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FA: MENEKÜLÉS
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(8. oldal)

63-AS IGEN,
MENTÕK NEM

(4. oldal)

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Kedves Elõfizetõink,
Olvasóink!

2016. január 1-jétõl 200 Ft-ról 250
Ft-ra emeljük a Bogárd és Vidéke he-
tilap árát. Utoljára 2008-ban, azaz 8
éve emeltük a lap árát. Elõfizetõinkre
tekintettel a válságos 2011-2012-es
évben nem emeltünk. Közben azon-
ban a papírárak és az elõállítás költsé-
gei folyamatosan növekedtek. Nem
tudjuk tovább halasztani a lapáreme-
lést.

2015. december 31-éig még a jelenlegi
árakon fizethetnek elõ a jövõ évi lap-
számokra.

2016. január 1-jétõl már a következõ
árak érvényesek:

1 éves elõfizetés (48 lapszám, 20 %
kedvezménnyel 200 Ft/lap): 9.600 Ft;

1/2 éves elõfizetés (24 lapszám, 15 %
kedvezménnyel 212,50 Ft/lap): 5.100
Ft;

1/4 éves elõfizetés (12 lapszám, 10 %
kedvezménnyel 225 Ft/lap): 2.700 Ft.

Bízunk benne, hogy továbbra is érde-
mesnek tartják megvásárolni az im-
már 25 éve mûködõ Bogárd és Vidéke
hetilapot, melynek híreivel legjobb
tudásunk szerint Önöket szolgáljuk.

Hargitai–Kiss Virág

TÁNCKAVALKÁDTÁNCKAVALKÁD

ADVENT DÍSZEIADVENT DÍSZEI
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T Á N C K A V A L K Á D
Idén 6. alkalommal rendezték meg a Tánc-
kavalkádot a sárbogárdi mûvelõdési ház-
ban szombaton este. A rendkívül hosszú
mûsorpalettán mindenféle tánc szerepelt.
Ahogy eddig is, az Írisz Orientál Tánccso-
port szervezésében került az esemény meg-
rendezésre. Nagy létszámú érdeklõdõ jött
el, a nézõtér tömve volt érdeklõdõkkel, szü-
lõkkel, rokonokkal.
Furcsa és egyben megható érzés látni az év-
rõl évre cserepedõ, tehetséges kicsiket, na-
gyokat, a hagyományos, valamint a modern
táncok világát, tehát mindenki megmutat-

hatta, mit tanult az elmúlt évben,
mennyit fejlõdött, tanult. Megmu-
tatkozott a rengeteg idõ, energia,
öröm, amivel erre az este készültek a
csoportok. Gyönyörû, egyedi ruhák-
ban, cipõkben és minden egyéb ki-
egészítõvel felszerelkezve léptek –
okkal büszkén – a világot jelentõ
deszkákra.

A mûsort a gyermekhastáncot bemutató Belly Kids csoport nyi-
totta meg az Írisz Orientál táncosaival kiegészülve. Aztán lát-
hattuk a Ten Dance tánccsoportot, akik rendkívül színvonalas
mûsorszámokkal vettek részt a rendezvényen, rátermett, szép és
lelkes lányokkal, alapi, sárbogárdi, valamint a felnõtt táncosok-
kal. Az õket tanító Szõke Fanni és Radnai Zoltán is megcsillog-
tatták tudásukat.

Az est házigazdái, az Írisz Orientál Tánccsoport (Vaskeba
Krisztina, Tóth Eszter, Iker Anita, Bágyi Ágnes) sokszor elfog-
lalták a színpadot, meg. Személyes kedvencem Vaskeba Kriszti-
na és Tóth Eszter párosa volt azzal a tánckoreográfiával, amivel
Kecskeméten, az országos hastáncversenyen ezüst minõsítést is
nyertek. Bemutatkoztak a junior hastáncosok, valamint egy
egészségügyi dolgozókból összeállt hastánccsoport is. A Blue

Jeans Linedancers, a Vajtai Countryklub a
western világának hangulatát hozták kö-
zénk. A töbörzsöki Szent István iskola fõleg
hiphop és modern tánc keverékét mutatta
be; a táncokat Domjánné Dodonka Zita ta-
nította be. Tinódyné Liszi Helga vezetésé-
vel a sárbogárdi zumbacsoport töltötte meg
a színpadot szép számmal. 2012-ben alakul-
tak. A zumba napjaink egyik legdivatosabb
tánca, aerobik- és latin elemekkel. Az est
zárásaként a budapesti Erin Ír Sztepptánc

Társulat „kopogtatott be” Sárbogárdra le-
hengerlõ mûsorával, modern és látványos
koreográfiával.

A nagyszámú nézõközönség hatalmas taps-
viharral jutalmazta a produkciókat. Idén is
rendkívül színes, izgalmas mûsorokkal ör-
vendeztettek meg bennünket a fellépõk.
Minden táncosnak sok sikert és eredmé-
nyes felkészülést kívánok a jövõ évi Tánc-
kavalkádra!

Mágocsi Adrienn
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Advent díszei
Czuczai Katalin fõszervezõ köszöntötte a vendégeket és kiállító-
kat a sárbogárdi mûvelõdési házban kedden nyílt betlehemi kiállí-
táson. Megtudhattuk, hogy több sárbogárdi alkotó illetve csoport
munkái szerepelnek Budapesten a Magyarság Házában is, így a
Csip-csup csodák óvodáscsoporté (Mikes közi Zengõ Óvoda),
Juhászné Szegfû Zsófiáé, a Csodacsipke csoporté és Czuczai Ka-
taliné. Veszprémbe ugyancsak kerültek sárbogárdi darabok:
Arany Gáborné, a MOVE Béta, Juhászné Szegfû Zsófia és Czuc-
zai Katalin alkotásai.

Ezután dr. Rácz Lajos, a
sárbogárdi rendelõinté-
zet vezetõje vette át a
szót, és elsõsorban a gyer-
mekeket – mint a hagyo-
mányok, értékek örökö-
seit – megszólítva aján-
lotta a jelenlévõk figyel-
mébe a kiállítást.
A megnyitó keretében
hangulatos karácsonyi
dallamokkal felléptek a
Mészöly Géza Általános
Iskola diákjai: Móré Zita
zongorán adott elõ két
mûvet, Szénásiné Szabó Marianna tanítványai furulyán játszot-
tak; a Mikes közi Zengõ Óvoda óvodásai Fischerné Farkas Csilla
és Tálai Gabriella vezetésével daloltak és verseltek. Sári Andorné
egy szavalattal örvendeztette meg a közönséget, majd a Városi
Nyugdíjasklub tagjai karácsonyi énekekkel zárták a mûsort.
Dr. Sükösd Tamás polgármester és Novák Kovács Zsolt alpolgár-
mester, a Sárbogárdi Múzeum Egyesület elnöke a kiállítóknak
emléklapot és egy kis ajándékot nyújtottak át, majd közelebbrõl is
szemügyre vehette mindenki a gazdag tárlatot: horgolt angyalo-
kat, hópihéket, terítõket, karácsonyfadíszeket, fali képeket, kézi-
munkákat, mézeskalácsból, papírból készült adventi koszorúkat,
különbözõ betlehemeket, papírból hajtogatott fenyõfákat.

Hargitai–Kiss Virág

Kiszínezett lelki ajándékok
Seregnyi gyermek fogadta el Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész meghívását egy közös szombat délelõtti alkotásra advent je-
gyében. Minden korosztály képviseltette magát, szék és asztal nem maradt üresen.
A Baross utcai evangélikus gyülekezeti házat gyerekzsivaj töltötte meg, ahogy készültek az adventi házikók és bárányos naptárak, lelki
ajándékokkal: 24 igével. Mivel a csemeték, fõleg a kisebbek könnyen elcsábultak a hozott finomságok és a rég nem látott társakkal, jó
barátokkal való találkozás okán, a felnõttek biztos háttérként serényen vágtak, színeztek, ragasztottak. Persze, közben õk is jóízût
beszélgettek.
Hamar elillant a kellemes, együtt töltött délelõtt.

Hargitai–Kiss Virág
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Kérdezték
A 63-as út felújításáról

Varga Gábor országgyûlési képviselõ korábban arról tájékoztatta
Sárbogárd nyilvánosságát, hogy felújításra kerül a 63-as út Sárbo-
gárd és Sárkeresztúr közötti szakasza idén õsszel. A munkálatok
azonban nem indultak meg. A legutóbbi képviselõ-testületi ülé-
sen is szóba került a téma Nedoba Károly önkormányzati képvise-
lõ részérõl. Dr. Sükösd Tamás polgármester akkor annyit mon-
dott, hogy tudomása szerint kormányzati döntés született az
összes ilyenfajta beruházás átütemezésére 2016-ra.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-tõl kértünk információt az ügy-
ben, hogy pontosan mikor, milyen idõintervallumban, mely
cég(ek) végzik a felújítást, mekkora szakaszon.
Marczin Bence, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs
osztályvezetõje arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy a 63.
számú Szekszárd–Székesfehérvár másodrendû fõút 58+600-72
+700 kilométerszelvények közötti szakaszának felújítása céljából
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárást indított. A
közbeszerzési eljárás során az ajánlatok beérkeztek, jelenleg az
ajánlatok értékelése zajlik. Ütemezésük szerint 2015 decemberé-
ben kerül sor a vállalkozási szerzõdés megkötésére. A szükséges
forrás biztosítása esetén a kivitelezési munkák 2016 tavaszán in-
díthatók.

Mikorra várható
a mentõállomás felújítása?

Néhány éve elhangzott ígéretként a sárbogárdi mentõállomás
egyik eseményén, hogy van remény az igen rossz állapotban lévõ
épület felújítására, hogy a mentõszolgálat munkatársai méltó kö-
rülmények között végezhessék kiemelkedõen fontos munkáju-
kat. Változás azóta nem történt. Sokan érdeklõdnek folyamato-
san szerkesztõségünkben, hogy mikorra várható a felújítás.

Gyõrfi Páltól, az Országos Mentõszolgálat kommunikációs és
PR-igazgatójától a következõ válasz érkezett érdeklõdésünkre:
„A TIOP 2.2.1. program keretében 22 új mentõállomást építet-
tünk, 60 régit pedig korszerûsítettünk, dinamizáltunk Magyaror-
szágon, ami korszakos jelentõségû fejlesztésnek minõsíthetõ. Saj-
nos még így is vannak olyan mentõállomásaink, melyek felújítását
ezután kell elvégeznünk. A sárbogárdi mentõállomás állapota
miatt nem a felújítás, hanem az új mentõállomás építése a célunk,
erre jelenleg is keressük a megoldást.”

Út a szõlõbe

Az egyik sárbogárdi szõlõsgazda panaszolta, hogy a Temetõ utcá-
ból nyíló, régi temetõ melletti, szõlõkhöz vezetõ úton nem lehet
rendesen közlekedni. Nagy kombájnok, traktorok járnak rajta,
tönkreteszik, de eltolni már nem tolják. Jó lenne rendbe tenni azt
az utat, mert sokan használják.

Kutyainvázió

Számos kóbor kutya tartja sakkban
a gyalog és biciklivel közlekedõket
a Tinódy út környékén. A László
utcában két nagy, csatangoló kutya
jelent harapásveszélyt, a vízmû és a
Posta utca közötti szakaszon egy
nagy fehér eb. Vannak házak, ahol
kerítésen belül vannak ugyan a ku-
tyák, de termetüknél és a kerítés
állapotánál fogva bármikor kisza-
badulhatnak.
Az ebtartók figyelmét szeretnénk felhívni, hogy a kutyák gondo-
zása mellett kötelességük a házõrzõket a megfelelõ módon kerí-
tésen belül tartani. Mert ha elkóborolnak, megharapnak valakit,
azért a gazdának kell viselnie mindennemû felelõsséget, költsé-
get.

Hargitai–Kiss Virág

Beszántott árok
Tisztelt Szerkesztõség!

Ezek a képek Töbörzsökön készültek, a Dózsa
György utca végén. Az árok be van szántva, he-
lyenként nincs is. Már nem a funkciójának megfe-
lelõ szerepet tölti be, hanem azt mutatja, hogy a
gazdának semmi nem elég. Persze, nem az õ
gondja lesz, ha nem folyik el a víz.
Szeretnénk kérni az árkot visszaállítását eredeti
állapotába!
Köszönjük!

Lakók
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Lelépett az otthonból

A nagylóki körzeti megbízott november 24-én Sárkeresztúron a
Damjanich utcában igazoltatott egy 16 éves velencei lakost. Az in-
tézkedés során a rendõr megállapította, hogy a fiatalkorú enge-
dély nélkül távozott a velencei gyermekotthonból. Ezután a fiút a
körzeti megbízott elõállította a Sárkeresztúri Rendõrõrsre, ahol
meghallgatását követõen átadta a gárdonyi járõröknek, akik visz-
szaszállították a gyermekotthonba.

Elõzetesben

November 25-én a délutáni órákban a sárbogárdi körzeti megbí-
zott Sárkeresztúron a Vörösmarty utcában igazoltatott egy 29
éves helyi lakost. Az intézkedés során kiderült, hogy a férfinek a
Székesfehérvári Törvényszék az elrendelt lakhelyelhagyási tilal-
mát megszüntette és elõzetes letartóztatását rendelte el. A
sárkeresztúri férfit a körzeti megbízott elfogta, majd a Székesfe-
hérvári Büntetés-végrehajtási Intézetbe kísérte.

Meglettek az eltûnt fiatalok

A járõrök november 26-án a délutáni órákban Sárkeresztúron az
Arany János utcában igazoltattak egy 16 éves fiút és egy 16 éves
lányt. Az intézkedés során megállapították, hogy a két fiatalt eltû-
nés miatt körözi a Gárdonyi Rendõrkapitányság, ezért elõállítot-
ták õket a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, majd visszaszállítot-
ták õket a velencei gyermekotthonba.

Szerszámokat, lemezt loptak

A járõrök november 27-én a reggeli órákban Sárkeresztúron a
Damjanich és Nyárfa utca keresztezõdésénél elfogtak egy 22 éves
és egy 23 éves sárkeresztúri lakost, mivel az intézkedést megelõ-
zõen Sárkeresztúron a Zalka Máté utcában az egyik családi ház-
hoz tartozó garázsba ajtófelfeszítés módszerével behatoltak és
onnan szerszámokat, alumíniumlemezeket tulajdonítottak el. A
két férfit a rendõrök elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitány-
ságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki õket lopás
bûntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A kihallga-
tást követõen mindkét elkövetõt õrizetbe vették.

Ittasan bántalmazott

November 29-én az esti órákban a rendõrök Sárkeresztúron a
Damjanich utcában intézkedtek egy 30 éves helyi férfivel szem-
ben, aki ittas állapotban bántalmazta családtagjait. Ezt követõen
a helyszínre kiérkezõ mentõszolgálat az ittas férfit biztonsági in-
tézkedés keretében a székesfehérvári Szent György Kórházba
szállította.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Árokba csapódott

Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt no-
vember 30-án 6 óra 30 perckor a 63-as számú fõúton Sárbogárd
térségében. A rendelkezésre álló adatok szerint egy 28 éves nõ
gépjármûvével árokba csapódott, mivel nem az útviszonyoknak
megfelelõen közlekedett. A baleset körülményeit a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság vizsgálja.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Garázstûz Sárbogárdon

Melléképület melletti garázsban csaptak fel a lángok november
27-én, pénteken, délután Sárbogárdon. Az Ady Endre utcai ga-
rázsban papírhulladék, egy polc és a palafedésû tetõszerkezet kö-
rülbelül öt négyzetméteren égett. A lángokat a sárbogárdi hivatá-
sos tûzoltók gyorsan megfékezték, a tûz a melléképületre nem ter-
jedt át. A tûzoltók a szomszédos tárolóból két propán-bután gáz-
palackot vittek ki. Sérülés nem történt.

Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

TÁJÉKOZTATÓ
SZIRÉNAPRÓBÁRÓL

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja a lakosságot,
hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. 30 kilométeres körzetébe esõ településeken
a lakossági tájékoztató- és riasztórendszer mûködõképességének ellenõr-
zése érdekében

Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás, Nagykarácsony,
Sáregres, Vajta településeken csökkentett üzemû
(morgató) szirénapróba végrehajtására kerül sor

2015. december 7-én, hétfõn, 13.00 órakor.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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A GYÓGYÍTÓ FA
„…ahol eltörtél, ott leszel erõs…” Müller Péternek e szavai kü-
lönösen igazak Huszár Kálmánra, akit Sárbogárdon sokan ismer-
hetnek. Egy betegség kettétörte ácsként a pályáját, ám azóta
sorra kerülnek ki keze alól a fából faragott remekek. Otthonát
nem nehéz megtalálni, hiszen már a ház elõtt a keze munkáját
õrzõ kút, kicsi malom és székely kapu fogadja a betérõ vendéget,
vonzza magára a járókelõk tekintetét.

– Mikor kezdett el faragni, fával foglalkoz-
ni?
– Ács, állványozóként sokáig dolgoztam a
szakmámban, míg egy betegség véget nem
vetett a pályafutásomnak. Inaséveim óta
dolgozom fával.
– Gondolom, ahhoz, hogy elmenjen a
mesterképzõbe, volt már egy odafordulása
a fa felé. Emlékszik-e, mi volt a legelsõ do-
log, ami fölkeltette a figyelmét a fa iránt?
– Gyerekkoromban mindig fúrtam-farag-
tam valamit. Amerre jártunk, a bicska kéz-
nél volt, a zsebemben, és ha láttam olyan
darab fát, akkor nekiálltam, faragtam íja-
kat, nyilakat.
– Magának csinált játékot.
– Magamnak meg a barátoknak.
– A családban volt valaki, akitõl ezt az
örökséget hozta?
– Nem volt fával foglalkozó a családban.
Édesapám vasúton dolgozott. Gyerekfej-
jel amit tudtam, megoldottam fából. Aztán
folytatódott az inasévekkel, amikor min-
dig fával dolgoztunk.
– Fehérváron tanult?
– Igen, a Vörösmarty 323-as szakmunkás-
képzõben.
– Ennek hány éve már?
– Itt végeztem a nyolcadikban, és 70-ben
kezdtem az ipariban tanulni. A fehérvári
állami cégnél dolgoztam meg ott is tanul-
tam. Úgy sikerült belekeveredni a famun-

kába, hogy harmadikban kiváló tanulói
versenyre kellett mennem Kecskemétre.
– Ott mivel kellett részt venni, mit kellett
csinálni?
– Ami az építõiparban ment: zsaluzások,
bakállvány, tetõszerkezet; volt elméleti és
gyakorlati vizsga is.
– Hogy sikerült?
– Nyolcadik lettem.
– A versenynek volt pozitív hozadéka?
– Volt, mert az embert számon tartották az
állami cégnél.
– Volt olyan mestere, akitõl sokat tanult?
– Nagyon jó szakmai mesterünk volt Fe-
hérváron: egy idõs sváb, Staub Nándor.
Nagy tudású ember volt, szakrajzot taní-
tott, amit nagyon szerettem. Õ tartotta az
elméleti oktatást és a gyakorlatot is.
– Mikor kezdett el önállóan dolgozni
Sárbogárdon?
– A szakmunkavizsga után két évet dolgoz-
tam még Fehérváron. Fél évet lehúztam
Miklóson, a gabonasilót építettük, ami
nagy munka volt. A futball nagyon megra-
gadott. Bogárdon fociztam. Sárbogárdi
Volánként futott az egyesület. Megyei elsõ
osztályú szinten játszottunk az én korosz-
tályomban. Hazajöttem az ÁFÉSZ-hez az
építõ–karbantartó részleghez. Tavasztól
õszig mint ács dolgoztam, amikor megjöt-
tek a hidegek, akkor beszorultunk az asz-
talosmûhelybe. Volt egy idõs asztalos, aki-

tõl hol ezt, hol azt ellestem. Akkor kezdett
el érdekelni jobban az asztalosmunka,
hobbiszinten. Amit tudtam (ajtókat, abla-
kokat stb.), magamnak megcsináltam.
– Ahogy a lakásba beléptem, látszik min-
denütt ennek az érdeklõdésnek az ered-
ménye.
– Amit lehetett, azt fából megcsináltam.
– Szeretett fönn a tetõn is?
– Nagyon szerettem a szakmámat. Ma-
szekként 20 évet dolgoztam. 1987-ben vál-
tottam ki az ipart, 2007-ben mûtöttek, ad-
dig ácsként dolgoztam. Jól kialakult a kun-
csafti kör. Sokat jártam Fehérvárra is, cé-
geknek dolgoztam, meg eljártunk a Bala-
ton mellé, Szegedre, Tapolcára. A vállal-
kozást most a vejem csinálja. Együtt dol-
goztunk, míg nem jött a betegség.
– Vele jól tudtak együtt dolgozni, szívesen
fordul tanácsért Kálmánhoz?
– Most már nem, mert már belejött. Sógor-
öcsém ugyancsak ács volt, õt is sikerült
meggyõznöm, hogy segítsen. A fiatalokat
összeszedtem, aztán amit tudtam, átadtam
nekik. Õk is tisztában voltak a munkafo-
lyamattal; nyugodtan voltam, mert ott le-
hetett hagyni õket. Ha valamivel meg-
akadtak, megkérdeztek.
– Most a fõ „megrendelõi” az unokák.
– Hál’ Istennek velünk laknak. Mindig ki-
találnak valamit, vagy én találok ki nekik
meglepetést. Míg kisebbek voltak, babás
dolgok kellettek: gyerekágy, hintaágy, böl-
csõ.
– Akkor bútorüzletbe nem mennek.
– Nem. Én mindig is annak a híve voltam,
hogy ami fából készül, az biztos, hogy örök
élet.
– És így, hogy maga rendezi be a lakást, kü-
lönösen nagy érzelmi kötõdés van egy-egy
bútordarabhoz. Van-e, ami különösen kö-
zel áll a szívéhez, amivel sokat dolgozott.
– A tálalószekrény volt a legelsõ.
– Egyszerre készült el, vagy mindig javít-
gatott rajta?
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– Lerajzoltam egy füzetbe, hogy ekkorá-
nak kell lennie, és szép sorban ide tettem
egy kicsit, oda egy kicsit, cifrább dolgokat –
ez sült ki belõle.
– A kedvesének, a feleségének mit faragott
szerelmi ajándékként?
– A tálalószekrényt, de kapott egy fésül-
ködõtükröt is. Lányomnak, Csilinek is csi-
náltam aztán tükröt, meg az unokáknak,
amit nagy becsben tartanak.
– Szép darab a kapu mellett a kis székely
kapu.
– Mindig is arról álmodoztam, hogy én
egyszer faragok egy székely kaput. Most
jött el az idõ, hogy van rá több idõm. Nem
nagyban gondolkodtam, hanem a virágos-
kerthez terveztem, hogy a kutyusok meg az
unokák – amíg picik voltak – ne tudjanak
bejárni.
– Nézett mintát?
– Fejben megálmodtam, és van egy régi fa-
faragókönyvem, amiben csak székely ka-
puk és kerítésminták vannak. A szak-
könyvben is utánanéztem, és sikerült azért
összehozni. A vejem keze is benne van. Én
megálmodtam, lerajzoltam, a nehéz mun-
kát õ csinálta meg, mert én sajnos már csak
ülõmunkálat tudok csinálni.
– Személyesen még nem járt Erdélyben?
– Egyszer voltam gyógykezelésen Hargita-
fürdõn, amikor már beteg voltam. Remé-
lem, eljön az ideje, hogy nemcsak gyógyke-
zelésre, hanem körülnézni is el tudok men-
ni oda.
– Hogyan jelentkezett a betegség?
– Elkezdett zsibbadni a lában, feljött tér-
dig, aztán csípõig. Egyre nehezebben tud-
tam a lábamat megemelni. Görcsös, merev

lett a mozgásom. Fönt nincs semmi problé-
ma. Úgy érzem, tele vagyok erõvel, tud-
nám még csinálni, akár még a tetõre is föl
tudnék mászni, ha a lábak engednék. De
sajnos székbe kényszerített ez az állapot.
Onnan is eredt ez a farigcsálás, hogy volt
idõm kigondolni, megrajzolni, kifaragni.
Nagyon sok idõm van most.

– Ez egyfajta menekülés is, hogy nem telje-
sen céltalan az élet.

– Menekülés ki a betegségbõl. Ha ezt nem
csinálnám, akkor szerintem teljes mérték-
ben leépültem volna. Az, hogy mindig van
feladat, mindig kitalálok valamit, hogy az
idõm elmenjen vele, sokat segít, hogy ne a
betegségre koncentráljak és kilábaljak.

Mert ki akarok lábalni ebbõl. Nehéz eset,
mert ritka betegség, nincs rá gyógymód.
– Az unokák szívesen vannak a mûhely-
ben?
– Igen, fõleg a kisebbik. Lány létére na-
gyon szeret fúrni-faragni, vésni.
– Most min dolgozik?
– Karácsonykor megnõnek az igények a
családban. Nemrég két képet faragtam ki.
– Egy betlehem állt a ház elõtt tavaly kará-
csonykor.
– Az most a mûvelõdési házban látható a
betlehemi kiállításon.
– Még Alapra is ellátogatott a betlehem,
lánya, Csilla révén, aki ott dolgozott az
óvodában.
– Igen, egy elõadáshoz kellett. Nagy tet-
szést aratott, a gyerekek örültek neki. Van
itthon egy kisebb, benti változata is. Szinte
kézzel csináltam mindent a nagy betlehe-
men, és felöltöztettem a bábukat.
– Mi volt az unokák legkülönlegesebb ké-
rése, amikor Kálmán is csak vakarta
elõször a fejét?
– Egy lovas udvar. De készült már lovas
szekrény is, hintaló.
– Ezeket el lehet majd tenni és a déduno-
káknak családi örökségként továbbadni.
Van olyan fa, amivel szívesen dolgozik?
– A dió. Keménynek kemény, nehéz farag-
ni, de az a legszebb. Nem véletlenül csinál-
ták a régi idõkben is abból a bútorokat. A
gyümölcsfákat is nagyon szeretem faragni,
mert engedelmesek.
– Kívánom, hogy az életkedvét õrizze meg,
és jó egészséget!

Hargitai–Kiss Virág

Rotakapából
hótoló

Dézsi Karcsinál voltam a héten. Az autóra kellett téli gumit sze-
relni. Itt liheg a nyakunkban a tél, így ez a munka már igencsak
idõszerû volt.
Amíg Karcsi szerelt, beszélgettünk errõl is, arról is. Szó esett töb-
bek között az õszi szántásról, a kerti munkákról. Ennek kapcsán
említette a mester, hogy téli üzemmódra állította át a rotációs ka-
páját. Ha érdekel, megmutatja. Hát persze, hogy érdekelt, mert el
nem tudtam képzelni, hogy télen milyen üzemmódban lehet
dolgozni a rotációs kapával.
Amikor elkészült a gumizás, kiálltam az autóval, Karcsi pedig az
udvar végében lévõ sufniból kigördített egy furcsa szerzetet. Há-
tul volt két kereke, ami szintén képes kanyarodni úgy, mint az el-
sõ, amit kormányoznak, azután egy kényelmes ülés következett,
majd a jól ismert rotációs kapa motorja két gumikerékkel. Elöl
meg egy széles, narancssárgára festett tolólap díszelgett. De
ugyan mire szolgál ez a tolólap, csak nem hótolásra? Karcsi aztán
felvilágosított, hogy igen, ez valóban hótoló.
Komoly szerkezet, az már biztos!
– Nekem a mókolás, szerelés a hobbim. Egyszerû, de nagyszerû,
ugye? – kérdezte elismerésre várva, s még hozzátette: – Könnyen

fordul, eltolja a havat a járdán, az udvarban, bárhol, ahol szüksé-
ges.
Karcsi felült a gépsárkányra és bemutatta, hogyan mûködik. Egy-
elõre még hó nélkül mutatom be itt a fényképen, de várjuk na-
gyon, hogy szép, fehér karácsonyunk legyen, és akkor élesben is
bemutatkozhat a mûalkotás.
Gratulálok Karcsinak az ügyes kis szerkezethez, legyen benne
öröme, ha majd leesik a hó!

Hargitai Lajos
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GE! nap a Sárbogárdi Zengõ Óvodában

November 27-én óvodáinkban a Gondol-
kodj egészségesen! program keretében
hívtuk fel a figyelmet az egészséges élet-
módra. Intézményünk csatlakozott a Gon-
dolkodj Egészségesen Alapítvány orszá-
gos programjához, melynek köszönhetõen
kiscsoportosaink szülei az alapítvány aján-
dékát, egy „EgészségZsákot” vehettek át.

Az alapítvány programjának 7 pillére: táp-
lálkozás, mozgás, gyermeklélek, környe-
zetvédelem, biztonság és testi egészség,
mûvelõdés, sokszínûség. A GE! nap prog-
ramjának forgatókönyve is erre a 7 pillérre
épült, az idei évben a Mese a tökéletes
üveggolyóról címû alkotás feldolgozásá-
val. A forgatókönyvet dr. Bakonyi Anna

pedagógiai szakértõ és Bori–Fekete Ágnes
színész–drámatanár országosan ismert,
neves szakemberek állították össze, lehe-
tõséget adva az óvodapedagógusoknak ar-
ra, hogy az óvodai csoportjukat jól ismer-
ve, kreatív módon, szabadon használhas-
sák fel a legnagyobb hatékonyságot elérve
a gyermekekben.
A Gondolkodj Egészségesen Alapítvány
honlapján sok jó és praktikus tanácsot, re-
ceptet, olvashatnak az érdeklõdõ szülõk
arról, miként lehet óvodáskorú gyermeke-
iket az egészséges életmódra nevelni. Sok
színes, játékos programmal is várják ren-
dezvényeikre a családokat!

Huszárné Kovács Márta intézményvezetõ

Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki Kalocsay Ta-
másnak, a sárbogárdi Tesco igazgatójá-
nak, hogy Mikulás-csomagokkal ajándé-
kozta meg a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Mi-
cimackó csoportját.

Gyermekeink nevében is köszönjük szé-
pen kedves támogatását!

Kõrösi Erika és Huszárné Várhelyi Ildikó,
a Micimackó csoport

óvodapedagógusai
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Hírek az alsószentiváni iskolából
Aki a virágot szereti…

A Bakker Holland Kft. 2012 óta a Zöld
program keretében minden évben támo-
gat Magyarországon is oktatási intézmé-
nyeket annak érdekében, hogy környeze-
tüket igényesebbé varázsolhassák minõsé-
gi növényekkel. Büszkék vagyunk rá, hogy
a 2015. évben a támogatandó 5 iskola kö-
zött alsószentiváni tagiskolánk is szerepel,
s a cég részérõl 5 nagy doboz virághagymá-
val járultak hozzá, hogy ökoiskolai szelle-
miségünknek megfelelve még szebbé vará-
zsolhassuk környezetünket. A támogatá-
sért cserébe az ültetést, illetve tavasszal a
növények virágba szökkenését kell fotók-
kal alátámasztanunk.
Ezen kötelességünknek örömmel teszünk
eleget, miután november 19-én megérke-
zett a virághagyma-küldemény, s novem-
ber 20-án el is ültettük azokat. Nem volt ki-
csi munka a vállalkozás, mivel nemcsak a
több száz gumót kellett letennünk, hanem
az iskola melletti, volt virágoskerti részen a
terepet is meg kellett rendesen tisztíta-

nunk a falevelektõl és ágaktól, a felásásról
nem is szólva. Szerencsére megoldottuk a
feladatot, mivel diákok és tanárok, kicsik
és nagyok keze alatt egyaránt égett a mun-
ka. Dupla szerencse, hogy még az idõzítés
is a legjobban jött ki: sikerült megelõznünk
a szombaton érkezõ esõt és lehûlést, pén-
tek délután az összes gumó a földben pi-
hent, ahol békésen várhatja a tél elmúlását
és a kikeletet.

A szállítók kívánsága is teljesült, mivel jó
szórakozást kívántak az ültetéshez, tanu-
lóink pedig valóban élvezték a munkát, vi-
dáman dolgoztak.

Tavasszal minden bizonnyal szó szerint vi-
rágos jókedvük lesz, ha láthatják munká-
juk eredményét! (A tavaszi virágba boru-
lást természetesen ugyancsak dokumen-
tálni fogjuk.)

Olvasással a tudásért
Alsószentivánon

Házi szépkiejtési versenyünket hagyomá-
nyainkhoz híven idén is megrendeztük. A
Móra Ferenc Szépkiejtési Versenyen az
alsó tagozatos tanulók mutathatták meg,
milyen szépen is tudnak olvasni, a felsõsök
ugyanezt a Kazinczy Ferencrõl elnevezett
rendezvényen tehették meg. Az elmúlt
évekhez képest azonban újdonság, hogy
most egy pályázattal is összekapcsoltuk a
projektet, kihasználva a Szalay Könyvek
szállítója, a Pannon-Literatúra Kft. által
Olvasással a tudásért címmel felkínált le-
hetõséget. A pályázat célja az olvasás nép-
szerûsítése és annak megszerettetése az ál-
talános iskolák alsó és felsõ tagozatán, va-
lamint a középiskolákban. Ez a kitûzés tel-
jes összhangban áll pedagógiai törekvé-
sünkkel, ezért nem volt kérdés, hogy csat-
lakozunk a felhíváshoz, amelynek jutalma
egy egynapos kirándulás, akár az egész is-
kola számára. Ehhez mindössze az olva-
sást kell népszerûsítenünk tanulóink kö-
zött, amit amúgy is megtennénk.
A pályázat elsõ állomásaként, a szépkiejté-
si versenyek során került sor könyvbemu-

tatóra. A gyerekek szinte rávetették magu-
kat a kínálatra, élvezettel forgatták a köte-
teket, s mindenki talált magának valami-
lyen érdekes, izgalmas, lebilincselõ, köny-
nyfakasztóan érzelmes, vagy az oldalfájdu-
lásig nevettetõen vidám regényeket, eset-
leg egzotikus tájakat és népeket bemutató,
fotódokumentált, nagyobb albumokat,
vagy csillogóan értelmes és ugyanakkor in-
telligensen szerény kivitelezésû bölcs kö-
tetecskéket. A bemutató könyvanyag mel-

lett a szépkiejtési versenyhez is segítséget
nyújtott a kiadó: az alsó tagozatosok a kö-
zös versenyszövegüket egy szép kivitelezé-
sû, keménytáblás Benedek Elek-kötetbõl
olvashatták fel.
Minden érdeklõdõ diákunknak köszönjük
a részvételt, az olvasóknak a szereplést is!
Lesz még hasonló bemutató, nem is egy, s
remélem, azokat is ugyanígy fogjátok majd
élvezni.

Kiss Attila
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Cecei sulibörze
Pályaválasztás elõtt

A Cecei Általános Iskola az intézmény továbbtanulási programja
szerint igyekszik minden segítséget megadni a végzõs tanulóknak
és szüleiknek, hogy minél körültekintõbben és felkészülten tudja-
nak eligazodni a pályaválasztás útvesztõiben. Az osztályfõnökeik
rendszeresen tájékoztatják õket a nyílt napokról, a hiányszak-
mákról, hol és milyen szakmák, képzések indulnak, kell-e felvételi
vizsga az adott intézménybe vagy szakra. Diákjaink közül többen
részt vettek a megyeszékhelyen megrendezésre kerülõ pályavá-
lasztási kiállításon.

Programunk szerint elõszeretettel fogadjuk a bemutatkozó kö-
zépiskolák képviselõit, melynek keretében már találkozhattak a
nyolcadikos diákok a paksi ESZI, a szekszárdi Garay Gimnázium
és a Simontornyai Vak Bottyán Gimnázium képviselõivel. A be-
mutatkozások során sok információval gazdagodhattak tanuló-
ink.
November 10-én a Fejér Megyei Iparkamara szervezésében
üzemlátogatásokon vettek részt végzõseink Székesfehérváron. A
program keretében felkeresték a Diófa éttermet, ahol megismer-
kedhettek a pincér és a szakács munkájával. A Pappas Autóház-
nál bepillantást nyerhettek az értékesítés és a szerviz életébe. Is-
kolánk a közeljövõben várja még a Jáky József Középiskola és a
seregélyesi Eötvös József Szakképzõ Iskola képviselõit.

A sport legyen a tiéd!
A Cecei Általános Iskola a 2015-2016-os tanévben csatlakozott
ahhoz a sikeres sportfejlesztési programhoz, amelyet a Magyar
Diáksport Szövetség a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai

együttmûködésével valósít meg „A sport legyen a tied!” címmel.
Ennek keretében iskolánk vállalta, hogy több korosztályban szer-
vez kézilabda-foglalkozásokat a délutáni idõszakban, illetve a
sportág oktatását beilleszti a mindennapos testnevelés keretei kö-
zé. Ezen célok megvalósításához járult hozzá a program azzal,
hogy sporteszköz-támogatásban részesítette iskolánkat, amely-
nek hivatalos áradására november 13-án került sor. Ezen a dél-
elõttön az alsós gyermekek bemutató-foglalkozásokon vehettek
részt, ahol kipróbálhattak olyan labdás játékokat, amelyek a kézi-
labdaedzéseken is megjelennek. A diákok forgószínpadszerûen
célba dobhattak, kidobóztak, kapura lõttek. A játékok bemutatá-
sát a kézilabdaszakkörös diákok vállalták, ezzel is kedvet csinálva
társaiknak a programba való bekapcsolódáshoz. A bemutatók
során mindenki kellemesen elfáradt, és reméljük, hogy sok tanuló
kedvet kapott, hogy kipróbálja ezt a csodálatos sportot.

Földi Józsefné tanító, kézilabda-szakedzõ

Négylábú doktorok
December elsõ napján Dézsenyi Hajnalka szociálpedagógus,
habilitációs kutyakiképzõ, állattenyésztõ, állategészségõr látoga-
tott el négylábú barátaival iskolánkba, hogy egy interaktív bemu-
tató keretében felhívja az állattartás szabályaira, az állatvédelem-
re a figyelmet. A két elõadás során a 2-3. és 4. osztályosokkal elbe-
szélgetett, bemutatta, hogy milyen igényei is vannak négylábú ba-
rátainknak, mit kérnek tõlünk és milyen fejlõdést adhat számunk-
ra egy állatról való gondoskodás. A beszélgetés után a három ku-
tya aktívabb részese lett a történéseknek. A kutyusokat menhely-
rõl fogadta örökbe a hölgy és tanította meg õket a bizalomra és az
emberek szeretetére úgy, hogy alkalmassá váljanak a kétlábú tár-
saik rehabilitációs támogatására. A gyerekek nagy örömére sok
apró „trükköt” is bemutattak együtt, majd mindenki meg is simo-
gathatta az iskolába látogató kutyusokat, akik ezt hálásan fogad-
ták.

Hajnalka egy német állatvédõ szervezet, a Vizsla In Not támoga-
tásával járja az iskolákat és tartja állatvédelmi elõadásait ingyene-
sen, a Négylábú Doktorok KHA képviselõjeként.
Köszönjük neki, hogy ellátogatott hozzánk és megismertette a di-
ákokat a felelõs állattartás szabályaival!

Szabóné Várady Katalin

Adventi gyertyagyújtás
Az elõzõ évek hagyományát
követve az idei évben is meg-
szervezték a diákoknak az ad-
venti gyertyagyújtást a cecei is-
kolában. Sohárné Bali Mária
tanárnõ, a helyi diákönkor-
mányzat vezetõje elkészítette
a szép adventi koszorút, amit a
diákok nagy élvezettel néze-
gettek. Szabóné Várady Kata-
lin igazgatóhelyettes néhány
szóban emlékeztette a fiatalo-
kat az ünnep, a várakozás mé-
lyebb tartalmára, a valódi értékekre, és igyekezett az elkövetkezõ
idõszak valódi érzéseit elõtérbe helyezni a csillogással szemben.
Ezután meggyújtották az elsõ adventi gyertyát, majd közösen el-
énekelték az Ég a gyertya, ég címû gyermekdal adventi változatá-
nak elsõ versszakát, ami természetesen az idõ múlásával, a gyer-
tyák számának növekedésével egyre több versszakúvá válik majd
hetente.
Ezt kívánják maguknak és másoknak is advent idejére a cecei diá-
kok és pedagógusok egyaránt:
Ég a gyertya, ég, el ne aludjék, a szívünkbõl a szeretet ki ne aludjék.

Cecei Általános Iskola
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Zenés délelõtt
Az adventi készülõdés jegyében került sor a hagyományos kon-
certre a sárszentmiklósi klubban. A Kippkopp Óvoda kicsinyei és
a cecei ovis vendégcsoportok nagy figyelemmel hallgatták a zene-
darabokat, melyek közt több ismerõs dal is felcsendült.

Emellett hallhattak más zenei
csemegéket is: egy Hasse
bourrée-t trombitán Szummer
Ádám tolmácsolásában, fran-
cia noelt, egy 17. századi can-
tiót az Eperjesi Graduálból a
gimis diákok és egy óvó néni
(Dörögdy Anna, Szajkó Dóra,
Bodoki Bettina, Makkos Rá-
hel, Várady–Szabó Márton,
Németh Kristóf, Németh Ist-

vánné) kamaraprodukciójában; Kodály egyik vonósnégyesre írt
dallamát furulyán Fábián Petra és Palotás Panna szólaltatta meg.
Egy másik kis csoport szintén a 17. századból származó táncot
adott elõ a Kájoni kódexbõl: Huszár Anna (fuvola), Hegedûs An-
na, Zádori Dorina, Lénárt Roland, Vámosi Nóra, Vámosi Zsófia,
Huszár Emese, (furulya), Szántó Bulcsú, Tóth Zsuzsanna (gitár),
Palotás Panna (ütõ). Telemann táncát pedig Lénárt Gréta, Palo-
tás Panna és Zádori Dorina adták elõ furulyákon. Fuvolán ját-
szott még Zelman Fanni.
Külön érdekessége volt a hangversenynek, hogy ezúttal egy óvo-
dás, Mayer Damján is a közremûködõk között foglalt helyet. Õ a
Télapó itt van kezdetû dalt mutatta be és kísérte, és egy játékos
Papp Lajos-darabbal örvendeztette meg társait.
A zenés délelõttöt a Kiskarácsony, nagykarácsony közös éneklése
zárta, amit Koska Anna Mária vezetett trombitán.

Tudósítónktól

„Orchideák… színes orchideák”„Orchideák… színes orchideák”
A Madarász József Városi KönyvtárA Madarász József Városi Könyvtár

szeretettel meghívja Önt és családjátszeretettel meghívja Önt és családját

Póka Éva és Kautzky ArmandPóka Éva és Kautzky Armand

ÜNNEPVÁRÓ PÓDIUMESTJÉRE, AMELYETÜNNEPVÁRÓ PÓDIUMESTJÉRE, AMELYET

december 14-én (hétfõn) 17 órakor tartunkdecember 14-én (hétfõn) 17 órakor tartunk
a polgármesteri hivatal dísztermében.a polgármesteri hivatal dísztermében.

A belépés ingyenes.A belépés ingyenes.

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

2015. december 7-én 17 órára

Sashalmi György
„Változatok rockgitárra”
címû makettkiállítására.

A kiállítást megnyitja: Szabadkai László.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

AZ IDÉN 5 ÉVES SÁRRÉTI CSÓKAVIRÁG NÉPI EGYÜTTES
szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt az

„Emlékeink nyomán” címû jubileumi mûsorára,
melyet a József Attila Mûvelõdési Központban tartunk 2015. december 13-án 16 órától.

Vendégeink:

Vadvirág Népi Együttes (Pusztahencse),
Violin Mûvészeti Iskola Kiskamasz és Gézengúz csoportja

(Sárszentmiklós).
Kísér: a Kóborzengõ zenekar.

Rendezõ–koreográfus: Iker Józsefné.
Közremûködõ koreográfusok: Varga János, Herbert Szabolcs.

Jegyek vásárolhatók: József Attila Mûvelõdési Központ,
Aranyorsó rövidáruüzlet.
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JÓSÁG? MI AZ?
Zúg az információáradat a fejünk körül, kattog az agy. Megszá-
molták, hogy óránként hány információ vág fejbe bennünket.
Sok. És az az érdekes, hogy az érkezõ közlések nagy része negatív
hatású. Felrobbantottak ennyi és ennyi embert. Agyonlõttek
ennyi és ennyit. Leégett, megbetegedett, kiraboltak, letartóztat-
tak, szökõár, vulkánkitörés, tömegbaleset. És gonosz a világ, ször-
nyû a közlekedési morál, az autósok nem indexelnek, szabálytala-
nul elõznek, gyorshajtanak, körös-körül mindenki csal, lop, hazu-
dik.

A jóságról nincs szó a hírszolgálatban, mintha nem is létezne. Pe-
dig létezik, nagyon is létezik. Nélküle tulajdonképpen nem is vol-
na érdemes élni. Mi más adna értelmet az emberi életnek, mint az
anya jósága, a család, a barátok? Az óvó néni mosolya, a kedves
nõvér természetes jósága, némely járókelõ elõzékenysége, a jó
bolti kiszolgáló szívélyes mosolya, szolgálatkészsége. Sorolhat-
nánk a végtelenségig. Ahogy a jó szakember megjavítja az autót,
számítógépet, ahogy a jó orvos kérdez, bólogat, kopogtat, felvágja
a hasfalat, a jó rendõr útbaigazít, ez mind-mind jóság. Kellõ
mennyiségû olaj adagolása nélkül nem futna az autó, jóság nélkül
nem mûködne a társadalom. Ezt érdemes nagybetûkkel az
agyunkba vésni. Aki jó, az segíti a világ mûködését, aki pedig
rossz, az olyan, mint a homokszem a gépezetben. Lehet, hogy lop
magának valamennyi pénzt, de roncsolja a masinát, amely akar-
va-akaratlanul az õ masinája is. Közvetve önmagának is kárt
okoz, de az aranyain ülve, röhögve nagyon magasról leköpi ezt. A
világ meg talán irigyli õt, itt a bökkenõ.
Egy ízben a buszmegállótól csapzottan rohantam vissza az áru-
házba, mert ijedten vettem észre, hogy a rakodópulton felejtet-
tem egy árut.
– Mit tetszik keresni? – kérdezte egy nénike a bejáratnál.
– Tojást – hebegtem.
– Kérje a pénztárostól, neki adtam át – mondta kis mosollyal a né-
nike. Tudta, hogy vissza fogok jönni, megvárt, hogy meggyõzõd-
hessen a jósága értelmérõl.
Hazafelé menet a buszon felejtettem a tárcámat pénzestül, iga-
zolványostul. Megint volt egy futásom. A végállomáson tárgyila-
gos arccal adtak át egy kis csomagot, benne volt a tárcám hiányta-
lanul. Mikor kibontottam, kihullott belõle egy cédula. Csak ez
volt ráírva: „Szívesen.” Jellemrajz egy kis papíron: jóság, plusz
magas fokú, intelligens szellemesség. Óriási megérzés villant fel
bennem: a jóság néha intelligencia kérdése. A rossz pedig sokszor
unintelligens, köznapi szóval: bunkó. Persze létezik természetes
jóság is. Van, aki úgy jó, ahogy szép a virág. Például a nénike a
boltban. Ugyancsak elõfordul a világban az intelligens gonoszság
is, mondjuk a magas politikában vagy a maffiák körzetében.
Egy óra leforgása alatt két szívmelengetõ jóság részese voltam.
Más esetek is eszembe jutottak, itt nincs helyünk felidézni. Sajá-
tos dolog, hogy az ilyenekrõl nem szól a hírszolgálat.

L. A.

Filmajánló

Kosok
Az idei év egyik legnagyobb mûvészfilmes meglepetése a gyönyörû tájakra ka-
lauzoló Kosok címû film. Az izlandi alkotás elnyerte a Cannes-i Nemzetközi
Filmfesztiválon az Un Certain Regard szekció fõdíját (amit tavaly a Fehér isten
hozott haza), majd bejárta az egész világot és még az Oscar-díjra is esélyesnek
tartja a nemzetközi filmszakma.
A juhtenyésztõ testvérpárról szóló film december 10-én látható országosan a
magyar mozikban, de már a premier elõtt egy különleges vetítést szervezünk
belõle Kishantoson.
Grímur Hákonarson rendezõ és Gunnar Jónsson színész október elején elkísér-
ték a filmjüket Budapestre, hogy a Mozinet Filmnapok keretében közönségta-
lálkozókon is részt vegyenek, és a magyarországi látogatás alkalmából örökbe
fogadtak két rackajuhot a Fõvárosi Állat- és Növénykertben. Ezzel a gesztussal
támogatták a magyar juhfajt, amely valószínûleg a honfoglalás óta a Kár-
pát-medencében él, de mára csak 5 %-ot tesz ki az állományuk a magyarorszá-
gi juhok között.
A Kosok fõszereplõinek birkáit egy betegség támadja meg, ezért a faj fennma-
radása veszélybe kerül. A két testvér 40 éve nem beszélt egymással, de most
össze kell fogniuk, hogy megmentsék a juhokat. A rendezõ és a színész a Buda-
pesten örökbe fogadott juhokat a filmbeli két testvér után Gumminak és
Kiddinek nevezte el.
Az izlandi alkotók gesztusa után merült fel, hogy a filmmel tovább segítsük a
magyarországi rackajuhokat és tenyésztõiket, ezért 2015. december 5-én
(szombaton) 15.00 órakor Kishantoson a mozipremier elõtt lesz látható az al-
kotás.
Korhatár: 16 éven aluliak számára nem ajánlott!
Jegyár: 500 Ft/fõ. A filmre jegyet csak elõzetesen lehet rendelni, a jegy ára a
helyszínen fizetendõ.
Jegyek megrendelése: Mezõföld Népfõiskolai Társaság, kishantos@
datatrans.hu, 06 (30) 514 5274.
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Adventi történetek
Az Újszövetség írói beszélnek arról, hogy „hamar” visszajön
Krisztus, és ezzel azt érzékeltetik, hogy esetleg már az író életide-
jében megérkezik. A liberálisok éppen ezt a gondolatot hozzák fel
a Biblia tévedhetetlensége ellen. A „hamarosan” jelentése azon-
ban az, hogy „bármelyik pillanatban” bekövetkezhet. Olyan ez,
mint a telefonos üzenetrögzítõ. Az üzenettel tájékoztatjuk a tele-
fonálót, hogy nem vagyunk otthon, de „hamarosan” visszatérünk.
Ugyanezt az üzenetet használjuk akkor is, ha csak két percre, vagy
két hétre megyünk el hazulról, mert ezzel bátorítjuk a hívót az
üzenetátadásra anélkül, hogy pontosan megmondanánk, mennyi
idõre távoztunk otthonról.
Egy farmernek volt egy vadászkutyája, akit nagyon szeretett. Egy
nap eltûnt a kutya. Ennek ellenére a gazda minden nap kirakta a
friss ételt a kutya tálkájába. A farmer szomszédja észrevette ezt,
és megkérdezte, hogy miért teszi ezt, hisz a kutya nyilvánvalóan
nem fog visszajönni.
„Vissza fog jönni” – válaszolt a farmer. – „Azért fog visszajönni,
mert tudja, hogy én itt vagyok és várok rá. És mikor itt lesz, aka-
rom, hogy tudja, hogy mindvégig vártam õt.”
Krisztust várjuk vissza. Nyilvánvaló ez nekünk és szomszédjaink
számára?
Urunk azt szeretné, ha úgy élnénk napjainkat, mintha az utolsót
élnénk. John Wesley-t egyszer megkérdezték: „Mit tenne, ha tud-
ná, hogy ma visszajön Jézus?” A nagy igehirdetõ ezt válaszolta:
„Pontosan azt tenném, amit erre a napra terveztem.” El tudod ezt
te is mondani?
Egy kislány hallotta, hogy szülei arról beszélnek, hogy Krisztus
nemsokára visszajön a földre. Aznap egy ideig nem tudta az anyu-
ka a kislányáról, hogy hol van. Mikor elindult megkeresni, a ház
legfelsõ szobájában állt az ablakban. Az anya kérdezte, hogy mit
csinál. „Ó, anyu, hallottam, hogy Jézus talán a mai nap visszajön,
és az elsõ akarok lenni, aki meglátja õt. Nézd, megmosakodtam és
tiszta ruhát vettem fel!”
A nagy igehirdetõ, dr. G. Campbell Morgan mondta: „Krisztus
második visszajövetelének tudata olyan számomra, mint egy lám-
pa, mely jelenemet sokkal elviselhetõbbé teszi. Úgy fekszem le,
hogy arra gondolok: talán a holnap reggel az utolsó, ami felvirrad.
Nem kezdek úgy munkába, hogy ne gondolnék arra, hogy Õ talán
épp most fogja félbeszakítani az enyémet, hogy kezdje az övét.”

Forrás: Szolgatárs, baptista lelkészi folyóirat

„…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

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, Speci-
ális Szakiskola és EGYMI.
Kérjük, jelezze részvételi szándékát 2015. december 2-áig az egyesület ve-
zetõjénél! Ha szüksége van szállításra Sárbogárd közigazgatási területén
belül, hívja a 06 (25) 508 970-es telefonszámot!

Emlékezünk

NOVÁK ANDRÁS
1977–2006

névnapján és születésnapján.

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél,
szívünkben itt él emléked örökké.

Életedért hálát adva szeretõ családod

Meghívó
A Szent Piroska Egyesület a Fogyatékkal Élõkért
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

2015. december 5-én 16 órakor tartandó

JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENYÉRE.

Helyszín: sárszentmiklósi római katolikus templom

Fellépnek:
* a sárbogárdi zeneiskola növendékei és tanárai
* a dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola zenei ta-
gozatának növendékei és tanárai
* a szárazréti egyházi kamarakórus Székesfehérvárról
* Szummer Ádám
* a Balla testvérpár Dunaújvárosból
A hangversenyt követõen állófogadást tartunk a felújított plé-
bánia épületében. A jótékonysági hangverseny bevételét a
Szent Piroska Egyesület a fogyatékkal élõk megsegítéséért a
plébániaépület fûtéskorszerûsítésére fordítja.

A télhez közeledve
A rendõrök a hûvösebb idõ beköszöntével kiemelt figyelmet
fordítanak a fedél nélküliekre Fejér megyében.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság az elmúlt évekhez ha-
sonlóan ebben az évben is kiemelt figyelmet fordít az utcán élõ,
a hideg miatt fokozott veszélynek kitett hajléktalan személyek
megsegítésére. A rendõrkapitányságok közterületi szolgálatot
ellátó munkatársai visszatérõen ellenõrzik azokat a helyeket,
ahol tapasztalataik szerint gyakran tartózkodnak, vagy életvi-
telszerûen rendezkedtek be hajléktalanok. Az egyenruhások
felkeresik õket és tájékoztatást adnak a hajléktalanszállókról,
melegedõkrõl, szükség esetén felveszik a kapcsolatot a szociá-
lis szervezetekkel.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság a lakosságot is kéri,
hogy figyeljenek a rászorulókra! Nemcsak az utcán, de a lakó-
környezetükben is élhetnek olyanok, akik azért kerülnek ve-
szélybe, mert valamilyen okból nem tudnak fûteni. Ha a sza-
badban magatehetetlennek tûnõ embert látnak, azonnal hív-
ják a 107-es, vagy 112-es segélyhívók valamelyikét!
Tegyünk együtt azért, hogy senki ne essen a hideg idõ áldozatá-
ul!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
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Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓ-
TÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, PÁLFÁN,
SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, 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.
December 4., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet:
Hermons 50 (78p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 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 Lapszemle
December 5., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Te-
remlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilab-
da-mérkõzés (70p) 13.00 Lapszemle 14.00 Délutá-
ni felolvasás a Mészölyben (39p), 10 éves a Búzavi-
rág (44p), Beszélgetés Hegedûsné Erdõdi Judittal
(57p), Kéziratok a háborúból (83p) 18.00 Lapszem-
le 19.00 Borszentelõ Sárszentmiklóson (33p), Idõ-
sek köszöntése Sáregresen (58p), Harmónia-szüle-
tésnap (68p), Téglák a falban – Hargitai Lajos
könyvbemutatója (82p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 6., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Délutáni fel-
olvasás a Mészölyben (39p), 10 éves a Búzavirág
(44p), Beszélgetés Hegedûsné Erdõdi Judittal
(57p), Kéziratok a háborúból (83p) 14.00 Borszen-
telõ Sárszentmiklóson (33p), Idõsek köszöntése
Sáregresen (58p), Harmónia-születésnap (68p),
Téglák a falban – Hargitai Lajos könyvbemutatója
(82p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Andrásfalvy
Bertalan elõadása a népfõiskolákról (40p) 23.00 és
0.00 Heti híradó
December 7., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet: Hit-
élet: Andrásfalvy Bertalan elõadása a népfõisko-
lákról (40p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Betle-
hemi kiállítás (38p), Interjú Huszár Kálmán fafara-
góval (34p), Dr. Szabó Péter elõadása a könyvtár-
ban (90p) 23.00 és 0.00 Heti híradó
December 8., K: 7.00 Heti híradó 8.00 Sport: Te-
remlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilab-
da-mérkõzés (70p) 13.00 és 18.00 Heti híradó
19.00 Interjú Gajdos János lelkésszel (12p), Ad-
venti zenés mûsor óvodásoknak (27p), Interjú Rad-
nai Zoltán és Szõke Fanni versenytáncossal (ism.
50p), 6. Tánckavalkád (97p) 23.00 és 0.00 Heti hír-
adó
December 9., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Betlehe-
mi kiállítás (38p), Interjú Huszár Kálmán fafaragó-
val (34p), Dr. Szabó Péter elõadása a könyvtárban
(90p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lapszemle élõben
19.00 Sport: Teremlabdarúgás (40p), VAX KE Sár-
bogárd kézilabda-mérkõzés (70p) 23.00 és 0.00
Lapszemle
December 10., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport: Te-
remlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilab-
da-mérkõzés (70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle
19.00 Hitélet: Andrásfalvy Bertalan elõadása a
népfõiskolákról (40p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

***
Az élõadás alatt hívható telefonszámunk: 06
(25) 508 901. A Lapszemle és a Heti híradó meg-
tekinthetõ internetes oldalunkon: www.bo-
garditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és
mûsorváltozásról a képújság futószövegében
adunk tájékoztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtar-
tam 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.

MÛSORA

Anticiklon alakítja idõjárásunkat, így csendes, nyugodt
idõre készülhetünk. Egyre többfelé erõsen párássá válik

a levegõ, többfelé sûrû ködfoltok kialakulására is számíthatunk, elszórtan szitálással. Az
éjszakai köd napközben többfelé csak lassan oszlik fel, illetve alacsony szintû rétegfelhõ-
zetet képez. Ez különösen pénteken és szombaton lehet jellemzõ, vasárnaptól a legtöbb
helyen azért számíthatunk néhány órás napsütésre is. A szél a következõ öt napban déli-
es lesz, nyugaton élénkülhet meg néha, ilyenkor könnyebben feloszlathatja a ködöt, bo-
rultságot. Folytatódik az enyhe idõ, az ország döntõ részén még az éjszakák is fagymente-
sek lesznek. A borult, ködös helyeken napközben is alig változik a hõmérséklet, legfel-
jebb néhány fokot emelkedik. Ahol viszont kis idõre fel tud szakadozni a felhõzet, ott
gyorsan felszaladhat a hõmérséklet akár 10 fok fölé is. Ez utóbbi fõleg vasárnaptól for-
dulhat elõ egyre több helyen.

www.metnet.hu

Heti idõjárás

Rántott töltött karaj
Hozzávalók: 4 szelet vastagabbra szelt ka-
raj (más hús is lehet), só; a töltelékhez: 2
db hosszú zsemle, 1 csokor vágott petre-
zselyemzöld, 3 db fõtt, kemény tojás, 2 db
nyers tojás, 10 dkg reszelt sajt, vörös-
hagyma, fokhagyma reszelve; a panírozás-
hoz: tojás, liszt, zsemlemorzsa; a kisütés-
hez: olaj.
A vastagabbra szeletelt húst félbe vágjuk
úgy, hogy ne vágjuk szét teljesen. Enyhén
kiveregetjük, sózzuk. A töltelékhez a
zsemlét tejben megáztatjuk, kifacsarjuk, a
fõtt tojásokat felaprítjuk. A többi hozzáva-
lókkal összekeverjük. A hússzelet egyik fe-
lére halmozzuk a tölteléket, a másik fele
húst ráhajtjuk, majd lisztbe, tojásba, mor-
zsába forgatjuk és forró olajban kisütjük.

Sült csülök sörrel, mézzel
Hozzávalók: kb. 1 kg csontos csülök, 3-4
db sárgarépa, 2 fej hagyma, 5-6 gerezd fok-
hagyma, 350 ml sör, 2 ek méz, 3 ek ser-
tészsír, 1 ek Cserépedényben sültek fûszer,
só, egész bors, natúr ételízesítõ, 2 db ba-
bérlevél.

A csülköt feltesszük fõni fûszeres vízben
(só, bors, natúr vegeta, babérlevél, fok-
hagyma, fél vöröshagyma) kb. egy órára.
(Ez idõ alatt, aki Pataki tálat használ, áz-
tassa be vízbe.) Ha elkészült, akkor a répá-
kat pucoljuk meg, vágjuk nagyobb dara-
bokra. A hagyma másik felét szintén vág-
juk szeletekre és adjuk a répához. Öntsük
bele a sört az edénybe, adjuk hozzá a répát
és a hagymát, majd 1 ek mézet is keverjünk
bele. A csülök fõzõlevébõl fél merõkanál-
nyit adjunk még a sörhöz, és ebbe rakjuk át
a megfõtt csülköt, úgy, hogy annak bõrét
mindkét oldalon beirdaljuk, és megsózzuk
még egyszer a húst. Tegyük rá az edény te-

tejét, és 1-1,5 óra alatt süssük omlósra a
csülköt. Közben többször meglocsolhat-
juk, és a végén – az utolsó 10 percben – a
maradék egy evõkanál mézzel kenjük meg
a húst, és már fedõ nélkül süssük.

Piros spirál
karácsonyi sütemény

Hozzávalók: 50 dkg liszt, 20 dkg vaj, 20 dkg
cukor, 2 tojás, tejföl (amennyit felvesz), pi-
ros ételfesték, vaníliaaroma, kókuszresze-
lék, cukorgyöngy.
A lisztet a vajjal összegyúrjuk, a cukrot, a
tojásokat és a sütõport is beletesszük, to-
vább gyúrjuk. A tejfölt fokozatosan adjuk
hozzá, amikor a massza jól gyúrható, nem
teszünk bele több tejfölt. A tésztát két egy-
forma részre osztjuk. Az egyikhez vanília-
aromát adunk és belegyúrjuk. A másik
tésztába belegyúrjuk az ételfestéket. Ad-
junk hozzá egy evõkanálnyit, ha nem elég
piros a tészta, még adunk hozzá egy keve-
set, amíg elérjük a megfelelõ színt. A két
lapot lisztezett felületen egyforma nagysá-
gú téglalappá nyújtjuk. A piros tésztát a fe-
hér tésztával beborítjuk és szorosan felte-
kerjük, fóliába csomagoljuk és másfél órá-
ra hûtõbe tesszük. A fóliából kicsomagol-
va kókuszreszelékbe, vagy cukorgyön-
gyökbe forgatjuk, megnyomkodjuk, hogy
rátapadjon, és vékony szeletekre vágjuk.
Egy sütõpapírral bélelt tepsibe tesszük a
tésztákat és 180 fokos sütõben nagyjából
15 perc alatt megsütjük.

Kávés tekercs

Hozzávalók a krémhez: 3 dkg kókuszre-
szelék, 9 dkg folyékony méz, 1 cs vaníliás
cukor, 6 dkg porcukor, 15 dkg margarin; a
tésztához 2 dl lefõzött kávé (cukor nélkül),
1 ek rum, 6 dkg kakaópor, 40 dkg ház-
tartási keksz, 3 dkg porcukor.
A háztartási kekszet ledaráljuk, hozzáad-
juk a cukrot, kakaót, rumot és összekever-
jük. A kávét a kekszhez öntjük és tésztává
gyúrjuk. A tésztát sodrófával egy kristály-
cukorral megszórt alufólián téglalap ala-
kúra nyújtjuk. A margarint a vaníliás cu-
korral és a cukorral habosra keverjük.
Hozzáadjuk a mézet és a kókuszreszelé-
ket. Összekeverjük, megkenjük vele a tész-
tát. A fólia segítségével feltekerjük, és le-
hûtjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
Sárbogárd Város Önkormányza-
tának képviselõ-testülete a 2015.
november 13-ai ülésén elfogadta:

– a 47/2015. (XI. 26.) önkormány-
zati rendeletet az Ady Endre út –
Szegfû utca – Virágsarok utca –
Petõfi Sándor utca által határolt
terület szabályozásáról szóló
51/2005. (XII. 27.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésé-
rõl;

– a 48/2015. (XI. 26.) önkormány-
zati rendeletet a gyermekvédelem
helyi rendszerérõl;

– a 49/2015. (XI. 26.) önkormány-
zati rendeletet a lakások és helyi-
ségek bérletére és elidegenítésük-
re vonatkozó egyes szabályokról.

A rendeletek megtekinthetõ ügy-
félfogadási idõben a polgármeste-
ri hivatal szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
Sárbogárd Város Önkormányza-
tának képviselõ-testülete a 2015.
november 26-ai rendkívüli ülésén
elfogadta:
– az 50/2015. (XII. 1.) önkormány-
zati rendeletet a helyi iparûzési
adóról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfél-
fogadási idõben a polgármesteri
hivatal szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SÁRBOGÁRDI JÁRÁSI HIVATAL
Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 260, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu

Tájékoztató a Sárbogárdi Járási Hivatal 2015. június 1-jétõl érvényes ügyfélfogadási rendjérõl és elérhetõségeirõl

KORMÁNYABLAK OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 290, fax. 06 (25) 520 290; kormanyablak@sarbogard.fejer.gov.hu;
H 7.00–17.00, K 7.30–12.00, Sze 7.30–16.00, Cs 8.00–18.00, P 7.00–12.00
HATÓSÁGI ÉS GYÁMÜGYI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 2.; tel.: 06 (25) 520 291, fax: 06 (25) 520 290; hivatal@sarbogard.fejer.gov.hu;
(hatósági és szociális igazgatási hatáskörök tekintetében) H 8.00–11.30, Sze 8.00–11.30 és 12.30–15.00, P 8.00–11.30;
(gyámügyi hatáskörök tekintetében) H 7.30–11.30, Sze 7.30–11.30 és 12.30–16.00
FOGLALKOZTATÁSI OSZTÁLY Sárbogárd, Túry M. u. 3.; tel./fax: 06 (25) 508 175; fejermsarbogardjh-mk@lab.hu;
H 8.00–14.00, Sze 8.00–14.00, Cs 8.00–14.00, P 8.00–12.00
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY Sárbogárd, Hõsök tere 17.; tel.: 06 (25) 508 615, 06 (25) 508 020, fax: 06 (25) 518 021; sarbogard@takarnet.hu;
H 8.00–15.30, K 8.00–10.00, Sze 8.00–15.30, P 8.00–12.00
CECEI KIRENDELTSÉG Cece, Deák F. u. 13.; tel.: 06 (25) 505 150/21, fax: 06 (25) 234 389; nagy.gaborne@sarbogard.fejer.gov.hu,
kiss.monika@sarbogard.fejer.gov.hu; H 8.00–12.00, K 8.00–12.00, Cs 8.00–16.00, P 8.00–12.00
ÜGYSEGÉDEK:
ALAP: Sze 8.00–10.00, Dózsa Gy. u. 31. ALSÓSZENTIVÁN: Sze 10.00–11.00, Béke u. 56/a. HANTOS: H 8.00–9.00, Nagylóki u. 3. IGAR: K
7.30–9.00, Fõ u. 1. MEZÕSZILAS: P 7.30–10.00, Fõ u. 111. NAGYLÓK: H 9.00–10.00, Hunyadi J. u. 1. SÁREGRES: H 15.00–16.00, Kossuth u. 10.
SÁRKERESZTÚR: Sze 8.00–12.00, Fõ u. 34. SÁRSZENTÁGOTA: Cs 8.00–10.00, Május 1. u. 1. VAJTA: Cs 13.00–14.00, Szabadság tér 1.

Simon János hivatalvezetõ

Alap Község Önkormányzata, intézményei és civil szervezetei szeretettel
meghívják Önt és kedves családját decemberi családi programjaikra.

2015. december 3. (csütörtök) 10 óra:
Jön a Mikulás! 1–3 éves korig – mûvelõdési ház

2015. december 6. (vasárnap) 17 óra:
II. gyertyagyújtás a Millenáris parkban
2015. december 10. (csütörtök) 15 óra:

Újszülöttek köszöntése – mûvelõdési ház
2015. december 13. (vasárnap) 17 óra:
III. gyertyagyújtás a Millenáris parkban

2015. december 18. (péntek) 16 óra:
Mindenki karácsonya a Millenáris parkban

(gyertyagyújtás, közös éneklés,
betlehemezés, vendéglátás)

2015. december 19. (szombat) 17 óra:
Adventi koncert az alapi katolikus templomban –

orgonán játszik: Szekszárdy Imre;
fellép: a Barátok együttes Kecskemétrõl

Ünnepi programjainkra szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

Az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány és a
Vajtáért Közhasznú Egyesület tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a

2015. december 6-án 14 órától megrendezésre kerülõ

JÓTÉKONYSÁGI MIKULÁS-FUTÁS
rendezvényre!

Helyszín: Vajta, Faluház (Szabadság tér 3.).

Részletes program
14.00 regisztráció (regisztrációs adomány: felnõtteknek 1000 Ft/fõ, gyerekeknek 500 Ft/fõ;
gyalogos támogatókat is szívesen látunk);
gyerekeknek óriás társasjáték, kézmûvessarok;
Vajta község falukarácsonyfájának feldíszítése;
közös bemelegítés;
15.00 a Mikulás vezetésével elstartol a kocogók mezõnye a Faluház elõl.
Meleg ital és sok finomság vár minden célba érkezõre.
A rendezvényen befolyt adományok az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice
Közhasznú Alapítvány munkáját segítik.
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BOGÁRD és VIDÉKE városi teremlabdarúgó–bajnokság
Extrém–Bogárd Junior

9:1 (7:0)
A mérkõzéseket Tóth I. vezette.
Extrém: Németh – Huszár Cs., Dévényi,
Horváth T., Baki.
Csere: Huszár Z.
Bogárd Junior: Farkas I. – Szakács,
Grigóliát, Farkas III., Bakó.
Csere: Varga, László, Farkas II., Lénárt,
Oláh.
2. perc: Farkas III. lövése a kapufán csat-
tant. A kipattanó labda Huszár Cs. elé ke-
rült és megszerezte csapatának az elsõ
gólt, 1:0. 3. perc: Bakó lövését védte Né-
meth. 4. perc: Huszár Cs. átadását Dévényi
passzolta a kapuba, 2:0. 7. perc: Huszár Cs.
alig lõtt kapu mellé. 9. perc: Huszár Z.
szögletét, Dévényi lõtte a bal felsõbe, 3:0.
11. perc: Bakó lövését Németh lábbal ki-
rúgta, a labda Dévényi elé pattant, aki ka-
pu fölé lõtt. 13. perc: Horváth T. lövését
Farkas I. kirúgta, amely újra Horváth elé
került, de lövése szögletre vágódott. 15.
perc: Bakó lövését Németh védte. 16. perc:
a kidobott labdával Dévényi indult meg,
megszerezve a negyediket, 4:0. 17. perc:
Horváth T. volt eredményes, 5:0. 18. perc:
nem gyõztem kapkodni a fejem, mert kez-
dés után újra Horváth T. lõtt gólt, 6:0. 19.
perc: és még nem volt vége, mert Dévényi
jóvoltából megszületett a hetedik, 7:0. 21.
perc: Bakó lövését Németh könnyûszerrel
védte. 22. perc: Baki kapufát lõtt. 23. perc:
Dévényi lõtt mellé. 25. perc: Bakó lövése
kapu mellé ment. 26. perc: Bakó lövését
Németh biztosan fogta. 27. perc: Bakó át-
adásáról Farkas III. alig maradt le. 29.
perc: Horváth T. átadását Dévényi értéke-
sítette, 8:0. 30. perc: Bakót egyedül hagy-
ták, a visszafutó Huszár szorongatása mel-
lett szépített, 8:1. 32. perc: Bakó lõtte el a
labdát elhamarkodottan. 32. perc: óriási
helyzetet hagyott ki az Extrém. 33. perc:
Horváth T. újabb gólja csak szépségtapasz
volt, 9:1. 35. perc: Baki lövése kerülte el a
kaput. 37. perc: Szakács lövése a kapu
fölött landolt. Ha a helyzeteit jobban ki-
használta volna az Extrém, gyõzelmük
nagyobb arányú is lehetett volna az indisz-
ponáltan játszó Junior ellen.
Góllövõk: Huszár Cs., Dévényi 5, Horváth
T 3.

Sárkeresztúr
Kike–Sárszentmiklós Öfi

4:3 (2:1)
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Hajdin-
ger J., Jancski, Böröndi.
Csere: Hajdinger Z., Rácz.
Sárszentmiklós Öfi: Németh – Tóth A.,
Palotás, Kelemen, Vereczkei.
Csere: Csuti, Deák, Derecskei.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Góllövõk: Hajdinger J., Jancski, Böröndi 2
ill. Tóth A., Deák 2.

Szelence Kamionmosó–
FDL Kft. 0:10 (0:5)

Szelence Kamionmosó: Kliszki – Nagy,
Gilány, Kotroczó, Zab.
Csere: Kulcsár, Szilágyi, Mogyorósi, Polgár.
FDL Kft.: Farkas–Magyar, Mihalkó, Lász-
ló, Bor J.
Csere: Bor P., Rehák, Rigó.
1. perc: Magyar lövése Nagyról vágódott
le. 2. perc: Bor J. emelt kapu fölé. 3. perc:
Bor J. kapu mellé lõtt. Zab távolról kapu
mellé. 5. perc: Bor J. átadását Mihalkó a
felsõ lécre vágta, a labda a gólvonal
elõttrõl kifelé pattant. Bor J. kétszer is a
kapu mellé lõtt kecsegtetõ helyzetekben.
6. perc: Mihalkó emelése kerülte el a ka-
put. 7. perc: Bor J. tisztára játszotta magát,
de lövése újból elkerülte a kaput. 8. perc:
Rehák kapufát lõtt. A következõ támadás-
nál már gólt lõtt, 0:1. 10. perc: Bor J. végre
betalált a kapuba, 0:2. Kezdés után Bor J.
átadását Magyar a bal felsõbe varrta, 0:3.
Rehák növelte az elõnyt, 0:4. 14 perc:
Kotroczó gyenge gurítását védte Farkas.
15. perc: Rigó lövése kerülte el a kaput. 16
perc: Bor P. kapufás gólt rúgott, 0:5. 19.
perc: Zab átadását Magyar csípte el, kapu-
ra tört, de nagy helyzetben mellé lõtt. 21.
perc: László két védõ között talált a kapu-
ba, 0:6. 22. perc: Zab a kapufát találta el. A
kipattanóból László tovább növelte az
elõnyt, 0:7. 25. perc: Rehák a kapu elõtt ke-
resztbe lõtt. 26. perc: Magyar lövését védte
Kliszki. 26. perc: Zab lövését Farkas szög-
letre ütötte. 27. perc: Magyar-gól, 0:8. 30.
perc: körbeadogatták a Szelence játékosa-
it, végül Rehák lõtte ki a bal alsó sarkot,
0:9. 31. perc: Zab szabadrúgása szerencsé-
sen Farkas háta mögé jutott, de visszanyúl-
va másodszorra megfogta. 32. perc: Rigó
sem találta el a kaput. 34. perc: Bor J. – a
sokadik kapu mellé! 36. perc: Zab szoron-
gatott helyzetben kapu mellé lõtt. 37. perc:
László lehetetlen szögbõl az alapvonalról
lõtt gólt, 0:10.
Az indiszponáltan játszó Szelence képte-
len volt a góllövésre, ezért ilyen arányban
is megérdemelt az FDL gyõzelme.
Sárga lap: Farkas.
Góllövõk: Rehák 3, Bor J., Magyar 2, Bor
P., László 3.

Twister Galaxy–Spuri
7:1 (3:0)

Twister Galaxy: Szántó – Balogh, Kun,
Szabó, Budai.
Csere: Barabás, Kaló, Killer.
Spuri: Kiszl – Imre, Bereczki, Huszár L.,
Zámbó.
Csere: Banda, Czeiner, Fésû.
2. perc: Budai kapu mellé lõtt. 3. perc: Sza-
bó gyenge lövését Kiszl biztosan hárította.
5. perc: Kun átadásából Budai megszerez-
te a vezetést, 1:0. 6. perc: Kaló lábáról Kiszl

szögletre ütötte a labdát. 7. perc: Imre ka-
pu fölé lõtt. 8. perc: Fésû szintén kapu mel-
lé lõtt. 8. perc: Banda lövése kerülte el a
kaput. 10. perc: Czeiner kapu mellé bom-
bázott. 11. perc: Kun átadását kecsegtetõ
helyzetben a nagy „Tank” Killer mellé lõt-
te. A másik oldalon Banda lövése kerülte
el a kaput. 12. perc: Barabás nem állt hadi-
lábon a szerencsével, 2:0. 14. perc: Czeiner
a gólhelyzetben lévõ Fésû mögé továbbí-
tott. 17. perc: Budai a kapusba vezette a
labdát. 18. perc: Barabás hozta helyzetbe a
nagyágyú Killert, aki az adódó helyzetet
nem tudta elpuskázni, 3:0. 23. perc: bünte-
tõhöz jutott a Twister. Barabás a bal felsõ-
be rúgta a labdát, 4:0. 25. perc: Szabó gól-
helyzetben hibázott. 26. perc: Budai szép
egyéni akció után növelte az elõnyt, 5:0. 28.
perc: Fésû nagy helyzetet hagyott ki. 31.
perc: Budai hozta helyzetbe Barabást és
máris nõtt az elõny, 6:0. 32. perc: Kaló mel-
lérúgta a játékszert. 33. perc: Fésû lövését
Szántó védte. 35. perc: Huszár távolról
próbálkozott. 36. perc: Budai lábáról Kiszl
merész vetõdéssel vette le a labdát. A kö-
vetkezõ támadásnál Budai lövése a kapu-
fáról kifelé vágódott. 37. perc: Imre na-
gyon szép góllal szépített, Szántó felett át-
emelte a labdát, 6:1. 38. perc: Huszár telje-
sítményébõl egy kapufára tellett. 40. perc:
Budai állította be a végeredményt, 7:1.
Ilyen arányban is megérdemelt gyõzelmet
aratott a Twister.

Piros lap: Imre 2.

Góllövõk: Budai 3, Barabás 3, Killer ill. Im-
re.

Tabella:

1. Extrém 5 4 1 - 29:7 13

2. Twister Galaxy 5 4 1 - 29:11 13

3. Sárkeresztúr Kike 5 3 - 2 11:16 9

4. FDL Kft. 5 2 2 1 27:12 8

5. Sárszentmiklós Öfi 5 2 - 3 18:23 6

6. Szelence Kamionmosó 5 1 1 3 14:28 4

7. Spuri 5 1 - 4 8:22 3

8. Bogárd Junior 5 - 1 4 15:32 1

Góllövõlista:

1. Horváth Tamás, Extrém, 12 gól; 2. Bor
József, FDL Kft., 11 gól.

Megkérjük a csapatok játékosait,
hogy egymás felszerelését, ruházatát,

értéktárgyait ne vigyék el!
Csak abban a felszerelésben érkezzenek,

amiben játszanak, mert az elveszett,
vagy eltulajdonított tárgyakért nem áll

módunkban vállalni a felelõsséget!

Szervezõk

Gróf Ferenc
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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

Ünnepelj gondtalanul!
Advent a karácsonyi felkészülés és a várakozás idõszaka. Ilyen-
kor a hagyományoknak megfelelõen az otthonokban gyertyát
gyújtanak. Az égõ gyertya, mécses használata komoly veszélyt
hordoz magában. A lángja, magas hõmérsékletébõl adódóan
képes meggyújtani a környezetében lévõ éghetõ anyagokat. Az
adventi készülõdés alkalmával sem szabad elfeledkeznünk a
biztonságról annak érdekében, hogy az ünnep tényleg gondta-
lan legyen.
Az adventi várakozás idõszakában majdnem minden háztartás-
ban gyertyát gyújtanak. A fenyõágból készült adventi koszorú a
fûtött lakásban hamar kiszárad és könnyen meggyulladhat,
ezért csak olyan koszorút válasszunk, amelyeken a gyertyákat
nem éghetõ alátétre helyezték. Ha mi magunk készítjük el a ko-
szorút, mindenképpen tartsuk szem elõtt, hogy a legtöbb alap-
anyag, így az alapként szolgáló szalmakoszorú, a díszítõ textíliák
és papírok, a fenyõágak gyertya közelében könnyen lángra lob-
banhatnak.
A gyertyákkal díszített adventi koszorúkat ne tegyük közvetle-
nül az asztalterítõre, helyezzünk alá hõálló, nem éghetõ alátétet,
ami megakadályozza a tûz továbbterjedését. A gyertya felett
szintén nem lehet éghetõ anyag, például függöny. Gondoljunk
arra is, hogy nyitott ablak esetén a huzat a láng fölé fújhatja a
textíliát.
Ha csak egy gyertyát gyújtunk meg, ne felejtsük el, hogy a huzat
könnyen eldöntheti. Fontos, hogy ilyen esetben a láng ne érjen

el semmilyen éghetõ anyagot, pl. koszorút, asztalterítõt. Minden
esetben legyen hõálló alátét a gyertya alatt.
A kanóc ne legyen hosszabb egy centiméternél, ebben az eset-
ben kisebb lesz a láng magassága.
Soha ne hagyjuk teljesen leégni a gyertyát, ne várjuk meg, amíg
az összes viasz elfogy, mivel az átforrósodott mécsestartó is tüzet
okozhat.
Nagyon fontos szabály, hogy az égõ gyertyát, mécsest soha ne
hagyjuk õrizetlenül otthonunkban.
Aki elektromos ünnepi dekorációval díszíti fel otthonát, húzza
ki azokat, mielõtt elmenne otthonról, ezzel is megelõzve egy
esetleges elektromos tûz kialakulását.
Karácsonyi lámpafüzér vásárlásánál keressék a terméken a mi-
nõségbiztosítás jeleit. Amelyiken szerepel a „CE” jel, az megfe-
lel az Európai Unió minõségbiztosítási követelményeinek. A
rossz minõségû termékek az áramütés és a tûzeset lehetõségét is
magukban hordozzák. Ebben az esetben is igaz, hogy éjszakára,
vagy hosszabb távollét idejére se hagyják bekapcsolva.
Amennyiben mégis bekövetkezik a baj, azonnal hívják a kataszt-
rófavédelmet a 105-ös hívószámon!
„Ünnepelj gondtalanul!” – ezzel a szlogennel kíván mindenki-
nek kellemes adventi várakozást a katasztrófavédelem.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

VI. Kabakán Derby
Október 23-án került megrendezésre a
Magyar Távlovagló és Távhajtó Szakág év-
adzáró versenye Cecén a Kabakán lovar-
dában.
Már ötödik esztendeje rendeznek távlo-
vasversenyeket a Diós-tanyán, a több ezer
hektáros tájvédelmi terület körzetében,
ami felkínálja a lehetõséget erre az ese-
ményre. Az elmúlt hetek esõs idõjárása el-
lenére is a homokos talaj kiválónak bizo-
nyult a lovaknak és a nyeregbe szálló lova-
sok számára.
A versenyen három kategóriában 80 km,
40 km és 20 km-es távon indultak verseny-
zõk. Közülük négy lovasnak nem sikerült
teljesíteni a nevezett távot, lóról esés, ma-
gas pulzusszám, vagy a ló sántasága miatt
kizárták õket.
A versenyzõket és segítõiket, az állatorvosi
bizottságot és a nézõket meleg teával, po-
gácsával és délben gulyáslevessel vendé-
gelték meg a szervezõk.

Eredmények:

80 km: I. hely Gradwohl Jürgen – Anvar,
II. hely Bors Margaréta – K. Kajla, III. hely
Bánya Völgyi Donáta – Szélvész.

40 km: I. hely Meszéna Réka – Kinte Kun-
ta, II. hely Bányai Béla – Hemal P., III. hely
Kovács Dávid – Tobruk.

20 km: I. hely Knotik Otília – Gránit, II.
hely Géringer Szabolcs – Maktun P, III.
hely Badics János – Csibi.
Fogat, 20 km: I. hely Pordán Zsolt, II. hely:
Tatai László.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
Kántor Mónikának, Badics Jánosnak, Ka-
poli Istvánnak és a szakmunkás tanulók-
nak, hogy a versenyt fáradságos munkával
elõkészítették és lebonyolították.

A kemény munka
meghozta gyümölcsét…

November 7-én a Magyar Távlovagló és
Távhajtó Szakág évadzáró gyûlésen AZ
ÉV RENDEZÕJE díjat vehette át a cecei
lovarda Bányai Béla leköszönõ elnöktõl a
VI. Kabakán Derby megrendezéséért.

Géringer Hajni
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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

AUTÓMENTÉS, AUTÓBÉRLÉS,
KÉSZPÉNZES AUTÓFELVÁSÁRLÁS

06 20 424 7728 SEBAFER KFT.

ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
06 20 367 2785

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható! 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)

Árpád-lakótelepen 4. emeleti, 53 m2-es, kétszobás lakás eladó. Irányár:
2,99M Ft. 06 (70) 6811 133

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.

Mangalica hízó eladó 06 (30) 406 3214

Minimálbér kétszereséért, apartmanszintû szállással, nehéz fizikai mun-
kára keresünk Peremartonba munkavállalókat. Határozott idõre, 3 mû-
szakban, növényvédõ szerek csomagolására. Csoportos jelentkezéseket
is várunk. Jelentkezés: papai.monika@humaniahrsgroup.hu

Csirkevásár! December 7-tõl, Tinódy út 52. Tisztítva elõjegyeztethetõ. 06
(30) 384 2294

Hízók eladók 06 (20) 367 2785 (3261159)

Anyakoca eladó, közel az elléshez másodszori fialás. Érdeklõdni: 06 (25)
460 615 (3261115)

Önállóan dolgozni tudó szobafestõt keresek januári kezdéssel. 06 (30)
961 7083 (3261023)

APRÓHIRDETÉSEK

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Sárvíz Alapfokú Mûvészeti Iskola innovatív programja a test-lélek-
szellem-hagyomány pilléreire építve

TÁMOP-3.1.4C-14-2015-0492

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az Új Széchenyi Terv kere-
tében 12 millió forint európai uniós támogatást nyert a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „Innovatív isko-
lák fejlesztése 2. ütem” címû pályázati kiíráson. A 12 millió forint össz-
költségvetésû beruházásból a Sárvíz Alapfokú Mûvészeti Iskolában
változatos, a tanulók felzárkózását elõsegítõ programok megvalósítá-
sára került sor.

A projekt teljes összköltsége 12.000.000 Ft.

A projekt kezdete: 2015. május 1., befejezése: 2015. október 31.

A projektrõl részletesebb információt az iskola honlapján olvashatnak.
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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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