szavait hirdeti és a mély hitet, ami vezérli Õt.
Munkásságának elismeréseként Dobos Károly-díjjal tüntette ki a Zsinat múlt héten csütörtökön. A gyülekezet vasárnap köszöntötte
Õt az istentiszteletet követõen egy kis mûsorral, virággal, egy új palásttal, és könnyfakasztó öleléssel.
– Hogyan vezette Isten Juditot a hit útjára?
– Nem gyermekkoromtól kezdve vagyok hívõ ember. Bár, amikor
megszülettem, megkereszteltek, inkább ünnepi templomba járó
volt a család. Abban az idõben nem voltak hittanórák. Kiskunmajsán többen vannak a katolikusok és kevesebben a reformátusok, nagyon szûk a gyülekezet, kéthetente vannak istentiszteletek. Volt bennem vágyakozás, mert egyszer-kétszer beültem a katolikusokhoz, de nem tudom, miért. Istenrõl semmiféle fogalmam nem volt.
– Otthon nem beszélgettek Istenrõl?
– Nem, az egy másik világ volt még, az egyház behúzódott a templomokba.
– A családok se merték megélni a saját hitüket.
– Annyira ateista voltam, hogy azt mondtam gimnazista 1-2. osztályos koromban, hogy Isten nem létezik, csak a gyenge emberek
találják ki maguknak, hogy legyen kapaszkodójuk. Aztán a családunkban az egyik nagynéném a harmadik gyermekét várta, és arról volt szó, hogy ki lesz a keresztanyja. Harmadikos gimnazista
voltam; mondtam, hogy én szívesen lennék a keresztanyja, de akkor nekem konfirmálnom kell. Agyagási Istvánék Szankról jártak
át szolgálni. Megkerestük õket, és a Nagytiszteletû úr hetente járt
hozzánk. Akkor hallottam elõször Istenrõl, elõtte legfeljebb csak
a káromkodásokból. Sokat tanultam, olvastam a Bibliát, ittam a
dolgokat. Harmadik év után konfirmáltam, és az érettségi után a
teológiára mentem. Volt ugyan egy idõszak a konfirmáció után,
amikor – nem tudom, miért – nem mentem templomba. Már nagyon szerettem volna elmenni, csak szégyelltem, hogy annyi ideig
nem voltam. Az Úristen megkegyelmezett; egy kirándulást szerveztek Pasarétre, mert az ottani gyülekezet volt a mi gyülekezetünk patrónusa, és hívott minket Nagytiszteletû úr. Ettõl kezdve
minden istentiszteleten ott voltam, és sokszor jártam hozzájuk
Szankra is alkalmakra. Isten szeretete fogott meg engem, amit az
Agyagási házaspáron keresztül tapasztaltam meg. Kamaszkorban
az ember azt gondolja, hogy õt senki se szereti. 8 km-re volt Szank,
volt, hogy biciklivel mentem, és mindig aggódva, szeretettel
mondták, hogy vigyázzak magamra. Engem megfogott, hogy õk
így tudnak engem szeretni, pedig nem vagyok rokonuk. Azt gondoltam akkor, hogy olyan jó lenne, ha tudnák az emberek, hogy Isten szereti õket. Volt idõ, amikor ügyvéd, jogász akartam lenni,
nagyon szerettem a matekot, fizikát – erre a két szakra adtam be a
jelentkezésemet az egyetemre. A közös írásbelit meg is írtam, de a
szóbelire már nem mentem el, mert közben megkérdeztem
Agyagási Istvánt, mit kell ahhoz tenni, hogy lelkész legyek, mert
éreztem, hogy a szeretetrõl szeretnék bizonyságot tenni, de semmit nem tudtam az egyházról. Mondta, hogy jó lenne, ha a feleségével beszélgetnék errõl, mert õ nõként lelkész, és egy nõnek más
a helyzete az egyházban. Reálisan elmondták, hogy mi szól mellette és mi ellene. De olyan lelkes voltam, hogy lehetett nekem
bármit mondani! A családomban örültek, de volt egy féltés bennük, mert az egyház jövõje nem volt bizonyos. Tépelõdtem, és azt
mondtam: elvégzem az egyetemet, és ha utána még mindig van
bennem indíttatás, hogy lelkész legyek, akkor megcsinálom a teológiát is. Amikor ezeken vívódtam, egyszer bementem a szobámba, és az asztalomon ki volt nyitva a Biblia. Egy ige volt aláhúzva
benne: embereknek akarsz-e inkább engedni, mint Istennek? Ez
fontos üzenet volt a számomra. Akkor eldöntöttem, hogy a teológiára megyek. Az utolsó napon adtam be a jelentkezésemet. A felvételire 10 zsoltárt és 10 dicséretet kellett tudni. Nem nagyon tudok énekelni. A tiszteletes asszonnyal gyakoroltunk. Õ teregetett,
én meg mentem utána és énekeltem vele. Sikerült a felvételi. Sokat formálódtam a hitemben és lelkileg a teológián. Voltak mélypontjaim is. Volt, amikor teljesen elbizonytalanodtam: biztos itt

van a helyem? Annyi szent meg tökéletes ember van itt, annyira
tudják az elhívásukat! Ekkor bevillant nekem egy történet,
amikor Keresztelõ János a tanítványainak azt mondja Jézust
látva: íme az Isten báránya; és a tanítványok elindulnak utána,
Jézus visszafordul, és behívja magához õket, és együtt van velük.
Nem éreztem száz százalékosan, hogy tényleg Isten hív-e engem.
De ha én megyek Jézus után, õ visszatekint és van lehetõségem,
hogy az õ gyermeke, szolgája legyek.
– Hogy nõként más lelkésznek lenni, ebbõl mit érzett? Voltak negatívumai a nõi lelkészi létnek?
– Nõként mindenhol nehéz. Az elfogadottság nem olyan még a világban, jóllehet a nõk fontos pozíciókat töltenek be számos helyen. Másrészt azért is nehéz, mert a hivatás mellett ott a család,
ami jobban ráterhelõdik a nõre. Az elismerés lehet, hogy nem
ugyanaz, de a lehetõségeink egyformák. Ugyanúgy tudunk dolgozni, bármit meg tudunk tenni. Nincs olyan terület, ahol ne állna
nõ, és helytáll ugyanúgy, mint a férfiak. A férfiak úgy gondolnak
ránk, hogy nem tudunk ugyanúgy teljesíteni, ugyanakkor számítanak ránk. Bármelyik férfi lelkésztársam mellé oda merem tenni a
szolgálatomat, úgy, hogy közben ott volt a családom is mindig a
hátamon.
– Családanyaként volt lelkész, a kezdetektõl fogva, hiszen már a
lelkésszé szentelésén pocakosan állt Judit, és végig a szolgálata
alatt jöttek a gyermekek, összesen nyolcan (Zsófia, József, János,
Judit, Sándor – aki kéthetesen elhunyt –, István, Pál és Anna).
Zsófia révén már egy unokával is büszkélkedhet, a kis Anna Zoéval. Nehéznek érezte a két szerepet egyszerre?
– Nem éreztem nehéznek, de ez lehet, hogy az alkatomból következik.
– Mondott egy héber jelzõt, amivel az egyik professzor illette.
– Serec volt a becenevem.
– Aminek a jelentése?
– Izgõ-mozgó, nyüzsgõ. Így élem az életemet. Istentõl öszvéralkatot kaptam, ami bír húzni.
– Gondolom, jó társat kapott.
– Az biztos, hogy nem ment volna a két feladat, ha a férjem nem
áll mellettem. Ne voltam gyeden, csak Judittal valameddig, akkor
is László Jánost helyettesítettem, úgyhogy a férjem volt gyeden a
gyerekekkel, amióta megszületett Zsófi az alapi szolgálat után.
Ez azért volt jó, mert együtt volt a családunk. A férjem nyugodt,
kiegyensúlyozott, megfontolt alkat. Valószínûleg én nem is bírtam volna a gyedet a nyüzsgõ alkatom miatt. Õ szeretett otthon
lenni, a gyerekek körül és a kertben. Sok mindent csináltam én is
otthon, de ha el kellett mennem, mindent megcsinált.
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Cipõfûzõkötésre õ tanította meg õket, mert én sosem tudtam úgy
elmagyarázni nekik. Kiegészítjük egymást, jó páros vagyunk, ez is
Isten ajándéka. Ez nem azt jelenti, hogy mindig õrá terheltem a
gyerekeket; volt, hogy Alapon három gyerekkel mentem látogatni.
– Amikor a teológiát elvégezte, Sárbogárdra került. Agyagásiék
révén?
– Akkor kerültek ide, akkor született meg a negyedik gyermekük,
Anna. Akkor már a lelkésznõk elmehettek gyedre. Szerettek volna élni õk is ezzel a lehetõséggel. De szükség volt két lelkészre a
sárbogárdi gyülekezetben a sok szolgálat miatt. Mindig szerettem
volna megnöveszteni a hajamat, de nem sikerült. Sárbogárdon
annyi szolgálat volt, hogy nem volt idõm foglalkozni a hajammal,
és derékig érõ lett, mire férjhez mentem. Minden feladatot végezhettem. Agyagásiékkal laktam. Nagyon szerettem õket, lelki szüleimnek, példaképemnek tartom õket, a református hit alapjait az
õ életükben láttam meg.
– Hogyan került aztán Alap–Alsószentivánra?
– Lejárt a 3 év és férjhez mentem. Pár hónapig Miklóson laktunk a
férjem édesanyjának a szülõi házában. Aztán megürült az alapi állás, és az esperes úr oda rendelt ki engem. Ott a gyülekezetet kicsit
föl volt borulva, megosztott volt a presbitérium. De nagy szeretettel fogadtak, nagy békességben éltünk együtt. Bármit kitalálhattam és megvalósíthattam, mindig mellettem álltak.
– Ehhez kellett Judit személyisége, hogy lelkes volt.
– Nagy lendületben voltam a teológia után. A gyakorlat révén
Bogárdon felkészültem, ugyanakkor egy új lehetõség volt, hogy
önállóan próbálhatom ki magam. Igyekeztünk istentiszteleteket,
bibliaórákat, szeptembertõl hittanórákat tartani, nyaranta gyerekhetet, ami ingyenes volt, az asszonyok fõztek 30-40 fõre, fürödni autókkal vittük a gyerekeket. Bibliaiskola keretén belül meghívtuk a professzor uramat, Bolyki Jánost, de itt voltak Szûcs Ferenc, Balla Péter teológiai professzorok. Alapon és Miklóson is
úgy éreztem, hogy elfogadnak, szeretnek.
– Miért kellett Alapról eljönnie?
– Nem kellett volna, de a negyedik gyermeket vártuk, és úgy gondoltam, hogy elmegyek gyedre. Miklóson közben fölépült a házunk, és az a helyzet adódott, hogy László János bácsi 50 évnyi
szolgálat után nyugdíjba vonult. 1997-ben jöttünk ide Alapról, és
2002-ben választottak meg, de közben sokat helyettesítettem.
– Családias, baráti, közvetlen kapcsolatok kovácsolódtak itt a
közösségen belül.
– Így van.
– Mennyi tagja van a gyülekezetnek?
– A választók névjegyzékében 140-150 embert tartunk nyilván. Ez
a szám idekerülésem óta nem csökkent. Pedig sokat eltemettünk
a hûséges tagjaink közül.
– Viszont jöttek fiatalok, családok. Vannak olyan emberek, akik
felnõttként lettek hívõk.
– Többen konfirmáltak felnõttként. Akik itt vannak, azoknak az
élete egy-egy történet, csoda.
– Õket Judit szólította meg?
– Mindenki más. Egyszer hittanórán azt mondtam, hogy aki nem
jár templomba, az elkárhozik. Szigorúan mondtam, de mindjárt
utána megmagyaráztam, hogy nem azért kárhozik el, mert a
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templomba járástól üdvözül, hanem mert nem ismeri meg az Istent, nem tudja, hogyan üdvözülhet õ.
Legnagyobb megdöbbenésemre onnantól az egyik
gyermek elkezdett rendszeresen templomba járni,
aztán jöttek vele a szülei is, és mindenben lehet rájuk számítani. Van, aki a baba–mama kör révén jött.
Általában asszonyokon keresztül kezdõdnek ezek a
dolgok. Valószínûleg mert nõ vagyok, és ezáltal a
nõket jobban meg tudom szólítani.
– Meg a nõk a lelki dolgokra nyitottabbak.
– És jobban fel is vállalják. Az Isten használ engem,
de azt is világosan látom, hogy Isten munkálkodik.
Amit a saját életemben átéltem a konfirmáció után,
hogy vártam a lelkész hívását, az engem mindig indít
mindenki felé, hátha csak egy hívó szóra van szükség. Mindenkit hívok, még akkor is, ha volt rossz élményem, vagy elutasítást éreztem. De azért mégis
van, amikor az ember úgy gondolja: nem próbálkozom többet.
Volt egy gyülekezeti tag, akirõl már lehet, hogy lemondtam, és
egyszer csak mégis megjelent. Isten munkálkodott benne valahogyan. Nagyon sok csodát élünk meg a gyülekezetben, és talán ez is
adja a lelkesedésünket. Egy nagy család vagyunk.
– Mennyire volt élõ a gyülekezet, amikor Judit átvette?
– László János bácsi lelkész–tanító áldott eszköze volt Istennek.
Nagyon jól tudott zenélni, énekelni. Sokat dolgozott azért, hogy
visszakapjuk a gyülekezeti termet, és az meghitt hely legyen a gyülekezet számára. Idõs korára megfáradt, s vele együtt a gyülekezet
is. Végezte a szolgálatát, Rétszilasra mindig kijárt biciklivel, hóban, esõben, de az új dolgokra (például a hittanórákra) már nem
volt ereje. Élõ, befogadó, szeretõ gyülekezetet vettem át. Jól kiegészítjük egymást.

– A Dobos Károly-díjat az elmúlt héten, csütörtökön vette át.
Olyan lelkészeknek adják ezt a díjat felterjesztés alapján, akik
kisebb gyülekezetben hûségesen szolgálnak. Mit jelent az Ön
számára ez a díj?
– Dobos Károly miatt nagyon kedves ez a díj számomra. Én ismertem õt; olyan lelkipásztor volt, akinek az élete volt a szolgálat, a
puszta kivirágzott tõle, és templomot is épített. Hozzá kapcsolódni a díj révén nagy megtiszteltetés. Ráadásul õ keresztelt engem,
mint kiderült. Ez a díj nemcsak az enyém, hanem a gyülekezet díja
is.
– Elismerés, hogy jó úton járnak, de egyben felelõsség is, hogy ezt
kell folytatni.
– A gyülekezet lendületben van. Nem egyedül szolgálok, vannak
segítõim a gyerekmunkában, a templomi teendõkben, ezért nem
félek annyira a jövõtõl. Sokszor bizonytalan vagyok magamban.
Azt gondolom, hogy ez egy olyan teher, amit végig kell hordanom.
Isten erre is felkészített, mert amikor a szentelésem volt, azt az
igét kaptam, hogy nem vagyunk mi a meghátrálás emberei, hanem a hitéi, hogy örök életünk legyen. Ha rajtam múlna, én mindig kibújnék a dolgok alól, de nem hátrálhatok meg, hanem mennem kell. Isten mindenre fölkészít bennünket, és kellõ idõben
megkapjuk a segítséget a próbákhoz.
Hargitai–Kiss Virág
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Sárbogárdon
kábítószer-birtoklás miatt
intézkedtek a rendõrök
A járõrök 2015. november 18-án délután a
sárbogárdi vasútállomáson akartak ellenõrizni egy férfit, aki a közeledõ egyenruhásokat meglátva szaladni kezdett és közben
a zsebébõl egy mûanyag tasakot dobott el,
amelyben kábítószergyanús anyag volt. A
rendõrök a 27 éves férfit elfogták és a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították. A tasakot – amely több mint 10 gramm
növényi törmeléket tartalmazott – a nyomozók lefoglalták. Az ügyben kábítószer
birtoklása bûntett elkövetésének gyanúja
miatt büntetõeljárást indítottak.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Benzines zsebkendõ
November 18-án a délelõtti órákban egy
14 éves lány tett feljelentést egyik iskolatársa ellen, aki a reggeli órákban egy benzinnel átitatott zsebkendõt nyomott a szájába. A járõrök az egyik sárbogárdi általános iskolából elõállították a 14 éves alapi
fiút. Ezt követõen a fiatalkorút a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki könnyû
testi sértés vétsége elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, majd szabadon bocsátották.

Eltiltva vezetett
A járõrök november 19-én az esti órákban
Sárszentágotán intézkedtek egy 49 éves
helyi férfivel szemben, aki személyautójával közlekedett. Az intézkedés során kiderült, hogy a férfi nem rendelkezik érvényes
vezetõi engedéllyel, valamint a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság 4 hónapra eltiltotta a
vezetéstõl, amely az intézkedés napján
még hatályban volt. A 49 éves férfit a rendõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol meghallgatták, majd vele
szemben jármûvezetéstõl eltiltás hatálya
alatt szabálysértés elkövetése miatt indítottak újabb szabálysértési eljárást.

Zárt osztályról szökött
November 20-án a délutáni órákban a sárkeresztúri körzeti megbízott Sárkeresztúron a Sárkánytó utcában intézkedett, mivel bejelentés érkezett, hogy ott tartózkodik egy 38 éves helyi férfi, aki a nap folyamán a pszichológia zárt osztályáról megszökött. Ezt követõen a helyszínen a férfit
megtalálta, majd biztonsági intézkedés keretében mentõkkel kórházba szállíttatta.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

2015. november 26. Bogárd és Vidéke

ESETEK ÉS JÓ TANÁCSOK
Kiss Zoltán Edward, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság sajtószóvivõje két érdeklõdésre számot tartó eseményrõl számolt be lapunknak, valamint a közelgõ ünnepekkel
kapcsolatos fontos tudnivalókra hívja fel az Olvasók figyelmét. Érdeklõdtem a fix traffipaxokról is.
Kiss Z. Edward: – November 12-én egy 50
éves sárbogárdi hölgy közlekedett a személygépkocsijával a Tinódi úton, amikor
az út szélén kerékpárral szabályosan közlekedõ 64 éves hölgyet és az általa szállított
2 éves kisfiút belökte az árokba. Eddigi
adataink szerint az autós nem tartotta be a
megfelelõ oldaltávolságot, ezzel okozta a
balesetet. Ezt követõen még karambolozott egy másik autóval is. A 64 éves hölgy,
aki beesett az árokba, súlyos sérülést szenvedett, a kisfiú szerencsére 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az autót
vezetõ hölggyel szemben közúti baleset
gondatlan okozása vétség miatt indított
büntetõeljárást a Sárbogárdi Rendõrkapitányság.
November 15-én Mezõszilasra hívták kollégáinkat, hogy egy férfi zavartan és erõszakosan viselkedik feleségével. Amikor
kollégáim, a Sárbogárdi Rendõrkapitányság körzeti megbízottai kiértek a helyszínre, azt tapasztalták, hogy a férfi egy gázpalackot gyúlékony anyagokkal körberakott,
meggyújtott és fel akart robbantani. Ez sikerült is neki: berobbant a gázpalack, éppen akkor, amikor a kollégáim a férfit elfogták és vitték ki az ingatlanról.
– Megsérültek a kollégák illetve a férfi?
– Nem, hála Istennek. A kollégáim elfogták az õrjöngõ férfit és kivitték az ingatlanról, ahonnan még további három gázpalackot kellett kihozni, hogy ne történjen nagyobb baj. A férfivel szemben közveszély
okozása bûntette miatt indított büntetõeljárást a Sárbogárdi Rendõrkapitányság, és
bûnügyi õrizetbe vették.
– Lehet tudni, miért volt zavart? Lelkileg
volt valami problémája, vagy esetleg fogyasztott valamit?
– A mentális állapotának a vizsgálata szakértõi feladat.
– Közeledik a karácsonyi bevásárlós idõszak. Mire érdemes odafigyelni?
– Mivel korán sötétedik és általában az
emberek munka után mennek bevásárolni, vannak bizonyos elkövetõi csoportok,
akik ezeket az idõpontokat célozzák meg

kifejezetten lakás-, vagy családiház-betörésekhez. A megelõzés szempontjából nagyon fontos, hogy a szomszédjainkkal jó viszonyban legyünk és figyeljünk oda egymás dolgaira! Figyeljünk arra, ha gyanús
ember vagy autó van az utcában, és azonnal hívjuk a 107-es, vagy a 112-es segélyhívószámot, a kollégáim perceken belül ott
lesznek és tisztázni fogják, hogy az az ember mit keres ott. Pár 10.000 Ft-ból már lehet riasztókat vásárolni; ha vannak komolyabb értékeink a lakásban, akkor mindenképpen megéri beruházni erre. Viszonylag
kis ráfordítással komoly lépéseket tudunk
tenni a saját értékeink védelmében. A betörõk jellemzõen olyan helyekre mennek
be, ahol hiányoznak ezek a mûszaki felszerelések. Ugyanakkor a karácsonyi bevásárlásnál fontos, hogy ne hagyjunk az autó
utasterében értéket. Mostanában nem történtek ilyen jellegû bûncselekmények, de
közeledik az ünnep, nagyon sok az autó, a
tömeg, kevésbé figyelünk oda egymásra.
Könnyen megtörténhet, hogy az utastérben hagyjuk a pénztárcánkat, telefonunkat, laptopunkat, tabletünket, ami pici, de
sokat ér, amiért már érdemes feltörni egy
autót. Abban az esetben törik fel az autót,
ha látható helyen hagyjuk ezeket az eszközöket. Egyszerû ezt megelõzni azzal, ha
fogjuk a laptoptáskánkat és betesszük a
csomagtartóba.
– A 63-as úton Abánál már kihelyeztek fix
kamerákat, amik figyelik a forgalmat és
mérik a sebességet. Mikor várható, hogy
élesben elindulnak ezek a kamerák?
– Konkrét idõpont nincsen még, tesztüzem
folyik. Az országban folyamatosan szerelik
fel a kamerákat, amikrõl folyamatosan tájékoztatást adunk, ahogy a sebességméréseinkrõl is. Aki betartja a sebességhatárokat, annak nincs mitõl tartania.
– Ez a rendõrség beruházása egyébként?
– Igen. Az országos rendõr-fõkapitányság
oda telepít fix traffipaxokat, ahol a legjellemzõbb a sebességtúllépés, illetve baleseti gócpontokba.
Hargitai–Kiss Virág

Meghívó
A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat sok szeretettel meghív
minden roma nemzetiséghez tartozó (0–14 éves) gyermeket a
2015. december 4-én 15.30 órakor kezdõdõ,
HAGYOMÁNYÕRZÕ MIKULÁS-NAPI RENDEZVÉNYÉRE.
A rendezvény helyszíne: József Attila Mûvelõdési Központ
(Sárbogárd, Hõsök tere 3.).
Kérjük, részvételi szándékát a 06 (70) 500 8090-es telefonszámon
jelezni szíveskedjenek.
Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Szántóföldön állt meg egy autó
Lajoskomárom közelében
Letért az útról és a szántóföldre csapódott
egy személygépkocsi november 19-én, csütörtökön délben az Enying és Lajoskomárom közötti úton.

úton, Cece és Vajta között. A vadat egy
szembõl érkezõ autó is elgázolta. Utóbbi
gépkocsi az út menti árokban állt meg. Az
autót vezetõ férfi a mentõszolgálat tájékoztatása alapján könnyebben sérült. A
sárbogárdi hivatásos tûzoltók mindkét jármûvet áramtalanították, és az úton álló autót félretolták. A balesetben az õz elpusztult.

Szolgálati Jelet vehetett át
négy tûzoltó Sárbogárdon
Tízéves szolgálati idejének elismeréseként
dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere Szolgálati Jelet adományozott
a Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság négy gépjármûvezetõjének. Az elismeréseket Kõvágó Dezsõ tûzoltó õr-

nagy, sárbogárdi tûzoltóparancsnok adta
át az elmúlt napokban.
Fekete János c. tûzoltó fõtörzsõrmester,
Kiss József c. tûzoltó fõtörzsõrmester, Pálinkás György c. tûzoltó fõtörzsõrmester és
Zsuzsics István c. tûzoltó fõtörzsõrmester
2005. november elsején beosztott tûzoltóként kezdte hivatásos szolgálatát a sárbogárdi tûzoltóságon. 2012. január elsejével
mind a négyen gépkocsivezetõi beosztásba
kaptak kinevezést. Szolgálati feladataik kiemelkedõ teljesítéséért az elmúlt évtizedben több alkalommal részesültek vezetõi
dicséretben és jutalomban.
Fotók: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Az autó a kerekein állt meg. A balesethez
elsõként kiérkezõ lajoskomáromi önkéntes tûzoltó egyesület tagjai áramtalanították a jármûvet. A helyszínre a sárbogárdi
hivatásos tûzoltók is vonultak egy gépjármûfecskendõvel. A mentõk két sérültet
szállítottak kórházba.

Árokba hajtott egy autó
Káloz közelében
Közlekedési balesethez riasztották a sárbogárdi hivatásos tûzoltókat november
21-én, szombaton kora délután. Káloz és
Sárbogárd–Nagyhörcsök között, a 6307-es
úton egy személygépkocsi letért az útról és
a vízelvezetõ árokban állt meg. Az autóban
négyen ültek, közülük két embert szállítottak a mentõk kórházba. A tûzoltók áramtalanították a személygépkocsit.

Fekete János és Kõvágó Dezsõ
Zsuzsics István és Fekete János

Õzet gázolt két autó
a 63-as fõúton
Elütött egy õzet egy személygépkocsi november 22-én, vasárnap délután a 63-as fõ-

Pálinkás György

Kiss József

Mérgezik a kutyákat
Aggódnak a Nagy Lajos utca és a környezõ utcák lakói. Ismeretlenek ugyanis sorra
megmérgezik a házõrzõ kutyákat, amelyek a gyorsan ölõ mérgektõl borzalmas kínok
közt múlnak ki. Az utcában már alig van kutya, amely jelezhetné éjjel, hogy rossz szándékkal settenkedõk járnak a városban.
Aggodalomra az ad nyomós okot, hogy egy évvel ezelõtt hasonló volt a helyzet, és az
akkori kutyamérgezések után egy éjjel betörõbanda járta végig a házakat, melléképületeket, s vittek, amit értek. A tettesek azóta is ismeretlenek.
A lakók a rendõrség és a polgárõrség figyelmét szeretnék felhívni ezúton is a kutyamérgezésekre. Egyúttal felhívjuk minden lakótársunk figyelmét: ha bármi rendellenes
dolgot tapasztalnak, gyanúsan mozgó ismeretleneket, idegen autót látnak, jelentsék
azonnal a rendõrkapitányságnak!
Együtt tegyünk azért, hogy a tavalyihoz hasonló sorozatbetörés ne fordulhasson elõ!
Nagy Lajos utcai és környékbeli lakosok
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10 éves a Búzavirág
Fennállásának tizedik évét ünnepelte a cecei Búzavirág Népdal
Egyesület szombaton a kultúrházban.
Bögyösné Lak Zsuzsanna, az egyesület vezetõje köszöntötte a jelenlévõket, köztük a sáregresi és vajtai népdalkört, Fazekas Gábor cecei polgármestert, Tiringer Mária sáregresi polgármestert,
valamint Kisapostag polgármesterét. Kodály Zoltán szavait idézve emelte ki a zene jelentõségét életünkben. Megemlékezett
azokról a tagokról, akik már nem lehetnek közöttük. Szólt arról
is, hogy három éven keresztül Varró János népzenész segítette
fejlõdésüket, hogy magasabb szintre léphessenek. Ennek számos
elismerés az eredménye.
Varró János egyébként éppen ezen az estén vehette át a X. Fejér
Megyei Prima díjkiosztón a neki ítélt közönségdíjat, amihez ezúton is szívbõl gratulálunk!
Az egyesület vezetõje hangsúlyozta még a népdalkört kísérõ
nagyszerû citerások meghatározó szerepét is, és köszönetet mondott mindazoknak, akik bármilyen formában segítették, segítik
munkájukat.

Ezután a születésnapos cecei népdalkör lépett színpadra mátravidéki és kunsági népdalokkal. Õket követte a Vajtai Õszirózsa
Népdalkör közép-alföldi és Fejér megyei népdalokkal, Pincésiné
Sándor Eleonóra mûvészeti vezetõ irányításával. Láthattunk egy
humoros jelenetet Hacsek és Sajó címmel a Búzavirág két tagjától, és Bali Péter fellépése is színesítette az eseményt, aki egy rest
leányról mondott mesét.
A népi komédiát, amivel a ceceiek készültek, a kezdés perceiben
az egyik tag, Jani bácsi rosszulléte szakította meg, nagy ijedtséget
okozva. Szerencsére aztán jobban lett, állítólag még huncutkodott is a hölgyekkel, és a kiérkezõ mentõhöz a saját lábán ment.
Jelenleg is kórházban van. Mihamarabbi gyógyulást kívánunk neki!
Jani bácsi kérésének eleget téve a mûsor folytatódott a népi komédiával és a sáregresi népdalkör vicces, rolleres–takarítónõs jelenetével. A köszönetnyilvánítások, ajándékátadások után a születésnapi tortát a vendégsereg együtt fogyasztotta el, és fergeteges bál vette kezdetét, tombolával, Szabó László zenéjével, hajnalhasadásig.
Hargitai–Kiss Virág

Idõsek példája
Sáregresen szombaton köszöntötték a szépkorú lakókat a mûvelõdési házban.
Tiringer Mária, Sáregres polgármestere így fogalmazott: „A mai
nap alkalmat ad megállni a rohanásban, találkozni, kifejezni érzéseinket, köszönetünket. Szeretettel gondolunk ma mindazokra,
akik egy hosszú élet munkáját és tapasztalatát tudhatják maguk
mögött.

Minden évben egyszer köszöntjük ugyan az idõseket,
de szeretetüket és bölcsességüket, segíteni akarásukat
az év minden napján érezzük. Hiszen õk hordozzák
generációkon keresztül azokat a tapasztalatokat, hagyományokat, melyek be
vannak kódolva génjeinkbe.
A gyermekeknek õk biztosítják a jelent, amelyben közös felelõsség, hogy milyen módon alapozzuk meg a fiatalok jövõjét. Példaértékû elfogyhatatlannak tûnõ erejük, megrendíthetetlen hitük. Feladatunk olyan körülményeket teremteni az idõsek számára, hogy méltón, derûsen, egészségben élhessék napjaikat közöttünk, érezzék a
megbecsülést, törõdést. Tiszteletünk irántuk magában foglalja elfogadásunkat, támogatásunkat, szeretetünket.”
E tisztelet jeleként lépett színpadra a Sáregresi Népdalkör, a Sáregresi Tagóvoda gyermekei és a Csipet
csapat tánccsoport. A népdalkörösök örökzöld slágerekkel, valamint egy humoros jelenettel készültek
az alkalomra, az óvodások az óvónõk vezetésével
kedves kis mûsorral, lényükkel melengették meg a
szíveket, a Csipet csapat pedig bölcsességeket,
táncot, zenés csemegét nyújtott át ajándékként.
Az elõadás után finom vacsorával vendégelték meg
az ünnepelteket, és virággal, emléklappal is meglepte õket az önkormányzat illetve a település közössége.
Hargitai–Kiss Virág
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Nyílt nap
a kisgimiben
November 21-én, szombaton nagy volt a nyüzsgés a gimnáziumban. Kisgimis diákjaink óráiba pillanthattak be hozzátartozóik, illetve a képzés iránt érdeklõdõ leendõ kisgimisek és szüleik. Az
órarendben több matematika- és angolóra, földrajz, történelem,
kémia, informatika, latin örökségünk és a készségtárgyak közül a
rajz és a testnevelés szerepelt. Az óralátogatások lehetõséget
nyújtottak arra, hogy iskolánkról még teljesebb képet kapjanak
vendégeink, illetve a szünetekben kötetlen beszélgetések során
tájékozódhattak a tanórán kívüli iskolai életrõl is.

Felhívás a leendõ
kisgimnazistákhoz
BETLEHEMI CSILLAGUNK
Pályázati feltételek és információk
Az anyaggyûjtés idõpontja: 2015. november 27., 10–12 óráig.
Az anyaggyûjtés helyszíne (azonos a leendõ kiállítás helyszínével):
József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd, Hõsök tere 3.
Az alkotásokat kiállításra alkalmas állapotban kérjük benyújtani.
Beazonosítás céljából az alkotások mindegyikén fel kell tüntetni
(a látványt nem zavaró módon) az alkotás címét és az alkotó nevét.
A pályázatra beadott mûvek nem automatikusan kerülnek kiállításra.

A 2020-ban érettségizõ diákok már csak akkor jelentkezhetnek felsõoktatási intézménybe, ha középfokú nyelvvizsgával
rendelkeznek, és emelt szintû érettségi vizsgát is tesznek.
A nyolcosztályos gimnázium ideális képzési forma azoknak a
diákoknak, akik a felsõoktatásban kívánják folytatni tanulmányaikat.
A felvételi eljárás elsõ szakaszának
jelentkezési határideje: 2015. december 8.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ,
vagy a honlapról letölthetõ.
Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja:
2016. január 16. 10.00 óra.
Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu

A kiállítás megnyitója: 2015. december 1.,
14 óra, megnyitja: dr. Rácz Lajos fõorvos.
A leadott pályázatok visszaadási határideje: 2015. december 22.
Információ, jelentkezés: Szabóné Czuczai Katalin, 06 (30) 298 6107.
A Szent Piroska Egyesület a fogyatékkal élõk megsegítéséért

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYT SZERVEZ,
melynek célja a sárszentmiklósi plébániaépület fûtésének javítása.

A hangverseny 2015. december 5-én 16 órakor kezdõdik a sárszentmiklósi katolikus templomban.
Utána állófogadás lesz a felújított plébánia épületében.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Miklósi hírcsokor
Bolyai Anyanyelvi
Csapatverseny
November 6-án iskolánk is helyszíne volt a
Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei
fordulójának. A Himnusz meghallgatása és a
versenyszabályzat ismertetése után fél 3-kor
elkezdõdött a vetélkedõ. Iskolánkból 15 csapat vett részt a megmérettetésen. Többféle
anyanyelvi feladat várt megoldásra. Választékos szókincset igénylõ, szólás-kiegészítõ,
nyelvhelyességi, helyesírási és játékos feladatok is akadtak közöttük. A megoldásra kijelölt egy óra elteltével leadtuk a kódlapokat,
és a hétvégén izgatottan vártuk az eredmények megjelenését a honlapon, amiket szombat este már láthattunk is. Iskolánkból 5 csapat bekerült a megyei elsõ hatba, õket várják
a rendezõk 20-án délután Székesfehérvárra
az ünnepélyes díjkiosztóra. Már nagyon várjuk ezt a napot, hiszen mi is benne vagyunk az
egyik helyezett csapatban.
Farkas Margit, Tatai Boglárka 7. b

Miklósi sikerek a Bolyain
„Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben.” (Bolyai János) – szól
a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny mottója.
És valóban, az egyéni tudás mellett igazi csapatszellemre, valamint az együtt munkálkodásra mindig kész, a megosztva könnyebb elvét valló és azt gyakorló gyerekekre van szükség ezen a versenyen, hiszen mindössze hatvan perc áll rendelkezésre az összes feladat
megoldására. November 6-án zajlott az idei
tanév elsõ fordulója iskolánkban, melynek
ünnepélyes eredményhirdetésére az elmúlt
pénteken indult Székesfehérvárra intézményünk 4 csapata a Teleki Blanka Gimnázium
és Általános Iskola Sziget utcai tagintézményébe. Az elért eredmények minden elképzelésünket felülmúlták, melyben a legjobb az
volt, hogy együtt örülhettünk a teljesítményeknek évfolyamtól függetlenül. A legjobb
eredményt a 4. évfolyam érte el Palatinus
Rozália tanító néni felkészítésével. A csapat
tagjai voltak: Boros Laura Réka, Már Zétény, Oszlánczi Bálint és Vámosi Nikol Boglárka. A gyerekek megyei 1. helyezést szereztek, mely azt jelenti, hogy õk képviselik majd
Fejér megyét a december 5-ei országos döntõn. 3. évfolyamon Állóné Horváth Hajnalka
tanítónõ csapata: Ihász Levente, Németh Kíra Laura, Végh Dorina és Zádori Dorina tanulók megyei 4. helyezettek lettek. Felsõ tagozaton is érdekeltek voltunk az eredményhirdetésen. Az 5. évfolyamon két csapat is
képviselte iskolánkat, melybõl az egyik megyei 4. helyezett lett Födelevics Szintia, Kovács Luca, Markovics Máté és Tóth Zsuzsanna részvételével, a másik pedig megyei 5.
helyet szerzett Horváth Bernadett, Horváth
Míra, Kaifis Nikolett és Kokas Réka szereplésével. Mindkét csapatot Sörös Renáta tanárnõ készítette fel. A 7. évfolyamon született iskolánk második legjobb eredménye,
ugyanis négy tehetséges tanuló: Ellenbruck
Krisztina, Farkas Margit, Inotai Laura és
Tatai Boglárka megyei 2. helyezést értek el
Zelmanné Varga Zsuzsanna tanárnõ felké-

szítése segítségével. Gratulálunk minden díjazottnak, és együtt szurkolunk majd iskolánk 4. évfolyamos csapatának az országos
döntõn.
Zelmanné Varga Zsuzsanna

Pályaválasztási börze
November 9-én a 7-8. évfolyamos gyerekek
az iskola éttermében gyûltek össze szüleikkel
együtt, ugyanis szakközépiskolák, szakiskolák és a helyi gimnázium képviseletében vezetõk, illetve vezetõhelyettesek érkeztek,
hogy bemutassák iskolájukat. Az ebédlõ pillanatok alatt megtelt emberekkel. A következõ középiskolákat ismerhettük meg: Sárbogárdról a Petõfi Sándor Gimnáziumot,
Székesfehérvárról a Bugát Pál, a Jáky József,
a Vörösmarty Mihály, az Arany János és az
Árpád Szakközép-, illetve Szakiskolák voltak jelen, Dunaújvárosból pedig a Hild és a
Pentelei Molnár János Szak-, illetve Szakközépiskola mutatkozott be.
Fontos információkhoz juthattunk mi, felvételi elõtt állók ezen az estén, hiszen megtudhattuk az iskolákról, hogy milyen szakmákat,
szakokat és hány osztályt indítanak. Azt is
megtudhattuk, hogy van-e kollégiumi férõhelyük, van-e tanulói ösztöndíjra lehetõség,
és hogy hogyan számítják a felvételi pontszámokat. Sok iskola hozott magával szórólapot, amit az elõadások után lehetett kérni, és
személyesen is érdeklõdhettünk az iskolák
után. Utána szülõi értekezlet következett.
Domján Korina, Simon Kata,
Zelman Fanni 8. b

Márton-napi projekthét
Márton-napi projekthéten tevékenykedtek
november 9-e és 13-a között az alsó tagozatos
tanulóink. Minden napra jutott feladat az
osztályoknak. A gyerekek megismerkedtek
Márton püspök életének történetével, a jeles
naphoz kötõdõ szokásokkal, néphagyományokkal. Az interaktív tábla segítségével nézhették meg a Márton püspök életérõl szóló
animációs filmet. Figyelték az idõjárást, hogy
a népi megfigyelések, mondóka szerint milyen télre, jövõ évi termésre lehet számítani.
Testnevelésórákon, szabad idõben népi libás
játékokat tanultak, elevenítettek fel. Rajz- és
technikaórákon készültek különbözõ techni-

kákkal libás képek, fejdíszek, lámpások.
Nagy élmény volt a gyerekek számára, amikor libatollal próbáltak írni. A 2. a osztályosok libazsíros kenyérrel vendégelték meg társaikat. Libás gyerekdalokat énekeltek szolfézsórákon is a tanulók. Márton-napon libamájas ételt ehettünk ebédre, így remélhetõleg jövõre senki sem marad éhes, mert a rigmus szerint: „Aki Márton-napon libát nem
eszik, egész éven át éhezik”.
Irányi Rózsa

Egészséghét
A gyerekek egészséges életmódjának érdekében egészséghetet szerveztek tanáraink.
Hétfõn reggeli tornával kezdtük a napot,
majd kedden a szünetekben érdekes és izgalmas sportgyakorlatokat végeztünk. Volt közöttük ugrálókötelezés, lepedõlabdázás, padon ugrálás. Az óraközi szünetekben finom
és egészséges gyümölcsteákat kóstolhattunk
az iskola folyosóján. Szerdán az egészség jegyében magokat lehetett fogyasztani, például mazsolát, kesudiót, datolyát. Csütörtökön
a Sárszentmiklósi Közösségi Házban ingyenes szûrõvizsgálatokra került sor. Volt többek között vércukorszintmérés, vérnyomásmérés, testzsír- és testsúlymérés, számítógépes látásvizsgálat, hallásvizsgálat, anyajegyszûrés, amelyek nagyon népszerûnek bizonyultak. A szûrõvizsgálatokkal párhuzamosan kézmûvesvásár is folyt a klubban. Lehetett termelõi mézet, gyöngybõl készült ékszereket, fonott kosarakat, kiskocsikat, fürjtojást és abból készült ételeket vásárolni és kóstolni. Mindenki élvezte a napot.
Szabó Liza, Varga Péter, Mádi Dorina,
Romhányi Blanka

A szépkiejtési és olvasási verseny résztvevõi

Bogárd és Vidéke 2015. november 26.
„Családcsere”
A negyedik évfolyam tanulói idén is neveztek
a Móra–Hétvezér megyei könyvolvasó csapatversenyre. A Családcsere címû regény elolvasása után együtt készültek a háromtagú
csapatok a november 19-ei versenyre. Találgattuk, vajon mire kíváncsiak a szervezõk,
milyen feladatokat kell majd megoldani. Három lelkes csapat képviselte iskolánkat. Külön busszal mentünk Székesfehérvárra. A regisztráláskor menetlevelet kapott a 33 csapat. Rajta volt a 12 „állomás” neve, helyszíne.
Öt percet kaptak a csapatok egy-egy feladatra. Nagyon izgalmasan telt a közel másfél
órás megmérettetés. Néhány érdekes helyszín: Családfa, Pletykafészek, Vacsoracsata,
Ökosziget, Csodabogár, Kincs, ami nincs. A
Puzzle megoldása a könyv elején található
kép volt. Emléklappal a kezében érkezett
meg a sok kipirult gyerek az utolsó helyszínrõl. Örömmel mesélték, mennyire jó volt vetélkedni. Volt, ahol megdicsérték õket, vagy
kaptak még plusz pontokat is. Fáradtan és
megkönnyebbülve ettek, ittak az értékelésre
várakozva. Színezõlapokat, könyvajánló
prospektusokat is kaptak. Beszélgettek, ismerkedtek az ellenfelekkel. Nagy izgalommal vártuk az eredményhirdetést, ahol az elsõ 6 helyezettet, végül hét csapatot jutalmaztak. Szoros volt az eredmény, hiszen egy-egy
pont különbség döntött, és holtversenyek is
kialakultak. A Cserebogarak nevû csapatunk
4. helyezést szerzett. Jutalomkönyveket vehettek át: Oszlánczi Bálint, Krausz Kaszszandra, Boros Laura (4. a). Késõbb tudtuk
meg a pontszámokat, miszerint a „Miklósi
angyalok” a 7. helyen végeztek: Már Zétény,
Vámosi Boglárka, Zsobrák Szonja (4. a). A
közel száz negyedikes résztvevõ tanuló mindegyike nyertes, hiszen elolvastak egy jó regényt, és becsületesen felkészülve egy nagyon jó verseny résztvevõi voltak. Dicséretet
érdemelnek a Furfangos cserecsapat tagjai
is: Bögyös Barbara, Bartók Hanna, Bögyös
Zsombor (4. b). Rózsa nénivel együtt büszkék vagyunk tanítványainkra.
Palatinus Rozália

Szépkiejtési és olvasási verseny
November 17-én délután szépkiejtési és olvasási verseny volt a 3. és 4. osztályos tanulóknak az iskolánkban. Elõször az osztályban
tartottuk meg a versenyt, a legjobbak vehettek részt az iskolai fordulón. Mindenki a hozott szövegét olvasta fel, amit minden résztvevõ meghallgatott. Utána kaptunk egy ismeretlen szöveget. Ezt 5 percig olvashattuk
magunkban, azután kellett felolvasnunk a tanító néniknek. Nagyon szurkoltunk az osztálytársainknak. Izgatottan vártuk az eredményhirdetést. Nagyon örültünk, hogy az
egyik osztálytársunk lett az elsõ helyezett és
tovább jutott a járási fordulóra. A 3. évfolyamon 1. helyezett Végh Dorina 3. b, 2. helyezett Somogyvári Gréta 3. a, 3. helyezett Zádori Dorina 3. b; a 4. évfolyamon 1. helyezett
Kelemen Csongor 4. b, 2. helyezett Vámosi
Nikol Boglárka 4. a és Krausz Kasszandra Bianka 4. a, 3. helyezett Bögyös Barbara 4. b és
Tatai Sándor 4. c.
Bögyös Barbara, Kelemen Csongor,
Bartók Hanna 4. b
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Mészöly-hírek
Mézes reggeli a Mészölyben
November 20-án reggel vajas–mézes kenyérrel várta a diákönkormányzat a diákokat.
Iskolánk is csatlakozott a szlovén kezdeményezésû Európai Mézes Reggeli programhoz, amelynek célja a méhek és az egészséges
életmód népszerûsítése, a helyben termelt
élelmiszerek megismertetése; figyelemfelhívás a reggeli fontosságára és az egészséges
táplálkozásra; annak hangsúlyozása, hogy a
méhek munkája jelentõsen hozzájárul a környezetvédelemhez és a biológiai környezet
változatosságához.

Nagyon zöld könyv címû mûvébõl, beszéltek
a könyvekhez, irodalomhoz fûzõdõ viszonyukról, énekükkel pedig fergeteges hangulatot varázsoltak, melyhez hozzájárult Füstös
Bálint gitárkísérete. Majd interaktív, játékos
irodalmi vetélkedõre invitálták a gyerekeket.
Az énekeseken kívül Varga Márton, az OMV
Hungária munkatársa, Szarka Éva volt diákunk és Simon Hanna 4. b osztályos tanulónk
mutatott be egy-egy rövid részletet kedvenc
könyvébõl.
Ezt követõen az OMV részérõl Ungvárszki
Tamás közel 1000 könyvet adományozott az
iskola könyvtárának, Németh Nikolett pedig
üdítõvel, pogácsával, diós puszedlival vendégelte meg a diákokat.
Köszönjük a felejthetetlen délutánt az OMV
Hungária Kft-nek, a fellépõ zenészeknek,
énekeseknek! Külön köszönjük Szarka Balázsnak, hogy volt általános iskolája is részese
lehetett az olvasást népszerûsítõ kampánynak!
Toldi Lászlóné

II. helyezés környezetismereti
versenyen
A kezdeményezés keretében a gyerekek
megismerkedtek a leggyakoribb hazai mézfajtákkal és meg is kóstolták azokat. Filip
Zsolt és Máté Mihály helyi méhészek akác,
hárs és vegyes mézet ajánlottak fel az eseményre.
A vajas–mézes kenyér fogyasztása közben
kisfilmeket néztek meg a diákok a méhekrõl,
a méhészetrõl és a mézrõl. A programot színesítve a legszebb „mézes” rajzokból kiállítást rendeztünk az iskola aulájában, a sulirádión keresztül a méz jótékony hatásaira
hívtuk fel tanulóink figyelmét.
Köszönjük Filip Zsolt és Máté Mihály méhészeknek a mézet, a Méhészek Fejér Megyei
Egyesületének a program támogatását és
Sáfrány Zoltán pékmesternek a friss kenyeret!
Toldi Lászlóné

Zenés felolvasás
November 19-én délután az iskola aulájában
gyûltek össze az olvasást kedvelõ diákok.
Nagy lelkesedéssel várták az OMV Hungária
Kft. olvasást népszerûsítõ kampányának
nagyköveteit, Lolát és Puskás Petit, akik felolvastak kedvenc verseikbõl, Gévai Csilla:

November 16-án környezetismereti versenyen vettünk részt a Sárkeresztúri Általános
Iskolában. Csapatunknak (Huszár Róbert 4.
b, Kiss Máté 3. a, Vorsléger Z. Márton 2. a)
az élõvilágra, az év növényeire és állataira vonatkozó rejtvényeket, feladatokat megoldva
kellett számot adni tudásáról. Végül villámkérdések segítségével eldõlt: II. helyezettek
lettünk. Köszönjük a vendéglátó iskolának a
lehetõséget és a szíves fogadtatást, jövõre találkozunk!
Nagy Orsolya
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Levelek és beszámolók EZT IS ELVESZTETTÜK
a háborúból

November 23-án, hétfõn este öt órai kezdettel tartott felolvasóestet a Madarász József Városi Könyvtárban a Sárbogárdi Múzeum
Egyesület. Az est folyamán olyan beszámolókat, illetve leveleket
olvastak fel többen, melyek a II. világháború alatt, illetve utána
íródtak. A papok, lelkészek, hitoktatók, katonák és közemberek
sorai elevenítették fel a sárbogárdi, de éppúgy a fronton és a hadikórházakban zajló életet, azon
módon, ahogyan még nem hallhattuk.
A kis létszám ellenére is megteremtõdött a régi, háborús világ
hangulata. Volt, aki elhozta annak a képét, akinek sorait idézte, de hallhattunk verset is egy
levél hátoldaláról felolvasva.
A felolvasó estet teljes tartalmában a Bogárdi TV-ben láthatják.
Hargitai Gergely

Lola, Füstös, Puskás
Sárbogárdon
Lola, Füstös Bálint és Puskás Péter, három médiából ismert fiatal olvasott, énekelt, zenélt a sárbogárdi Mészöly Géza Általános
Iskola diákjainak az OMV Hungária szervezésében november
19-én, csütörtökön. Az OMV egyúttal közel 1000 könyvet ajándékozott az iskola könyvtárának. A program célja az olvasás népszerûsítése.
A magyar piacon 1990 óta jelen lévõ, budapesti székhelyû, 169 töltõállomást üzemeltetõ OMV Hungária Kft. kezdeményezése
2013-ban indult el. Idén a kortárs magyar gyermekirodalom áll a
középpontban. Sárbogárdon Gévai Csilla író mûveibõl olvastak
fel a program nagykövetei.
A program keretében a vásárlók a vállalat töltõállomásain adhatják le elolvasott könyveiket, amelyeket az OMV iskolai könyvtáraknak juttat el. A kampány során eddig több mint 30.000 könyv
gyûlt össze, 17 iskolában került sor felolvasásra, összesen 5.250
gyermek részvételével. Idén 9 általános iskola vesz részt a zenés
programban.
A Mészöly volt és jelenlegi diákjai közül is olvastak föl néhányan
kedvenc könyvükbõl. A színes, játékos egy óra hamar elröppent.
Lola, Peti és Bálint nagyon közvetlenek voltak, sok közös fotó készült, és természetesen autogramot is szívesen adtak a gyerekeknek.
Hargitai Gergely

Te, nem rossz dolog ez a nyugdíj! Már maga az, hogy nincs ébresztõóra. Nincs a kapkodás a fürdõszobában. Elég, ha magamra kapok valamit, és vár a nyugodt, ráérõs délelõtt, a fõzõcske. Ha meg
kedvem támad, elheverek a fotelban a tévé elõtt. Vagy egyszerûen
csak gondolkodom. Én mondom neked, hogy ha közkinccsé lehetne tenni mindazt, amit egy nyugdíjas asszony gondol, talán a
világ is valami jó fordulatot venne.
Én, kérlek, harminchárom évig voltam kollégiumi nevelõnõ, mint
tudod. Elég tág panoráma, nem gondolod? Van némi rálátásom a
folyamatokra, elhiheted. Ha hiszed, ha nem, kezdõ tanár koromban jöttek a gimista lányok a nevelõi szobába verset kérni. Nem
ám egy, hanem csapatostul. Mert õk indulni akarnak a szavalóversenyen. Emlékszem ezekre a délutánokra. Dolgoztam velük a
verseken. Lóci verset ír… Hogyan kell mondani ezt, hogy „Az életet adja, adja, egyszerre csak abbahagyja”? Mármint az Isten. Mert
a kis Lóci ezt a verset írta, holott még írni sem tudott. Biztos
ismered ezt a Szabó Lõrinc-verset.
Akkor még komoly regényeket kértek ki tõlem a könyvtárból.
Tolsztojt, Hemingwayt. Hát, kérlek, mire idõs tanárnõ lettem,
már nem kért tõlem verset senki, de regényt sem. Némelyik gyerek olvasni sem tud rendesen. Így jön a gimnáziumba. Miért nem
tudnak olvasni? Titok. De el kell mondanom a döbbenetes felismerésemet: már én sem olvasok verset. Azelõtt bizony ki-kiemeltem egy kötetet a polcról, lapozgattam, ahogy a szépasszony az
ékszeres kazettájában matat, elmerültem. Tudtam, hogy erre
szüksége van az embernek, mint a vitaminra. És most? Tömeggyilkosság Párizsban a koncerten, robbantás a stadionban, és jönnek, özönlenek a migránsok. Nincs lelkierõm átmenni arra a síkra, ahol a vers van. Ahhoz lelkierõ kellene. Valami hatalmas felejteni tudás vagy magamra ébredés. Tudod, mire jöttem rá? Meg
fogsz ijedni, pedig igaz. Napjainkra elvesztettük a költészetet.
Tényleg, mintha ellopták volna az ékszeres kazettát. Ki lopta el?
Kérdezd az okosokat. Mit mondott nekem egy ismerõs srác? Értelmes gyerek, lehet dumálni vele, most kezdi a tizenegyedik osztályt. Azt mondta, hogy szerinte a költészet hülyeség. Nem köntörfalazott, pedig tudta, hogy irodalomtanári végzettségem van.
Ezek nem vacakolnak, ha valami bajuk van, kimondják a tutit. Az
a szörnyû, hogy azt hiszik, igazuk van.
Mit lehet itt csinálni? Gondolkodni. Ijedten gondolkodni, hogy
mi lesz ebbõl. Elfajulunk? Vagy eddig voltunk elfajulva, elérkezett a társadalom felnõttkora, „vége a lírai fényûzésnek” (Nagy
László)? Én inkább maradnék gyerek, ezt komolyan mondom.
Na, ilyeneken gondolkodik egy nyugdíjas tanárnõ.
L. A.

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önöket

a fogyatékkal élõk világnapja
alkalmából tartandó ünnepségünkre.

Helyszíne: József Attila Mûvelõdési Központ.
Idõpontja: 2015. december 5., 9.00 óra.
Program: ünnepi mûsor, vendéglátás.
Dr. Sükösd Tamás polgármester
A rendezvény szervezésében részt vesznek: Csipike Egyesület, Sárbogárdi
Egyesített Szociális Intézmény, Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI.
Kérjük, jelezze részvételi szándékát 2015. december 2-áig az egyesület vezetõjénél! Ha szüksége van szállításra Sárbogárd közigazgatási területén
belül, hívja a 06 (25) 508 970-es telefonszámot!
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Elveszített karácsony
– Az idén különleges karácsonyi mûsorokra készülünk – kezdte fõnökünk a
szerkesztõségi értekezletet. – Kárpát-medencei családokat látogatunk
meg, és élõ közvetítésekkel jelentkezünk a helyszínekrõl.
A hír hallatára hevesebben kezdett dobogni a szívem, hiszen nálunk mindig
együtt tölti a család a karácsonyi ünnepeket. „Remélem, Uram, engem kihagynak ebbõl” – fohászkodtam.
Sorban kiosztották a feladatokat: Kárpátalja, Felvidék, Délvidék…
– Mivel ti már bemutattátok a nézõknek az egyik erdélyi árvaházat – fordult
felém a fõszerkesztõ –, logikus, hogy a ti stábotok ott tölti a karácsony estét.
Majd látva, hogy a sírással küszködöm, meglepõdve kérdezte:
– Mi a baj?
– Szeretném otthon megbeszélni – dadogtam. – Tudjátok, hogy a karácsony, különösen a szenteste nekem nagyon fontos ünnep.
A családom rám bízta a döntést. „25-én este majd mindent bepótolunk” –
vigasztaltam magam. – „Hogy is utasíthatnék vissza egy ilyen különleges
megbízatást?”
Lázas elõkészületekkel teltek a napok itthon és a tévében is, s bár nehéz
szívvel, de egyre lelkesebben tettem a dolgom. Elmaradtak a hagyományos adventi koncertek, meghitt készülõdések, teljesen lefoglalt a munka.
A feladat újdonsága, a szerteágazó tennivalók átvették az uralmat a gondolataim felett.
A már ismerõs árvaházban izgatott örömmel fogadtak a gyermekek, tanárok, nevelõk. Egyeztettük a feladatokat: istentisztelet a templomban, karácsonyfa-állítás, mûsor, ajándékosztás a nagy ebédlõben, no és az élõ Betlehem az udvaron. Az egész társaság lázasan készülõdött, az otthon lakói
egyik ámulatból a másikba estek a tévéseket, a technikát s a szabadtéri
Betlehemet látva.
Az elõkészületeket viták, idegeskedések kísérték, egyre hidegebb is lett, s
a külsõ helyszíneken kezdtek fázni az emberek. Kértem a stáb tagjait, hogy
az ünnepre, a helyszínre és a gyerekekre tekintettel fegyelmezzék magukat, ami a beszédet és a szíverõsítõket illeti.
Végül minden összeállt. Az élõ Betlehemnek óriási sikere volt: csacsi, kisborjú, szalma, jászolbölcsõ, Mária és József a kisdeddel. Kicsik-nagyok
egyaránt csillogó szemmel csodálták a látványt. Én viszont arra gondoltam, milyen más volt a valóság 2000 évvel ezelõtt, amikor egy idegen istállóban, állatok között, minden kényelmet, tisztaságot nélkülözve vajúdott
egy fiatalasszony és szülte meg fiát, a világ Megváltóját!
A rendezõ a közvetítõkocsiból adta az utasításokat a mûsorvezetõnek, én
pedig egyik helyszínrõl a másikra rohangáltam, és egyre kétségbeesettebben imádkoztam azért, hogy rendben lemenjen az élõ közvetítés.
A mûsor tartalmas és megható lett, a gyermekek ügyesek voltak.
Végre minden befejezõdött!
A baj akkor történt, amikor bementünk az ebédlõbe. A csikorgó hideg után
a hirtelen meleg nem mindenkinek tett jót! A stáb tagjai most már nem titokban, hanem szabadon kezdtek „ünnepelni” (tisztelet a kivételnek). Már
csak annyi erõm maradt, hogy mindenkinek megköszöntem a munkát és
röviden bizonyságot tettem arról, hogy nekem a szenteste az egyik legnagyobb ünnep, mert arra emlékeztet, hogy „Úgy szerette Isten a világot,
hogy az Õ egyszülött fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen!” (Jn 3,16) Ma este Isten legnagyobb ajándékára, Jézus
Krisztus földre jövetelére emlékezünk, de ha ezt nem is hiszi mindenki, legalább gondoljon otthon maradt szeretteire!
Nem tudom, figyelt-e rám valaki az erõsödõ hangzavarban. Üresnek és
megalázottnak éreztem magam, igyekeztem minél elõbb eltûnni. A szállodában sírva borultam le az Úr elõtt, megvallva engedetlenségemet, gyávaságomat, amiért elvállaltam ezt a munkát. Nagyon sajnáltam magam,
egyedül, távol a szeretteimtõl. A napi fáradtság, izgalom, a sok sírás végül
elaltatott.
Másnap a hosszú úton hazafelé volt mirõl gondolkodnom és levonni a tanulságokat. Luther mondta, hogy arról nem tehetünk, ha kísértések érnek,
de arról már igen, ha azok fészket raknak a fejünkön. Ez történt velem: nem
akartam kimaradni a kiemelt megbízatásból, pedig a lelkem mélyén éreztem, hogy ez engedetlenség. Magamat büntettem meg rossz döntésem
következményeivel, mert elvesztettem ezt a Karácsonyt, ünnepi istentiszteleteivel, meghitt családi együttléteivel! Nagy tanulság volt!
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„Én vagyok az, aki veled beszélek” János evangéliuma 4:26

ADVENTI EVANGELIZÁCIÓS
ESTÉKRE KERÜL SOR
2015. november 25-e és 27-e között, szerdától péntekig,
esténként 18 órai kezdettel
a sárbogárdi református gyülekezeti teremben.
A szolgálattevõk Karl Melinda gárdonyi és Farkas Levente
felsõnyéki lelkészek lesznek.
November 28-án, szombaton, 13 órai kezdettel
ugyanitt TEREMTÉSTUDOMÁNYI ELÕADÁSOKAT
tartunk: Népvándorlás régen és ma;
Megrögzött ateisták utolsó mentsvárai témakörökben.
Elõadók: Szilágyi Dénes István,
valamint Farkas Levente lelkészek.
A sorozat a vasárnapi, úrvacsorás istentisztelettel zárul.
Az alkalmakra minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Sárbogárdi Református Gyülekezet

„…most közelebb van hozzánk az üdvösség…” Róma 13:11
December 1–4-ig (keddtõl péntekig) minden este 5 órai
kezdettel gyülekezeti termünkben (Köztársaság út 181.)

ADVENTI ESTÉKET TARTUNK
Sánta Ibolya, Szabó Péterné, Kovácsné Pázmándy Ágnes,
Papp Judit lelkésznõk közremûködésével.
Készülõdjünk együtt legszebb ünnepünkre, a karácsonyra!
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
A sárszentmiklósi református gyülekezet
Mély fájdalommal és megrendüléssel, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk, hogy
EGYED TIHAMÉRNÉ SZÜL. LÁSZLÓ KATALIN
Sárkeresztúr Község Önkormányzatának alpolgármestere
életének 67. évében, 2015. november 21-én
visszaadta lelkét a Teremtõjének.
Sárkeresztúr Község Önkormányzata
saját halottjának tekinti Õt.
Örök nyugalomra 2015. november 28-án (szombaton)
14 órakor helyezzük
a sárkeresztúri római katolikus temetõben.
Sárkeresztúr Község Önkormányzata

Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik
HORVÁTH JÓZSEFNÉ
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet a Szentlélek Temetkezés dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

Zika Klára, Antenna Magazin 2014/5 szám
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Tepsis csirke
Maglódi-módra
Hozzávalók: 9 db csirke felsõcomb, 1 db
közepes cukkini, 2-2 közepes fej vörös- és
lilahagyma, 2 db közepes sárgarépa, 4 db
közepes paradicsom, 1 db nagy paprika,
10 gerezd fokhagyma, fél erõs zöldpaprika, 10 levél bazsalikom, 2 dl rozmaringos olívaolaj, 4 dl sima olívaolaj, 2 dl sör, 2
dl tej, 2 ek liszt, 2 ek Piros Arany, só, bors,
darált chili, vagy 1 kk Erõs Pista, gyömbér
(ízlés szerint), fél citrom leve.
A rozmaringos olívaolajban elkeverjük a
sót, borsot, gyömbért, darált chilit, 5 levél
bazsalikomot, 4 gerezd fokhagymát (felaprítva) és a citromlevet, majd hozzákeverjük a Piros Aranyat. Aztán felhígítjuk a sima olívaolajjal. Ebben legalább egy órát
hagyjuk a csirkecombokat. A tepsibe belekarikázzuk a cukkinit, paradicsomot, sárgarépát, paprikát, a vörös- és lilahagymát,
majd beleaprítjuk a fél zöldpaprikát. A 6
gerezd fokhagymát egészben hozzáadjuk.
Ezt finoman megsózzuk, borsozzuk, majd
meglocsoljuk egy kis sima olívaolajjal. A
bepácolt csirkét a zöldségekre rakjuk,
megszórjuk a maradék bazsalikomlevelekkel, alufóliával letakarjuk, majd elõmelegített, 220 fokos sütõben 30 percig sütjük.
Ezután levesszük a fóliát, a combokat
megforgatjuk, meglocsoljuk a sörrel és további 20 percre visszatesszük a sütõbe. Az
utolsó 10 percre visszaforgatjuk a csirkét.
A csirkét és a zöldséget kivesszük a tepsibõl, s ezek levét, ami nem fõtt el, egy serpenyõben közepes lángon melegítjük. Sûrítésnek tejben és olívaolajban elkeverjük a
lisztet, és egy kevés chilit csomómentesre,
majd belekeverjük kis lángon a serpenyõbe. A csirkét és a zöldséget ezzel meglocsolva tálaljuk.

Tarjával és gombával
töltött lángos
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 50 g élesztõ, 1 kk
só, 1 csipet kristálycukor, 1 db tojás, 3 dl
tej, 1 ek étolaj, 20 dkg füstölt tarja, 20 dkg
trappista sajt, 1 kis üveg csiperkegomba
(konzerv, vagy vékonyra szeletelt nyers).
Az élesztõt összemorzsoljuk, a langyos tejbe tesszük, majd jól eldolgozzuk. Ezután

hozzáadjuk a lisztet, sót, kristálycukrot, étolajat és a tojást. Nokedlisûrûségû tésztát
dagasztunk a hozzávalókból, majd letakarjuk és szobahõmérsékleten egy órán keresztül kelni hagyjuk. Ezután lisztezett
deszkára borítjuk a tésztát, és éles késsel
nagyobb négyzetalakot szabunk ki. A kivágott négyzetet lisztezett tálcára helyezzük
és óvatosan a kezünkkel megnyújtjuk. Ezután a tészta egyik felére rátesszük a tarját,
a reszelt sajtot és a gombát, majd a tészta
másik felét ráhajtjuk, a széleket óvatosan
összenyomkodjuk. Az így elkészített lángost forró olajban aranybarnára sütjük.

Túró Rudi torta
Hozzávalók a tésztához: 8 dkg finomliszt,
8 dkg cukor, 1 cs sütõpor, 1 dkg cukrozatlan kakaópor, 2 db tojás, 1 cs vaníliás cukor; a krémhez: 20 dkg porcukor, 2 cs vaníliás cukor, 1 citromból nyert citromlé, 2 dl
tejszín, 50 dkg tehéntúró, 1,5 dl tejföl, 10 g
zselatin, 1 dl víz, 1 citromból nyert citromhéj; a bevonáshoz: 12,5 dkg csokoládé.
Az egész tojásokat keverjük jó habosra a
cukorral és a vaníliás cukorral, majd keverjük hozzá a kakaót is. A lisztet keverjük
össze a sütõporral, majd szitáljuk hozzá a
kakaós masszához. Ezután óvatosan keverjük össze, majd öntsük bele egy 26
cm-es kizsírozott, kilisztezett tortaformába (a tortaformát sütõpapírral is kibélelhetjük). Helyezzük be elõmelegített sütõbe, majd közepes hõmérsékleten süssük 15
percig. A sütõbõl kivéve helyezzük rácsra,
majd hûtsük ki egészen. A krémhez egy keverõtálba tegyük bele a túrót, a porcukrot,
a vaníliás cukrot, a tejfölt, a reszelt citromhéjat és a citromlevet, majd alaposan keverjük ki. A vizet forraljuk fel, majd vegyük
le a tûzrõl, és öntsük hozzá a zselatint. Ezután keverjük teljesen simára, majd hûtsük ki egészen. A kihûlt zselatint ezután
öntsük hozzá a túrós masszához, majd keverjük alaposan össze. A tejszínt verjük fel
kemény habbá, majd apránként keverjük
hozzá a túrós–zselatinos krémhez. A teljesen kihûlt tésztát tegyük vissza a tortaformába, majd öntsük rá a túrós–habos krémet. Ezután tegyük be pár órára a hûtõbe,
hogy a krém teljesen megdermedjen.
Amikor a torta már teljesen megdermedt,
vegyük ki a hûtõbõl, majd vonjuk be a
tetejét olvasztott csokoládéval.

Heti idõjárás

A hét további részében folytatódik a változékony idõ, fõként az idõszak elején némi csapadékkal is. Pénteken és
szombaton a változóan, idõnként erõsen felhõs ég mellett többfelé valószínû valamennyi
napsütés is. Hajnalonként fagypont körül alakulnak a minimumok, napközben pedig jellemzõen 5 fok körüli maximumok várhatók. Vasárnap országszerte beborul az ég, csapadékra fõként hétfõn kell készülni. A magasban jelentõs enyhülés érkezik, így mindenütt
folyékony halmazállapot várható. Hétfõn délutántól a talaj közelében is érzõdik majd a
melegebb levegõ, ismét elõfordulhatnak 10 fok feletti maximumok, és az éjszakák is döntõen fagymentesek lesznek, de gyengén felhõs területeken reggel továbbra is fagypont
alá csökken a hõmérséklet. A következõ öt napban a szél jellemzõen északnyugati, nyugati irányú marad, fõleg a hét legvégén élénkül meg.
www.metnet.hu

MÛSORA
Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös
csatornán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az
LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25
MHz-es frekvencián.
November 27., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet: Modernkori migráció: Bibliai válaszok korunk égetõ kérdéseire (76p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Borbarátok Sárhatvanban (ism. 20p), A dégi kastélypark átadója (41p), GimNASAum: Schág Éva kutatómérnök elõadása 1. rész (71p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 28., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Borbarátok Sárhatvanban (ism. 20p), A dégi kastélypark
átadója (41p), GimNASAum: Schág Éva kutatómérnök elõadása 1. rész (71p) 18.00 Lapszemle 19.00
Interjú Suba-Faluvégi Szabolcs csontkováccsal
(32p), Gajdos János lelkész beiktatása 2. rész
(~64p), Dr. Szabó Péter elõadása a könyvtárban
(90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
November 29., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Borbarátok
Sárhatvanban (ism. 20p), A dégi kastélypark átadója (41p), GimNASAum: Schág Éva kutatómérnök
elõadása 1. rész (71p) 14.00 Interjú Suba-Faluvégi
Szabolcs csontkováccsal (32p), Gajdos János lelkész beiktatása 2. rész (~64p), Dr. Szabó Péter elõadása a könyvtárban (90p) 18.00 Heti híradó 19.00
Hitélet: Hermons 50 (78p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
November 30., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet:
Hermons 50 (78p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Borszentelõ Sárszentmiklóson (33p), Idõsek köszöntése Sáregresen (58p), Harmónia-születésnap
(68p), Téglák a falban – Hargitai Lajos könyvbemutatója (82p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 1., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00
Délutáni felolvasás a Mészölyben (39p), 10 éves a
Búzavirág (44p), Beszélgetés Hegedûsné Erdõdi Judittal (57p), Kéziratok a háborúból (83p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
December 2., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Borszentelõ Sárszentmiklóson (33p), Idõsek köszöntése
Sáregresen (58p), Harmónia-születésnap (68p),
Téglák a falban – Hargitai Lajos könyvbemutatója
(82p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 3., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00
Hitélet: Hermons 50 (78p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06 (25)
508 901. A Lapszemle és a Heti híradó megtekinthetõ internetes oldalunkon: www.bogarditv.
blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a képújság futószövegében adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körülbelül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidéke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000,
LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.
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Könnyed, magabiztos gyõzelem
VAX KE Sárbogárd–Rácalmás SE 30-19 (13-10)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 8. forduló
Vezette: Besszer–Kosztend, nézõszám: 60 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 6, ifj. Bodoki 7, Pluhár 3,
Rehák 6, Kaló, Tutuc 1.
Cserék: Sohár – Horváth 3, Szabó J. Zs. 1, Aranyos, Suplicz 3, Várady–Szabó.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 1/1, illetve 0/0, kiállítások: 2, illetve 0 perc.
Az elõzõ évekhez képest egy gyengébb erõkbõl álló Rácalmással
kellett megmérkõznünk. Meghatározó játékosok sora távozott a
riválisunktól. Hozzánk is csere nélkül érkeztek.
Megfelelõ lendülettel kezdtük a mérkõzést, és rögtön, pár perc
alatt megléptünk 4 góllal. A vendégek próbálták lassítani a játékot, hiszen nem volt lehetõségük cserélni, míg mi inkább a nagyobb tempójú kézilabdát próbáltuk játszani. A jó kezdés után
jött a szokásos visszaesés, és visszahoztuk ellenfelünket a meccsbe. Jöttek a technikai hibák és pár pontatlan befejezés. A 24. percben mindössze 1 gólos volt az elõnyünk. Majd Bodoki két szép átlövésének is köszönhetõen 13-10-es állásnál mehettünk a félidõben pihenni.
A szünet után magasabb fokozatra kapcsoltunk. 15-12-es állást
követõen Goldberger nyitotta meg a gólcsapot és a többiek is sikeresen csatlakoztak hozzá. Futószalagon jöttek az indítás- és
lerohanásgólok. A védekezésünk is jobban mûködött, hiszen a 2.
játékrész elsõ negyedórájában csak 3 gólt kaptunk. A 45. perc végére már 10 gól volt a két csapat között. A találkozó hátralevõ részében már csak az volt a kérdés, hogy mekkora lesz a különbség.
Bodoki György próbált mindenkinek lehetõséget adni, ezért egy
kicsit felforgatott csapat volt a pályán a folytatásban. Azonban így

is sikerült, ha minimálisan is, de növelni az elõnyt. Végül 11 gólos
különbséggel, magabiztosan megnyertük a mérkõzést.
Az eredménnyel elégedettek lehetünk, javítottunk a gólkülönbségünkön. A mutatott játékban voltak szép dolgok. Ismét sikerült
sok könnyû gólt szereznünk, és a 2. félidõben volt idõszak, amikor
kiválóan védekeztünk.
Az elõttünk álló hétvégén nem lépünk pályára, mert csapatunk
szabadnapos a bajnokságban. Azonban december 5-én Ercsibe
látogatunk. Nagyon nehéz mérkõzés vár ránk, hiszen ellenfelünk
nagyon erõs és a 3. helyet foglalja el a tabellán. Igazi ki-ki meccs
várható.
Tabella
1. Veszprémi Egyetemi SC
2. Bajnok DSE Nemesvámos
3. Ercsi SE
4. VAX KE Sárbogárd
5. Õsi Andreotti SE
6. Simontornyai KK
7. Alsóörsi SE
8. Martonvásári KSE
9. Tapolca VSE
10. Rácalmás SE
11. Bicskei TC

7
7
8
8
7
7
7
6
7
7
7

7
7
6
4
3
3
2
1
1
1
1

0
0
0
2
1
0
0
1
1
1
0

0
0
2
2
3
4
5
4
5
5
6

244
212
258
222
216
200
185
137
188
165
147

188
181
205
209
205
202
208
152
229
207
188

56
31
53
13
11
-2
-23
-15
-41
-42
-41

14
14
12
10
7
6
4
3
3
3
2

A 8. forduló további eredményei:
Alsóörs–Veszprém Egyetem 26-34, Nemesvámos–Õsi 35-34, Ercsi–Martonvásár 30-24, Simontornya–Bicske 30-23.
Rehák Tamás

Továbbjutottak a Petõfi gimisek
November 20-án a 6. korcsoportos (1996.
január 1-je után született) fiúknak rendeztek megyei diákolimpiai döntõt Móron. A
tornán 3 csapat indult, köztük a sárbogárdi
Petõfi Sándor Gimnázium.

Az elsõ mérkõzésen a gimisek a székesfehérvári Széchenyi István Szakközépiskola
ellen játszottak szoros mérkõzést és végül
33:30-as vereséget szenvedtek. Róluk tudni érdemes, hogy több játékosuk is NB-s

csapatok mûhelyében pallérozódik. Ennek tükrében jól helytálltak a srácok.
A következõ mérkõzésen a móri Táncsics
Mihály Gimnázium volt az ellenfél. A fiúk
nagyszerû és magabiztos játékkal 36-19-es,
fölényes gyõzelmet arattak. Végül egy gyõzelemmel és egy vereséggel zárt a csapat,
így a 2. helyen végzett, amellyel kivívta az
országos elõdöntõ selejtezõjébe jutást. A
játékosok a gimnáziumi foglalkozások
mellett heti két edzéssel készülhetnek a
VAX KE Sárbogárd férfi kézilabdacsapatával a folytatásra.
Végeredmény:
1. Székesfehérvári Széchenyi István Szakközépiskola 4 pont. 2. Sárbogárdi Petõfi
Sándor Gimnázium 2 pont. 3. Móri Táncsics Mihály Gimnázium 0 pont.
A csapat egyik húzóembere a 29 (!) gólig
jutó Goldberger Marcell volt.
A csapat tagjai: Horváth István, Várady–
Szabó Márton, Aranyos Attila, Tutuc Eric
Joel, Goldberger Marcell (õk 5-en a VAX
KE Sárbogárd felnõtt csapatának is játékosai), Sükösd Gergõ, Barabás József, Márkovics Dániel, Huszár Bálint, Fekécs Alex.
Rehák Tamás
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BOGÁRD ÉS VIDÉKE VÁROSI
TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
Mérkõzéseket vezette: Tóth I.

Twister Galaxy–FDL Kft.
4:4 (2:4)
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Kun,
Szabó, Budai.
Csere: Barabás, Kaló, Killer, Szántó.
FDL Kft.: Mihalkó – Magyar, László, Rigó, Bor J.
Csere: Bor P., Rehák.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Sárga lap: Rehák.
Góllövõk: Szabó, Barabás, Budai, Killer, illetve Bor J. 2, László, Magyar.

Spuri–Sárkeresztúr Kike
1:2 (0:0)
Spuri: Kiszl – Imre, Bereczki, Huszár,
Zámbó.
Csere: Banda, Bozsoki, Fésû.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár,
Hajdinger, Böröndi, Jancski.
Csere: Virág.
Inkább mezõnyjátékkal kezdõdött a mérkõzés. Az elsõ kapura veszélyes támadásra
három percet kellett várni. 3. perc: Zámbó
térdérõl Visi kezébe perdült a labda. 4.
perc: Hajdinger lövése szöglet után kapu
mellé szállt. 5. perc: Bereczki lõtt kapu
mellé. Kidobás után Visi vetõdve tisztázott
Zámbó elöl. 6. perc: Kiszlrõl Jancski elé
pattant a labda, másodszori lövését kiütötte a kapus. 7. perc: Bereczki perdítését
szögletre ütötte Visi. 8. perc: Böröndi elõl
Kiszl szögletre mentett. 12. perc: Virág
perdítése kerülte el a kaput. 14. perc: Fésû
lövését védte Visi. 15. perc: Imre távoli lövését Visi kispárgázta szögletre. 16. perc:
tûz alá vették a Kike kapuját! Imre lövése a
kapu elõtt keresztbe ment. Bozsoki lövését
védte Visi. Banda lövését tenyerelte szögletre Visi. 18. perc: Kulcsár átadását Hajdinger kapásból a kapu fölé rúgta. Még
ugyanebben a percben Hajdinger lövését
Kiszl a mezõnybe öklözte. Nagyobb iramban kezdtek a csapatok a második játékrészben. 21. perc: Imre lövését védte Visi.
A másik oldalon Virág alig perdített kapu
mellé. 22. perc: Visi rossz kidobását Huszár fülelte le, azonban a kínálkozó lehetõséget nem tudta kihasználni, ugyanis a kapu mellé durrantott. 24. perc: Jancski sokadik lövése a kapuban kötött ki, 0:1. 25.
perc: Virág kecsegtetõ helyzetben kapu
mellé lõtt. 26. perc: Böröndi találta el jól a
labdát, és máris 0:2. A megszerzett elõny
kényelmessé tette a Kike csapatát! 28.
perc: Bereczki belsõzött alig kapu fölé. 30.
perc: Banda lövését Visi védte. 31. perc:
Kulcsár lövését Kiszl szögletre ütötte. 32.
perc: Imre jobb oldali lövése kötött ki a
kapuban, 1:2. Leült a játék! 36. perc: Haj-

dinger unta meg a tétlenséget, lövése elkerülte a kaput. 39. perc: Bereczki lövését Visi szögletre ütötte.
A helyzeteit jobban kihasználó csapat
nyert.
Góllövõk: Imre, illetve Jancski, Böröndi.

Bogárd Junior–
Szelence Kamionmosó
5:5 (2:3)
Bogárd Junior: Varga – Grigóliát, László
A., Farkas III., Bakó.
Csere: Farkas I., Farkas II., László M., Lénárt, Oláh, Szakács.
Szelence Kamionmosó: Kliszki – Nagy,
Gilányi, Kotroczó, Zab.
Csere: Polgár, Mogyorósi, Kulcsár.
Góllal kezdõdött a mérkõzés. Kotroczó lövésével szemben Varga tehetetlen, 0:1. 2.
perc: Farkas III. lövése után a kapufán
csattant a labda. 3. perc: Gilányi váratlan
lövése eredményezte a második találatot,
0:2. 4. perc: Bakó próbálkozása tévesztett
célt. 5. perc: Nagy fejesét védte biztos kézzel Varga. 7. perc: Farkas III. szépített, 1:2.
10. perc: Bakó lövését Kliszki lábbal hárította. 14. perc: Kulcsár okosan perdített a
kapuba, 1:3. 16. perc: Mogyorósi hagyott ki
ziccerhelyzetet. 18. perc: Farkas III. szögletbõl érintés nélkül szerezte csapata második gólját, 2:3. 21. perc: Bakó fejesét
Kliszki biztosan védte. 23. perc: az ellenállhatatlan Zab módosította az eredményt,
2:4. Ritmust váltottak a csapatok! 25. perc:
Bakó találatával módosult az eredmény,
3:4. 27. perc: ismét Bakó volt a fõszereplõ,
4:4. 28. perc: ez a találat megzavarta a Szelencét, mert nem figyeltek, és Farkas III.
megfordította az állást, 5:4. Észbe kapott a
Szelence. Harcoltak, most már az egyenlítésért. 29. perc: Nagy lõtt kapu mellé. Sok
volt a hiba mindkét együttesnél. 35. perc:
Mogyorósi a kapu fölé bombázott. 36.
perc: Kotroczó váratlanul lõtt a labda a
kapuban, 5:5.
Biztosnak látszó gyõzelmet engedett ki kezébõl a Szelence Kamionmosó!
Sárga lap: Farkas III.
Góllövõk: Farkas III. 3, Bakó 2, illetve
Kotroczó 2, Gilány, Kulcsár, Zab.

Sárszentmiklós Öfi–Extrém
3:7 (2:2)
Sárszentmiklós Öfi: Sipõcz – Tóth A., Palotás, Kelemen, Fekete.
Csere: Deák, Derecskei, Vereczkei.
Extrém: Németh – Huszár Cs., Dévényi,
Horváth D., Horváth T.
Csere: Baki, Huszár Z., Pálinkás.
1. perc: Fekete lõtt kapu mellé, szöglet
után. 3. perc: Horváth D. szöglete a kapu
elõtt ment el, lekésett Horváth T. 5. perc:

Dévényi sem találta el a kaput. 6. perc: Fekete lövését ütötte ki Németh a mezõnybe.
7. perc: Kelemen bombája a kapu fölött
hagyta el a játékteret. 8. perc: Horváth D.
lövése kerülte el a kaput. 9. perc: Kelemen
szerezte meg a vezetést, 1:0. 10. perc: nem
sokáig örülhettek a vezetésnek, mert Baki
egyéni akció után egyenlített, 1:1. 12. perc:
Dévényi lövés helyett perdített. Sipõcz remek reflexszel hárított. 13. perc: Pálinkás
lövését védte Sipõcz. 15. perc: Horváth T.
szabadrúgásból kilõtte a bal alsó sarkot,
1:2. 18. perc: szabadrúgás után a labda kipattant a sorfalról Palotás elé, aki nem hibázott, 2:2. 21. perc: Horváth T. lövése vezette be a második félidõt. 22. perc: Dévényi kilõtte a hosszú alsót, 2:3. 23. perc: Huszár Cs. nagy helyzetet hagyott ki. 25. perc:
Fekete lövése kerülte el a kaput. 26. perc:
Horváth D. kapásból a kapuba lõtt, 2:4. 27.
perc: megpecsételõdni látszott az Öfi sorsa, mert Huszár Cs. találatával 2:5-re módosult az eredmény. 29. perc: Huszár Z.
mentett, a kapu elõterében a kivágódó labdát Pálinkás centikkel lõtte kapu mellé. 30.
perc: Deák hadilábon áll a góllövéssel,
mert egymás után kétszer sem találta el a
kaput. 31. perc: Németh kapus kifutva
mentett Deák elõl. 33. perc: Horváth T.
nagy helyzetben a kapusba lõtt. 34. perc:
Pálinkás lövését védte Sipõcz. 35. perc:
Huszár belõtt szögletét Horváth T. lõtte a
kapuba, 2:6. 36. perc: Fekete csúsztatott
fejesét nem tudta hárítani Németh, 3:6. 37.
perc: Baki lövése a kapufáról kifelé pattant, a szemfüles Sipõcz megfogta. 40.
perc: Horváth T. megadta a kegyelemdöfést, 3:7.
Az elfáradó „Öregfiúk” csapata csak ideig-óráig bírta a jól játszó Extrém rohamait.
A látottakkal a menedzser Szabó A. is meg
volt elégedve!
Sárga lap: Fekete.
Piros lap: Huszár Z. 2 perc.
Góllövõk: Kelemen, Palotás, Fekete, illetve Baki, Horváth T. 3, Horváth D., Dévényi, Huszár Cs.
Tabella
1. Twister Galaxy
2. Extrém
3. Sárszentmiklós Öfi
4. Sárkeresztúr Kike
5. FDL Kft.
6. Szelence Kamionmosó
7. Spuri
8. Bogárd Junior

4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
2
2
1
1
1
-

1
1
2
1
1

2
2
1
2
3
3

22:10 10
20:6 10
15:19 6
7:13 6
17:12 5
14:18 4
7:15 3
14-23 1

Góllövõlista
1. Bor József, FDL Kft., 10 gól.
Gróf Ferenc
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Sárbogárdi
állatorvosi ügyelet
2015. december
December 5-6.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd–Sárszentmiklós, Rákóczi u. 62., 06 (30) 9398 629;
december 13.: dr. Csele István, Sárosd, Sport u.
30., 06 (30) 9939 404;
december 19-20.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u. 24., 06 (30) 8161 376;
december 24-25.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárkeresztúr, Szent István u. 3., 06 (20) 9749 065;
december 26-27.: dr. Földi József, Cece, Köztársaság u. 30/a, 06 (20) 3557 213.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres,
Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz, Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza.
Dr. Kovács Péter járási hivatalvezetõ
nevében és megbízásából dr. Szlávik Ferenc
osztályvezetõ, járási fõállatorvos

KÖZLEMÉNYEK
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TISZTELT GYERMEKVÉDELMI
KEDVEZMÉNYBEN RÉSZESÜLÕ SZÜLÕK!
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
20/A § értelmében a rendszeres gyermekvédelmi jogosultsághoz kapcsolódó évi
kétszeri (augusztus, november), fogyasztásra kész étel, tanszer és ruházat vásárlására felhasználható támogatást 5.800 Ft/fõ Erzsébet-utalvány formában kell nyújtani a 2015. november 1. napján is fennálló jogosultság esetén a jogosultak részére.
Az utalványok kiosztása az alábbi helyen és idõben történik:

polgármesteri hivatal, 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2., földszint,
ügyfélszolgálati iroda
2015. december 1. (kedd) 8–15 óra (A-tól J-ig),
2015. december 2. (szerda) 8–15 óra (K-tól R-ig),
2015. december 3. (csütörtök) 8–15 óra (S-tõl Zs-ig).
Kérem a jogosult szülõt, vagy nagykorúvá vált gyermeket, hogy szíveskedjen az utalványt személyesen, vagy írásbeli meghatalmazottja útján a jelzett – családi nevének
kezdõbetûjét tartalmazó – idõpontokban átvenni.
Kérem figyelembe venni, hogy az adott napon kizárólag az adott kezdõbetûkhöz
tartozó személyek Erzsébet-utalványai állnak rendelkezésre.
Sárbogárd város jegyzõje

A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos, tel.: 06 (30) 9860-849. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320.
Szerkesztõség, kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Telefon: 06 (25) 508-900, 06 (25) 508-901. E-mail:
bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az interneten:
www.bogarditv.blog.hu Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág,
Horváth István, Huszárné Kovács Márta, Horváthné Mikuli Erzsébet, Menyhárt Daniella, Mágocsi Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob
Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, dr. Müller Viktória, Tauzné Piroska, Leszkovszki Albin, Pajor László, Rehák Sándor, Rehák Tamás,
Szántó Gáspár és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés
és utómunka: Heiland Ágnes, Hargitai Gergely, 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. 4
hétre: 800 Ft, negyedévre: 2200 Ft, félévre: 4000 Ft, egész évre: 7600 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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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
FOGSORJAVÍTÁS 06 25 468 556, 06 70 382 8512
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790
AUTÓBÉRLÉS OLCSÓN,
RÖVID/HOSSZÚ TÁVRA, KÜLFÖLDRE IS.
06 70 539 7882
AUTÓMENTÉS, AUTÓSZÁLLÍTÁS
06 20 3426 091
SZÉKESFEHÉRVÁRON ALBÉRLETET KERESEK!
06 20 405 7366

2015. november 26. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Alapon szántóföldet vennék vagy bérelnék. 06 (30) 520 6292
Tetoválás Székesfehérváron. 06 (20) 488 9111, 06 (30) 296 9932
ANCHOR TATTOO (3261907)
Bárány, borjú és egyéb tápok kis- és nagytételben megrendelhetõk. Érdeklõdni: Szõnyegi József, 06 (30) 382 4133 (3261899)
Jó állapotban 4 db téligumi eladó. 185x65x15. 06 (20) 451 1128.
Sáregresen családi ház eladó. 06 (30) 388 6683. (3261996)
Fiatal, 3-3,5 kg-os pecsenyekacsák eladók 1800 Ft/db. Tinódy u. 124. 06
(30) 9021 131.
Egy szoba kiadó! 06 (25) 462 113
Mangalica hízó eladó 06 (30) 406 3214
Minimálbér kétszereséért, apartmanszintû szállással, nehéz fizikai munkára keresünk Peremartonba munkavállalókat. Határozott idõre, 3 mûszakban, növényvédõ szerek csomagolására. Csoportos jelentkezéseket
is várunk. Jelentkezés: papai.monika@humaniahrsgroup.hu

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések
a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:
06 (30) 6210 651, e-mail: polgarorseg@indamail.hu

Bogárd és Vidéke 2015. november 26.

SÁRBOGÁRD,
2015. december 20.,
18 óra.
József Attila
Mûvelõdési Központ
(Sárbogárd,
Hõsök tere 3.)
Jegyek elõvételben
kaphatók
a helyszínen!
06 (25) 460 301
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