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A KITARTÁS
EREDMÉNYRE
VEZET

„ÉDES FIAM,
MIT
CSINÁLSZ?”

„NE DUGD BE
A
KONNEKTORBA!”

(2. oldal)

(4. oldal)

(5. oldal)

Karácsonyi
készülõdés
Hömpölyög az emberfolyó, lesem, hol kelhetnék át rajta a túloldalra, ahol egy árus
bódéjánál kinéztem egy díszt a fenyõfára.
Cikkcakkban átevickélek. Egy anyuka idegesen a gyerekeit terelgeti az áramlásban.
Egy másik hang az árusok felhozatalán sopánkodik. Sokan pedig a hangulat miatt
mennek a karácsonyi vásárba – de mintha
mégsem tudnák átadni magukat az esti,
lámpafényes forgatagnak. Zavaró a tömeg,
szófogadatlan a gyerekek, magasak az árak,
nem megfelelõ a kínálat satöbbi, satöbbi.
Elveszik a varázs.
Errõl a felnõttek tehetnek, akik a gyerekek
által látható, elérhetõ helyen árulják a cukorkákat, csokoládékat; akik a gyerek jelenlétében választanak karácsonyi „meglepetést”; akik éttermekben hangosan tárgyalják meg, hogy egy-egy karácsonyi reklámfogással hányszor 10 milliót akasztanak.
Lerombolják a csodát.
7 éves kislányom például kijelentette, hogy
nincs is Mikulás, csak beöltözött valaki,
mert sportcipõ volt rajta, a szakálla a fülére
volt akasztva, az ajándékokat meg a boltban
vette meg.
Na, erre mit lehet mondani?
Azt válaszoltam: valóban vannak, akik csak
utánozzák a Mikulást, de igenis létezik igazi
Mikulás rendes szakállal, csizmával, aki otthon a cipõjüket is megtöltötte. De legyen
igazi, vagy sem, mindegyik Mikulásnak az a
célja, hogy örömet szerezzen a gyerekeknek. Igaz, kedves felnõtt társak? Az örömszerzés a lényeg az ajándékokkal, vagy csak
az, hogy letudjuk az ajándékozást?
Hargitai–Kiss Virág

Téli muzsikaszó

Dallal, verssel köszöntötték
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Megyei díj Virág Máriának
Fejér megye diáksportjáért kitüntetést vett át Virág Mária, a Sárbogárdi Petõfi
Sándor Gimnázium testnevelõ tanára december 3-án a székesfehérvári kormányhivatal dísztermében a Fejér Megyei Diáksport Szövetség részérõl. A díjra
a szövetség körzeti referense, Sárköziné Kovács Katalin terjesztette fel Õt.
Virág Mária Budapesten született, kisgyermekkorától idõs rokonai nevelték õt
Sárbogárdon. Az általános iskolát Budapesten kezdte. Jó hangjának köszönhetõen hívták és föl is vették a Magyar Rádió
Gyermekkórusába, azonban családi okokból nem sokáig volt lehetõsége ott énekelni. 9-10 évesen ismét Sárbogárdra került, a
Kozma-iskolába, Gábeli Klári néni, majd
Steitz Ádám szárnyai alá. A Petõfi Sándor
Gimnáziumban folytatta tanulmányait.
Középiskolásként, dr. Simon Péter irányításával országos 3. helyig jutottak csapatukkal kézilabdában.

Alsószentivánon kezdte pedagógusi pályafutását, ahol egy évig képesítés nélkül tanított. Majd elvégezte nappalin a szekszárdi
tanítóképzõt. 1982-ben diplomázott. A
Mészöly Géza Általános Iskolában kezdett tanítani, ahol Korán Marika néni és
Nyulász Péterné segítették õt. A tanítás
mellett elvégezte a Zsolnay-tanfolyamot,
irodalmi nyelvi kommunikációs progra-

mot és bemutatóórákat is tartott. A tanári
diplomát Egerben szerezte, és tovább képezte magát a testnevelési egyetemen középiskolai tanári szakon.
Volt egy négyéves kitérõje Budapesten,
ahol szintén testnevelõként dolgozott a
Marx Károly úti Általános Iskolában (ma
Páneurópa Általános Iskola). Nagyon inspiráló volt számára az ottani légkör mind a
kollégák, mind a tanítványok részérõl. Ottani diákjaival sporttagozatosokkal szemben nyertek kerületi kosárlabda-bajnokságot, illetve nemzetközi futballmeccsekre
jártak a stadionba.

Lehetõsége adódott megtervezni az iskola
tornatermét is, amiben segített neki volt
tanára, példaképe, Steitz Ádám. Az épület
átadóján nagy élmény volt számára, hogy
kezet foghatott Göncz Árpáddal.
A Mészölybe tért vissza, mellette óraadó
volt a gimnáziumban és a töbörzsöki Szent
István Általános Iskolában.

1993 óta tanít teljes állásban egykori alma
materében, a gimnáziumban. Lánycsapatot és fiúcsapatot is edz. 10-15 éve jelen
vannak az országos döntõkön. Kézilabdával kezdtek, aztán röplabdára váltottak.
Tavaly a megyei versenyt megnyerték a fiúk, a lányok 2. helyezést értek el. Idén áprilisban országos 6. helyig jutottak a fiúk.
Jövõre még értékesebb helyet céloznak
meg.
Marika így vall magáról: „A sportban találtam meg életem útját. Úgy érzem, ez a kitüntetés az eddigi munkám elismerése.
Steitz Ádám miatt lettem testnevelõ, aki
emberségbõl, szakmai tudásból is példa
volt számomra, megtanított küzdeni, hogy
a szorgalom, a kitartás elõbb-utóbb eredményre vezet.”
Steitz Ádám minden sportágat megismertetett és megszerettetett velük. Marika kézilabdázott, asztaliteniszezett, atletizált,
gerelyhajításban országos 6. helyezett lett,
lövészetben megyei szinten ért el szép
eredményt. Marika mestere útját követi
hivatásában. Szigorúan követel a diákjaitól, de szeretettel teszi. Az a célja, hogy
mindenki hozza ki magából azt a maximumot, amire képes, hiszen az életben is erre
van szükség. Büszke a volt és jelenlegi tanítványaira, hiszen ezen az úton nem egyedül vívja harcát, hanem velük együtt, illetve mindazokkal, akik a segítségükre voltak
és vannak bármilyen módon.
Azért az éneklés sem veszett el Marika életébõl: a sárbogárdi Schola Catholica Kórus tagja, melyet egykori tanítványa, Bakonyi István vezényel.
Gratulálunk a kitüntetéshez!
Hargitai–Kiss Virág

Bogárd és Vidéke 2015. december 10.

KÖZÖSSÉG

3

A legidõsebb „gyermek” a Mikulásnál
Csizmadia Sándornét egészen különleges kirándulással lepte meg a családja: Nagykarácsonyba vitték Õt a Mikuláshoz, aki azt mondta, hogy nem is járt még nála ennyi idõs
„gyermek”.
A Mikulás elé soron kívül járulhatott Csizmadia néni, korára való tekintettel. A nagyszakállú megmutatta neki a gyermekektõl kapott megszámlálhatatlan levelet, ajándékot és a
távcsövét, amin keresztül látja az apróságokat. Természetesen csomagot is kapott Csizmadia néni, amit aztán örömében hazafelé egész úton a kezében szorongatott.
A hazatérés elõtt azonban még körbenéztek a Mikulás rezidenciáján, megcsodálták a szépen feldíszített fenyõfákat, a rendezett, tiszta udvart a bárányokkal, nyuszikkal, tyúkokkal, lovakkal, rénszarvasokkal. Bepillantottak a kovácsmester mûhelyébe (aki egyébként
abai) és sárszentágotai szörpöt is kóstoltak. Nagy élmény volt számukra a templomnál felállított betlehem is, amit a nagykarácsonyi önkormányzat közmunka keretében készített.
Hargitai–Kiss Virág

A roma közösség
Mikulása
A roma közösségnek szerveztek Mikulás-várást pénteken
délután a sárbogárdi mûvelõdési házban. A délután folyamán a gyermekek s felnõttek Bíró Krisztina zenés mûsorát
hallgathatták meg, illetve aktívan be is kapcsolódhattak az
éneklésbe, hiszen Kriszti megmozgatta a gyerekeket vonatozással és táncolással. Persze, a Mikulás is megjelent, aki
odaült egy-egy gyerek mellé s beszélgetett velük. A délutáni
mûsor végére kint már sötétbe fordult az ég, de a gyermekek minderrõl tudomást sem vettek, nagyon jól szórakoztak
és a Mikulásnak is igazán örültek.
Hargitai Gergely

Tinódon járt
a Mikulás
A korábbi évek hagyományaihoz híven a Mikulás az
idén is végigjárta a tinódi utcákat kísérõjével és egyúttal fogathajtó kocsisával, a Krampusszal. Becsöngettek mindenhová ajándékcsomagjaikkal, ahol gyerekek vannak. Az érkezõ nagyszakállút már az ablakból
lesték, s lelkendezve futottak ki elé az apróságok és
persze velük együtt a szülõk is. Az ajándékot énekkel
köszönték meg a Mikulás bácsinak.
Hargitai Lajos

Mikulás-köszöntés
a nyugdíjasklubban
A sárbogárdi nyugdíjasklubba hétfõn este látogatott el
a Mikulás bácsi, akit vidám mûsorral fogadott a klubtagság. Mûsorukban elhangzottak versek, énekek.
Mindenki kapott ajándékot. Az idén betegsége miatt
nem tudott eljönni Schönborn Marika néni, aki minden ilyen alkalomra meglepetéssel szokott készülni.
Ezúton is kívánunk neki jobbulást, jó egészséget!
A klub készül már a karácsonyi ünnepre is, amit december 21-én tartanak meg.
Hargitai Lajos
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Freskók és márvány
Szabadkai Zsolt és szülei otthonába betoppanva egyik ámulatból a másikba estem. A plafonon Michelangelo-freskó, a falak tele lenyûgözõ képekkel, körben
itt is, ott is szobrok. Sárbogárdon több kiállításon is láthattuk már Zsolt néhány alkotását. Nemrég a sárszentmiklósi angyalsétányon avatták föl az egyik
szobrát. A Madarász József Városi Könyvtárban a névadóról készült mellszobra fogadja a betérõket.
Állítólag 15 év kell ahhoz, hogy valaki mûvésszé érjen. Zsolt mögött eddig 8 év
áll. Habár már óvodásként elindult a mûvészi pályán: Pécsett rajzversenyt
nyert.
– Emlékszel még arra, milyen rajzzal nyertél?
– Egy tehén volt rajta és egy kisborjú.
– Az általános iskolában ki tanította neked a rajzot? Ki volt a mestered?
– Általános iskolában Tóth Gyula bácsi tanított, a gimnáziumban pedig Zocskár
András. hozzá az általános iskolai évek
alatt kerámiaszakkörbe is jártam. Aztán a
rajzot háttérbe szorította a zene, mert elkezdtem trombitára járni.
– Henrik bácsihoz?
– Igen. Késõbb aztán abbahagytam a zenét
és újra elkezdett foglalkoztatni a képzõmûvészet. Agyagozni szerettem volna,
ezért Zocskár András Huszár Péterhez
irányított. Péter indított el ezen az úton,
hogy próbáljak meg egy szép szobrot faragni a tanyáján. Mutatott szobrokat,
adott eszközöket, és ott kezdtem el márványból faragni.
– Ott ismerkedtél meg a különbözõ kövekkel.
– Inkább a márvánnyal. Valamelyest a magyar tardosi vörössel, de inkább a ruskicai
márványt faragtam, mert nekem az tetszett, nagyon jól faragható és nagyon szép.
– Péter mutatott fogásokat?
– Valamelyest terelgetett.
– Hagyta, hogy te fedezd föl ezt a világot
magadnak a magad útján?
– Igen.
– Gondoltad, hogy esetleg komolyabb
szinten foglalkozz a képzõmûvészettel,
hogy szakirányú iskolába menj?
– Szakkörökbe jártam, elõször Novák
Edithez Miklósra egy évig, aztán Steixner
Zoltánhoz Abára, utána Pinke Miklóshoz
Székesfehérvárra fél évig.
– Hogyan változott az érdeklõdésed, a
munkád az idõk során? Vannak itt szobrok (kutya, Buddha, mellszobor és nõalak), festmények, freskók különbözõ
technikákkal, anyagokkal.
– Télen festek, nyáron faragok. Leginkább
úgy faragok szobrokat, hogy van modellem. Azt mondják, hogy egy szobor soha
nincs kész, csak abbahagyjuk a faragását.
Évente elõveszem a szobrokat és alakítok
rajtuk. A látásmódomon érzem, hogy finomodik, az arányérzék, formaérzék (színérzék a festésnél) egyre jobb lesz. Nem lehet
ezeket a dolgokat megtanulni, hanem gyakorlattal fejlõdik ki az emberben.

– Van mûhelyed itthon?
– A szobámban festek és rajzolok. A szobrokat az udvaron csinálom tavasszal, nyáron, jó idõben. Nem kell sok dolog, csak
egy állvány, vésõ, kalapács, smirgli. A fafaragáshoz több vésõ is kell. Voltam a nyáron fafaragótáborban Váraljai Péternél az
evangélikus közösségben egy hétig. A fát
talán még nehezebb faragni, mint a követ.

– Pedig a fa puhább, mint a kõ.
– A fa hasad, a kõbõl viszont csak kisebb
darabok hasadnak le, nem lehet olyan
könnyen elrontani. Aki már tud fát faragni, az gyorsabban dolgozik, mert nagyobb
részeket tud kihasítani egyszerre. Nemes
Ferenc fafaragó mondta, hogy ezt sem lehet megtanulni, ez is csak gyakorlattal fejlõdik.
– Mit szeretsz inkább a festésben: az akvarellt, vagy az olajat?
– Természetesen az olajat, de a temperát
is. Az olaj drágább, ezért azt gyakorlásra
nem használom. Ha valaki nagyon tud
temperával festeni, akkor már olajjal is
tud, ezt Novák Edith tanította.
– Ahogy beléptem, láttam, hogy tele van
freskókkal a fal.
– Michelangelo freskói. Ezek voltak az elsõk, amik megragadtak. A magyarok közül
Lotz Károly festményeit szeretem.
– Mit szóltak a szüleid, amikor odaállítottál egy létrát és elkezdted festeni a falat? Nem kerekedett ki a szemük, hogy
„Édes fiam, mit csinálsz?”
– Nem, megengedték, nagyon örültek neki. Most a rendelõintézetben dolgozom,

de mellette azért van idõm rajzolni, festeni
télen.
– Témában vonzódsz a régi korokhoz, a régi idõk embereihez, hiszen a képeken ez
köszön vissza.
– Lotz Károlyt már említettem, aki nagy
kedvencem, akárcsak Rembrandt, aki a
fény és az árnyék mestere volt, illetve nagyon szeretem másolni Rubenst. Engem a
figurális dolgok vonzanak, az absztraktot
nem szeretem, nem is foglalkozok vele.
– Csendélet, vagy portré?
– Csendéletet próbálgattam, kellett is a
szakkörökön; a portrét nagyon szeretem,
csak nem mindig van modellem. Huszár
Péter mondta, hogy be kell ülni a tükör elé
és addig rajzolgatni a saját portrénkat, míg
jó nem lesz. Így is tettem. Elkezdtem nyolc
éve, és a mai napig minden nap lerajzolom
magam. Ha magamat le tudom rajzolni,
akkor másokat is. Fényképrõl is sokat rajzoltam, festettem, de az igazi fényviszonyokat a valóságban lehet igazán meglátni.
– Szoktál barangolni a környéken festõállvánnyal?
– Terveztem, hogy a nyáron elmegyek
Örspusztára festeni, de nem jött össze a
munkahelyek miatt. Az udvaron álló mandulafát próbáltam lefesteni tavasszal, de
még nem az igazi. Nagyon nehéz, mert az
olajat több rétegben kell rávinni.
– Hány kiállításon vettek részt a képeid?
– Steixner Zoltánnal volt Abán egy közös
kiállításunk. Sárbogárdon a helyi alkotóknak a Szín és formavilág szokott lenni tavasszal, ahol fõleg a szobraim vesznek
részt.
– Végül is, nem is a kiállításokért csinálod.
– Nem a kiállítás miatt, hanem inkább magamnak. Egy kicsit Bory Jenõhöz hasonlítom magam, ahogy a Bory-várat berendezte, ahol csak az õ alkotásai vannak.
– Minden nap dolgozol valamin?
– Igen. Ez olyan, mint a hangszer: ha pár
napot áll az ember, akkor már nem úgy
szól. Van egy belsõ késztetés, ez a legfontosabb, illetve hogy legyen az embernek
energiája, ideje.
Hargitai–Kiss Virág
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Gitárok kicsiben és nagyban
A sárszentágotai Sashalmi György gitármakettjeibõl nyílt kiállítás a Madarász József Városi Könyvtárban hétfõn este. Az
alkotó más munkáival már találkozhattak
az érdeklõdõk korábban.
Nagy Zsuzsanna könyvtárvezetõ köszöntötte a jelenlévõket és Szabadkai Lászlónak adta át a szót, aki stílusosan gitáros felsõt öltött erre az alkalomra „a húrok urai”
(Lord of the Strings) felirattal, és aki zenésztársként jól ismeri Sashalmi Györgyöt.
Laci e szavakkal ajánlotta a tárlatot a közönség figyelmébe:

– Miért vált a gitár rendkívül népszerûvé?
Mert többszólamú hangszer, sok húr van
rajta, a legkiválóbban használható szólóhangszerként. Akkordokkal bármilyen
dalt lehet vele kísérni. Az 50-es években
kezdték el az elektromos gitárok gyártását,
ami gyakorlatilag felvillanyozta a zenét.
Az elsõ gitáromra az volt ráírva a csatlakozónál, hogy „Ne dugd be a konnektorba!”
– nem tudtuk akkor még, hogy erõsítõvel
kell használni. A 60-as években az emberek társadalmi helyzete megváltozott, és a
gitár szinte szimbólumává vált a lázadó
idõszaknak. A Pink Floydnak van egy száma, ami arról szól, hogy „gitárt vettél magadnak, megbüntetted anyádat, nem tetszett az iskola, de tudod, hogy nem leszek

senki bolondja” – a fiatalok így élték meg
azt az idõszakot. A szülõk ebbõl a zenei
kultúrából kirekesztve érezték magukat.
De semmi nem gátolta meg, hogy a gitár
legyen a huszadik század legnépszerûbb
hangszere, és ma is a vezetõ instrumentumok között van, a zene minden területén
megtalálható. Mint az autóknál, itt is megjelentek azok a gyártók, akik egyre magasabb színvonalon kezdték el gyártani a gitárokat, fõképp Amerikában. Híres ezek
közül a Fender és a Gibson. Azért az európaiak se maradtak le. Mesterek készítették
a gitárokat, amit mûvészek teszteltek, és az
alapján aztán módosították a konstrukciót. Ez addig jutott, hogy híres mûvészekhez híres márkák kötõdnek. Hogy kapcso-

lódik mindehhez Sashalmi Gyuri? Magyarországon kiadták feladatul a szegedi
ládagyárnak, hogy gyártsanak gitárokat.
Aki azon próbált játszani, annak külön
gratulálni lehetett, mert katasztrofálisak
voltak a szegedi hangszerek. Egyedül a
csehszlovákoknál voltak olyan színvonalú
gitárok (mint a Jolana), amiken már lehetett játszani. Rendkívül irigyeltük azokat,
akiknek ilyen gitárjuk volt – persze Szõnyegi Pityu német Framus gitárját még
jobban. Gyuri abban az idõben készítette a
Fender-kópiákat, mert zenészként szeretett volna egy jó hangszert magának. Hogy
minél több gitárja legyen, minél kisebb
költséggel, elkezdte makettként gyártani
õket. Akik szeretik a gitárokat és szeretnék megismerni, hogy milyen típusok vannak, azok tekintsék meg ezt a nagyon élethû, igényesen megmunkált kollekciót!
A megnyitót követõen nemcsak a maketteket lehetett szemügyre venni, hanem lehetõség nyílt beszélgetni az alkotóval is egy
kis frissítõ mellett.
Hargitai–Kiss Virág
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Zene és vers a fogyatékkal élõkért
A Szent Piroska Egyesület a Fogyatékkal Élõkért jótékonysági
koncertre várta az adakozni vágyókat december 5-én, szombaton, délután a sárszentmiklósi katolikus templomba. A rendezvényen felléptek a sárbogárdi zeneiskola hangszeresei, a dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskola zenei tagozata, a
székesfehérvári szárazréti kamarakórus, valamint szólisták.

tével. Majd Simon Izabell csillogtatta meg zongoratudását. Tóth
Sándor komoly szintre fejlõdött több éves zenetanulmányai során; kiváló zongorajátékát egy Bach-mû révén élvezhették a jelenlévõk.

Mészáros János plébános nyitotta meg
az eseményt, köszönetet mondva
mindazoknak, akik fontosnak tartják a
jó ügyet. „Isten áldja meg mindazokat,
akik észrevették mások szükségét. Az
anyaszentegyház küldetése a rászorulók segítése” – mondta.
Ezt követõen a Dunaújvárosból érkezett Balla Bence szavalta el Kemény
István „Remény” címû versét. Majd
szólóének hangzott el orgonakísérettel. Szabó Zsuzsanna éneke után fuvolaszó csendült fel. Kovács Péter és tanára, Cegelnyik Jelena együtt ültek a billentyûkhöz, s egy négykezest adtak elõ.
Ismét Balla Bence lépett színre gitárral a kezében, és Balla Zsuzsival együtt egy szép dalt nyújtottak át jelképesen a hallgatóságnak. Ahogy elült a taps, a székesfehérvári kórus éneke szólt a karzatról. Õket többször is hallhattuk a délután folyamán.
Szummer Ádám ugyancsak szívmelengetõ trombitajátékkal örvendeztette meg a padsorokban ülõket, Cegelnyik Jelena kísére-

Ismét a Balla testvérpár következett énekkel. Utánuk Cegelnyik
Jelena egy nagyszerû Chopin-darabot adott elõ.
A koncertet Babits Mihály „Az elbocsátott vad” címû verse zárta
Balla Zsuzsi elõadásában, valamint egy karácsonyi ének. Végül
állófogadásra invitáltak mindenkit a felújított plébániaépületbe.
A hangverseny bevételét a plébániaépület fûtéskorszerûsítésére
fordítják.
Hargitai–Kiss Virág

Téli muzsikaszó
Újra koncerttel lepték meg a Violin Mûvészeti Iskola hangszeres
növendékei a Zengõ Óvoda apraját–nagyját. A téli, télapós, adventi, karácsonyi dalokat a különbözõ instrumentumokon mutatták be. A jól megszokott hangszereken túl megpendült a citera
hangja is, melyet Tóth Laura szólaltatott meg (Karácsonynak
éjszakáján).

Öröm volt látni a kis kamaracsoportok játékát, melyekben testvérek, barátok, osztálytársak zenéltek együtt. A Csõgör testvérpár,
László és Ádám névrokonukkal,
Csõgör Dániellel játszottak pompás nyitódarabot trombitákon és
csörgõdobon (Hull a pelyhes). A Zádori testvérek, Tamara és Rebeka furulya–gitár kettõse (Télapó itt van) szintén szép összjátékról tett tanúbizonyságot. Csakúgy, mint az osztálytársak: Plancon
Eszter, Nochta Barnabás és Jákob Zoltán közös muzsikálása
(Hull a hó).
Kiemelendõ még Vörös Anna és Jákob Ágnes énekszáma
(Messze földön minden népek), Gazsó Anna fuvolajátéka (Hull a
hó is, Mozart: Varázsfuvola – részlet) és Csõgör Klaudia klarinétdarabja (Adventi hírnök).
Zárásként a „Kiskarácsony, nagykarácsony” kezdetû népének
hangzott fel, amit Csõgör László vezetett trombitán.
Tudósítónktól
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Pirosban,
fehérben
Pirosba és fehérbe öltöztek a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai a Mikulás tiszteletére, a fogyatékkal élõk ünnepére december 5-én. Az eseménynek a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési
Központ adott otthont idén is.
Hargitai Enikõ, a szakszolgálat vezetõje e szavakkal nyitotta meg
az együttlét óráit: A mai napot a fogyatékos emberek világnapja
alkalmából szerveztük meg az önkormányzat segítségével olyan
fiatalok, gyermekek, idõsek számára, akiknek olyan sérülés következett be életük folyamán, ami miatt úgymond fogyatékkal
élõknek számítanak. Nagy izgalommal készültünk a rendezvényre, hogy akik eljönnek, jól érezzék magukat.

is a legjobbat, akkor egy idõ után eltûnnek a határok, hogy kit nevezünk fogyatékkal, vagy nem fogyatékkal élõnek. Egész évben
nagy munka van nemcsak e rendezvény mögött, hanem a mögött
is, hogy mindenki azt a törõdést kapja, amire szüksége van. Szeretnék köszönetet mondani a Pedagógiai Szakszolgálat, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény, a Csipike Egyesület munkatársainak és mindenkinek, aki részt vett a szervezésben. Minden évben elcsodálkozom
azon, hogy mekkora munkát lehet elvégezni a gyerekekkel; mindig olyan mûsort látunk, hogy tátva marad a szánk.
A Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és
EGYMI 7. évfolyamos tanulói most sem adták alább: egy meghatóan szép, mozgásos, zenés darabbal és egy mesével lepték meg a
közönséget.
Hargitai Enikõ úgy fogalmazott: Nagy elismerést érdemelnek
azok a pedagógusok, akik felkészítették a gyerekeket. E mögött
nagy munka van, és ez nem egy hónap, hanem évek munkájának
az eredménye.
Szabó Zsuzsanna is rendszeres fellépõje ennek a családias programnak. Õ a Suttog a fenyves zöld erdõt és a Micimackót énekelte
el, amibe bekapcsolódott aztán a nézõsereg és a Mikulás is. Mielõtt azonban a Mikulás átadta volna a gyermekeknek az ajándékokat, finom falatokkal kínáltak mindenkit.

Dr. Sükösd Tamás polgármester így köszöntötte a vendégeket:
Ha mindenkit elfogadunk olyannak, amilyen, és megtanulunk
mindenkivel együtt élni, kihozni mindenkibõl és saját magunkból

Bella Péter közben „izzította” tekerõlantját a közös tánchoz és
játékhoz.
Hargitai–Kiss Virág

Önkéntesek a bölcsõdében
December 5-én a Koreai Köztársaság Nagykövetségének önkéntesei munkalátogatást tettek a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõdében. Az önkéntesek Hyon Du Kim, a koreai nagykövetség tanácsosa vezetésével munkával töltötték el a délelõttöt az intézményben. A magukkal hozott tisztítószerekkel nemcsak takarítottak,

hanem jelentõs anyagi támogatásban (300.000 Ft) részesítették a
bölcsõdét. Ennek köszönhetõen sikerült a fektetõágyakat korszerûre cserélni és korszerû törölközõtartókat felszerelni. Az adományon túl rendkívüli kedvességgel, megnyerõ modorukkal lopták be magukat a szívünkbe. A látogatás közös ebéddel zárult.
Hálás köszönettel: Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsõde
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Télapó Alsószentivánon – karácsonyfa-díszítéssel
Pár éve vezettük be azt a hagyományt, hogy az iskola karácsonyfáját már az adventi idõszakban, a Mikulás megérkezése elõtt egy
nappal felállítjuk. Így mégiscsak hosszabb ideig gyönyörködhetünk a fenyõben és érezhetjük magunkat karácsonyi hangulatban,
mint ha csak az utolsó tanítási napon díszítjük fel a fát. (Valamint
átélhettük ismét nagy sikerû ünnepi játékunkat, melynek lényege
megtalálni azt az egy kiégett izzót, amely miatt a többi 179 égõ
sem világít). A Mikulás is vélhetõen jobban fogja magát érezni nálunk a feldíszített fa láttán, amelybõl látja, hogy már nagyon várjuk. (Némelyik gyerek fejében felvetõdött a sanda gondolat: Talán még csomagból is többet osztogat esetleg?) Persze, az utolsó
napig még sokkal díszesebb lesz a karácsonyfánk, hiszen az adventi készülõdés legszebb díszeit, az utolsó napon pedig az osztálydíszeket is rátesszük majd.

Mindenesetre, amikor ismét eljött körünkbe a jó öreg, nagyszakállú Télapó, ünnepi díszek között fogadhattuk. Látogatására az

Mészöly-hírek
Mikulás-nap a Mészölyben
Izgalommal teli várakozás után december
4-én reggel ismét eljött iskolánkba a Mikulás. Az alsósok dallal, verssel köszöntötték,
rajzzal kedveskedtek neki. A krampuszok
segítségével minden kisdiák ajándékcsomagot kapott.

1–4. osztályos tanulók
nagy lelkesedéssel készültek, sokat gyakoroltak, próbálták a szerepeiket. Elmondhatjuk,
hogy igazán kitettek magukért: nagyon kedves
kis mûsorral leptek meg
bennünket. Szépen és
hangosan adták elõ a
verseket és az énekeket,
kis színdarabjukba is beleélték magukat. Az elõadás hangulatát a projektoros kivetítés is alátámasztotta, megerõsítve a gyerekek mondanivalóját. Nem véletlen,
hogy Mikulás bácsi is
megdicsérte õket. A
mûsor után mindenki
megkapta a csomagját
(ezúton is köszönjük a polgármesteri hivatal segítségét), persze a
nagyszakállú elõtte mindenkirõl elmondta röviden a jó és rossz
tulajdonságokat is. Néhány tanulónak meg kellett ígérni azt is,
hogy ezentúl jól fog viselkedni.
Az alsósok mellett a tornateremben vehették át ajándékaikat a
felsõsök is, s persze az iskola dolgozói sem úszták meg a Mikulás
véleménynyilvánítását. Köszönjük a Télapónak, hogy idén sem
feledkezett el rólunk, valamint a krampuszok közremûködését,
akik segítettek neki a csomagok osztásánál.

Délután már tizenegyedik alkalommal
rendeztük meg a hagyományos Mikulás-futásunkat. Az igazi látványosságnak
számító rendezvényen a gyerekek és szüleik, tanáraik – mint minden évben – piros
Mikulás-sapkában futottak. A rendõrség,
a polgárõrség és a szülõi munkaközösség
által biztosított útvonalon színpompás látványt nyújtott a sok-sok piros sapkás,
fegyelmezett kocogó.
A Mikulás krampuszaival együtt Geri bácsi feldíszített lovas kocsiján buzdította a

Kiss Attila

gyerekeket a kocogásra. A közel 450 fõs
csapat élén Kovács István Mikulás-nagykövet, dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város
polgármestere és a Videoton FC U15-ös
játékosai futottak.
A kijelölt táv lefutása után az alsósoknak a
Mini Manó Színház színészei adtak elõ egy
vidám, téli mesét a gyerekek nagy örömére. A felsõsök Mikulás-kupán vettek részt
a videotonos fiúk részvételével.
Az élményekkel és édességekkel teli napon mindenki igazán jól érezte magát, és
azzal a reménnyel tért haza, hogy jövõre ismét részese lehet egy ilyen csodás napnak.
Toldi Lászlóné

Szépkiejtési verseny
November 26-án rendezték meg az ÁMK
Sárszentmiklósi Általános Iskolában a
szépkiejtési és olvasási verseny területi fordulóját. Iskolánkat 2 diákunk képviselte:
Bögyös Botond 4. b és Kiss Máté 3. a osztályos tanuló. A verseny során mind a ketten
ügyesen szerepeltek, Kiss Máté újoncként
az erõs mezõnyben a dobogó második fokára állhatott, oklevélben részesült. Ezzel
kiérdemelte, hogy iskolánkat képviselje a
Kodály Zoltán Általános Iskola és Mûvészetoktatási Intézmény által meghirdetett
verseny megyei fordulóján. Az eredményhirdetést követõen minden résztvevõ a
miklósi 2. osztályosok által készített ajándékkal térhetett haza. Gratulálunk!
Kiss Mónika
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Miklósi hírcsokor
Adventi gyertyagyújtás

Bolyai magyar országos döntõ

A karácsony közeledtével iskolánkban is elkezdõdött az ünnepi
készülõdés. A meghitt hangulatot a 4. a osztály hozta be az iskola
falai közé adventi mûsorával pénteken. Az alsó tagozatos diákok
gyönyörû karácsonyi mûsort láthattak, mindenki szívét melegség
öntötte el, ahogy hallgatták. Advent elsõ gyertyájának meggyújtása után az osztály egy meglepetéssel is készült: gyönyörû fénytáncot adtak elõ mécsesekkel. A kisiskolások ámulva figyelték a fények táncát a besötétített folyosón. A mûsor végén óriási tapsot
kaptak a negyedikesek, köszönetképpen a sok felkészülésért, gyakorlásért, hiszen láthatóan sokat készültek az összehangolt, meghitt ünnepi mûsorukra.

December 5-én korán reggel indultunk Budapestre, a Bolyai
Anyanyelvi Csapatverseny országos döntõjére. Mikor odaértünk
a Baár-Madas Református Gimnáziumba, már sokan ott voltak.
A díszteremben lepakoltunk, majd megkerestük a 6-os termet.
Ott nyolc elõkészített asztal között rátaláltunk a csapatunk nevére: Magyar(ok)osok. Elhelyezkedtünk, helyet foglaltunk. Rozika
néni még ellátott minket néhány jó tanáccsal, majd a felkészítõk
kimentek. Végre elkezdõdött az írásbeli, melyre kerek egy órát
kaptunk.

Mezõ Adrienn

Házi népdaléneklési verseny
A már hagyományossá vált alsós népdaléneklési verseny november 30-án került megrendezésre iskolánkban. Mind a négy évfolyamból három tanuló képviselte az osztályát egy nyolctagú zsûri
elõtt. A zsûrit Jákob Zoltán, Kovács Zoltánné, Erõs Mária, Irányi
Rózsa, Kisné Paczona Ildikó, Simon Anna, Horváth-Márkus
Andrea és Roszkopf Nóra alkották. A verseny házigazdája Palatinus Rozália volt.
A gyerekek tele voltak izgalommal. Sokat készültek erre a napra.
A versenyzõk sorszámot húztak, majd ennek sorrendjében két
dallal álltak a zsûri elé. Mindegyik évfolyamon szerepelt egy kötelezõ dal, valamint egy szabadon választott. Igazán szép produkciókat hallhattunk! A verseny meglehetõsen szorosnak bizonyult,
nem volt könnyû dolga a zsûrinek. A II. évfolyamon 3. helyezést
ért el Huszár Emese (2. c), a 2. helyet Palotás Panna (2. c) szerezte
meg, az 1. helyen Pintér Csenge (2. a) végzett. A III. évfolyamon
mind a három helyezett a 3. a osztályból került ki. 3. helyen Horváth Kincsõ, 2. helyen Korpos Balázs, 1. helyen Somogyvári Gréta
került ki gyõztesen. A IV. évfolyamosoknál a dobogó 3. helyét
Krausz Kasszandra Bianka (4. a), 2. helyét Diószegi Erika (4. a),
1. helyét Fekete Zoé Anikó (4. b) foglalta el. A helyezetteket oklevéllel jutalmaztuk. Gratulálunk minden résztvevõnek! Köszönjük a pedagógusok felkészítõ munkáját, amellyel elõsegítették a
gyermekek eredményes szereplését.
Roszkopf Nóra

Szépkiejtési és olvasási verseny
November 26-án rendeztük meg iskolánkban a járási Móra szépkiejtési és olvasási versenyt 3. és 4. évfolyamos tanulók számára. A
környék iskoláiból a legszebben beszélõ és olvasó tanulók jutottak be a területi fordulóba. Iskolánkat Végh Dorina (3. b) és Kelemen Csongor (4. b) képviselte. A versenyzõk egy jól begyakorolt,
szabadon választott, magyar elbeszéléssel készültek fel, melyet
egymás elõtt olvastak fel. A második fordulóban egy kötelezõ szöveget kellett felolvasniuk, amit a zsûritõl kaptak a helyszínen. A
szöveg felolvasása elõtt 5 percben felkészülhettek a versenyzõk.
Az eredményhirdetést minden tanuló izgatottan várta. Gratulálunk iskolánk tanulóinak; Végh Dorina és Kelemen Csongor
évfolyamukban I. helyezést értek el!
A megyei versenyre továbbjutott az évfolyamokon az elsõ három
helyezett tanuló.
3. évfolyam: 1. Kelemen Csongor, 2. Geiger Nikolett, 3. Szász
Leila Gréta.
4. évfolyam: 1. Végh Dorina, 2. Kiss Máté, 3. Erlich Zsuzsanna.
Sok sikert, eredményes versenyzést kívánok a megyei fordulóra!
Irányi Rózsa Piroska

A feladatok nem voltak nehezek, de könnyûek se. Nagyon sokat
készültünk, gyakoroltunk, próbáltunk az elmúlt két hét alatt. Reméltük, hogy eredményesek leszünk. A végén úgy éreztük, hogy
jól sikerült megoldanunk a feladatokat. Igyekeztünk ebédelni,
majd siettünk az eredményhirdetésre. A mi évfolyamunk volt a
legnépesebb, mert 28 negyedikes csapat lett döntõs az országban.
Amíg nem mondták a nevünket, egyre jobban izgultunk, de az izgalom megállt a 14. helyezésnél. Az elsõ hat helyezett mehetett a
szóbeli fordulóra. A vigaszág fordulón a sorrend sorsolása után –
kicsit késõbb – elõadtuk a szabadon választott, négyperces mûsorunkat Advent címmel. Ez egy kis részlete az osztályunkkal elõadott adventi mûsorunknak. Itt is mind a négy gyertyát meggyújtottuk az adventi koszorún. Jól sikerült elõadnunk, de itt csak egyet
jutalmaztak. Nekünk „A három selyp lány” címû produkció tetszett a legjobban. Megjöttek a szülõk értünk. Nagyon megdicsértek minket. „Álltuk a sarat”, ahogy a keresztrejtvény megfejtése is
ez volt az utolsó feladatban. Büszkék lehetünk erre az országos
14. helyezésre, hiszen mi képviseltük Fejér megyét és a Sárszentmiklósi Általános Iskolát. Hétfõn az osztályban elmeséltük
az élményeinket. Tapsviharral jutalmaztak bennünket.

Már Zétény, Boros Laura Réka, Oszlánczi Bálint,
Vámosi Nikol Boglárka, 4. a

KÖSZÖNET
Köszönjük a TESCO-GLOBAL Zrt. sárbogárdi áruháza igazgatójának, hogy Mikulás-adománnyal gazdagította tanulóink
ajándékozását!
Kívánunk az áruház vezetõségének és minden kedves dolgozójának békés, boldog karácsonyi ünnepeket!
Kossuth Zs. EGYMI 6-7. osztálya, nevelõi és a szülõk
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MEGHÍVÓ KARÁCSONYI HANGVERSENYEKRE
„A karácsony a legnagyobb csoda,
Az Isten el nem múló mosolya.” (Füle Lajos: Karácsony)

A Violin Alapfokú Mûvészeti Iskola szeretettel vár minden érdeklõdõt
karácsonyi hangversenyeire, melyek az alábbi idõpontokban kerülnek megrendezésre:
– Sárbogárdon a polgármesteri hivatal dísztermében
december 10-én (csütörtökön);
– Sárszentmiklóson az általános iskolában december 14-én (hétfõn).
Mindkét hangverseny 17 órakor kezdõdik.
A belépés díjtalan.

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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HÍREK, ESEMÉNYEK / AJÁNLÓ

KÉK HÍREK
ÁROKBA CSAPÓDOTT
Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt november 30-án 6 óra 30 perckor a 63-as számú fõúton, Sárbogárd
külterületén. Egy 28 éves nõ Cece irányából Székesfehérvár irányába haladt, melynek során gépjármûvével a menetirány szerinti
jobb oldali árokba csapódott, mivel nem az útviszonyoknak megfelelõen közlekedett. A baleset során a szakályi hölgy könnyû sérüléseket szenvedett.

ELSZÖKÖTT, ELFOGTÁK
A járõrök Sárbogárdon a Rózsa utcában intézkedtek december
2-án a reggeli órákban. Egy 15 éves velencei fiút igazoltattak, amikor kiderült, hogy a fiatalkorút a Gárdonyi Rendõrkapitányság
körözi eltûnés miatt, mivel engedély nélkül távozott a nevelõotthonból. A fiút a rendõrök elõállították a rendõrkapitányságra,
majd meghallgatását követõen nevelõjének átadták.

KARÁCSONYI „BEVÁSÁRLÁS”
Egy sárbogárdi áruház alkalmazottjai kértek rendõri segítséget
december 4-én 18 óra körül, mivel az üzletbõl egy 20 éves nõ kozmetikumokat, csokoládét és egy játék babát tulajdonított el. A
helyszínre érkezõ rendõrök a székesfehérvári lakost elfogták és
elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra, ahol tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt meghallgatták, majd szabálysértési õrizetbe vették.

TELEFONLOPÁS A VONATON
December 6-án a Budapest–Pécs InterCity vezetõ jegyvizsgálója
tett bejelentést a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra lopás miatt. A
hölgy elmondta, hogy amikor a vonatszerelvény megállt a sárbogárdi állomáson, egy 18 év körüli férfi a vonatfülkében található
asztalról ellopta a szolgálati telefonját, melynek értéke kb.
200.000 forint, majd az eset után leszállt a vonatról és elszaladt. A
helyszínre érkezõ járõrök Sárbogárdon, a Vasút utcában intézke-
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dés alá vontak egy 17 éves sárbogárdi lányt, egy 16 éves ercsi fiút,
valamint egy 17 éves sárbogárdi fiút. A fiatalkorúak a fenti bûncselekmény elkövetésével gyanúsíthatóak voltak, ezért a rendõrök elõállították õket a rendõrkapitányságra. A nyomozók lopás
vétsége elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki a 17 éves helyi fiút, aki a cselekmény elkövetését
elismerte és megmutatta a járõröknek, hogy hova rejtette el a
lopott telefont. Kihallgatását követõen a nyomozók bûnügyi õrizetbe vették.

CSALÁDI PERPATVAR
Sárkeresztúrról érkezett bejelentés a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra december 6-án a hajnali órákban családi veszekedésrõl.
A helyszínen a járõr intézkedés alá vonta az ott tartózkodó 48
éves nõt, aki elmondta, hogy 31 éves veje ittasan hazament és az
ott lévõ családtagjait zaklatta, õt pedig egy alkalommal ököllel arcon ütötte. A férfi a járõrök jelenlétében is agresszívan viselkedett, kiabált mindenkivel. A bántalmazót a rendõrök a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították, majd meghallgatását követõen ideiglenes megelõzõ távoltartást rendeltek el vele szemben.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

ELLOPTA TELEFONJÁT
Egy InterCity-szerelvényen utazó nõ a telefonján hallgatta a zenét, amikor egy fiatal – kihasználva a vonat megállását – ellopta
tõle a készüléket és elszaladt vele. A sárbogárdi rendõrök 30 perc
múlva elfogták a tolvajt.
A sárbogárdi vasútállomásra hívtak rendõri segítséget lopás miatt
december 6-án reggel. A helyszín közelében a rendõrök a sértett
által adott személyleírás alapján elfogták azt a fiatalkorú férfit,
aki a megalapozott gyanú szerint a Budapest és Sárbogárd között
közlekedõ InterCity-szerelvényen elkövette a lopást. A fiatalember beismerte tettét és részletesen beszámolt arról, hogy miközben a sértett csukott szemmel zenét hallgatott a telefonjáról, azt
az asztalról felkapta és a vonatról leszállva elmenekült. Majd a
rendõröknek megmutatta azt a buszmegállót, ahol a lopott telefont eldugta. A férfi ellen lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetõeljárást a Sárbogárdi Rendõrkapitányság.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

BÍBORHEGY (18)

Filmajánló
A KIS HERCEG (6)
Fedezd fel újra minden idõk egyik legkedveltebb meséjét! Mark Osborne, az
Oscar-jelölt rendezõ elkészítette Antoine de Saint-Exupéry világhírû meséje, A
Kis Herceg elsõ animációs filmadaptációját. A történet fõhõse egy kislány, akit
édesanyja nagy erõkkel készít fel a felnõtt életre, ám szigorú menetrend szerint
zajló napjaikat megzavarja a furcsa, ám jólelkû szomszéd. A pilóta egy egészen
különleges világot mutat meg kis barátjának, ahol bármi lehetséges. Egy világot, mellyel sok évvel ezelõtt A Kis Herceg ismertette meg õt. A kislány varázslatos utazásra indul saját képzeletében és a Kis Herceg világában, és rátalál saját gyerekkorára. Itt tanulja meg végül, hogy a világon a legfontosabbak az emberi kapcsolatok, és hogy ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.

Egy családi tragédiát követõen az ambiciózus írónõ hányódik a gyerekkori barátja iránt érzett szerelem és egy rejtélyes idegen csábítása között. A múltja
szellemei elõl menekülve kiköt egy házban, amely lélegzik, vérzik… és emlékezik. A sötét mesék nagymestere, Guillermo del Toro (Pán labirintusa, Hellboy-filmek, Tûzgyûrû) ezúttal egy kísérteties, gótikus horror-történettel borzolja a nézõk érzékeit. A fõszerepekben Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom
Hiddleston és Charlie Hunnam.
Forrás: internet
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AJÁNLÓ / A MI VILÁGUNK

Hogyan költözik
szívünkbe a karácsony?
Rengeteg helyen járt mostanában a Mikulás. Nemcsak a gyerekeknél, óvodákban, iskolákban; a felnõtteket is megörvendeztette a zsákjában rejlõ ajándékaival. A Mikulás más ajándékot is hozott, amit nem lehet megfogni, zsebre tenni vagy megenni: a szeretetet és a karácsony hangulatát, ami a szívünkben lakozik s körülvesz minket.
Van, aki nemcsak november és december környékén várja a karácsonyt, hanem már a nyári és õszi hónapokban is erre az ünnepre
készül.

A karácsonynak megvan a maga varázsa. Ilyenkor mindenkiben
megmozdul valami, ami lehet a hatalmas bevásárlóláz, de lehet
egy belsõ meghittség is. A boltokban már korán kirakják a karácsonyi termékeket és dekorációt. Decemberben a városok, falvak
is ünnepi pompába öltöznek. A házaknál kikerülnek a karácsonyi
égõsorok, a szobákba, házakba, kertekbe beköltöznek a szarvasok, télapók, fények. Elõkerülnek a karácsonyt és telet idézõ zenék és filmek is, hisz ezek ugyanolyan fontos hangulatteremtõk.
Sokfelé vannak adventi és karácsonyváró mûsorok is, amiken kicsit kikapcsolódhat a forgatagban megfáradt ember.
Bár még két hét van karácsonyig, készüljünk lélekben az ünnepekre. Használjuk ki a karácsonyi szünetet, s töltsük szeretteinkkel, hívjuk fel messzebb élõ rokonainkat, vagy látogassuk meg
õket, ha tehetjük. De legfõképp ne feledjük, mirõl is szól valójában a karácsony: Jézus megszületésérõl és a szeretet ünnepérõl.
Boldog karácsonyt mindenkinek!
Hargitai Gergely

KARÁCSONYVÁRÓ
KÉZMÛVES-FOGLALKOZÁS
gyermekek és szüleik részére
a városi könyvtárban

2015. december 19-én
(szombaton) 9 órától.
Karácsonyi díszeket,
dekorációkat készítünk.

„Orchideák… színes orchideák”
A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

Póka Éva és Kautzky Armand
ÜNNEPVÁRÓ PÓDIUMESTJÉRE, AMELYET
december 14-én (hétfõn) 17 órakor tartunk
a polgármesteri hivatal dísztermében.
A belépés ingyenes.

2015. december 10. Bogárd és Vidéke

JÁGÓ KORA
Mint tudjuk, az otelló nemcsak egy szõlõfajta neve, hanem Shakespeare egyik szívszorító tragédiájának címe is: Othello. Ezt a
darabot 1954-ben bemutatta a Nemzeti Színház Pesten. A címszerepet Bessenyei Ferenc alakította, ez az Isten áldotta, hatalmas színész. Akik látták az elõadást, azok közül sokan életük legnagyobb színházi élményének mondták. Vitray Tamás, a híres tévés személyiség bevallja, hogy restellte, mikor az elõadás végén
kigyulladtak a nézõtér fényei, neki még akkor is patakzottak a
könnyei.
Mi volt megrendítõ ebben a darabban? Bessenyei eljátszotta a legbecsületesebb, egyenes lelkû, jóhiszemû, kemény
katonát. Fekete bõre ellenére a velencei hadsereg
vezére, Ciprus kormányzója lesz. Beleszeret és feleségül megy hozzá egy
elõkelõ velencei lány,
Desdemona. Az újdonsült férj segédtisztje, Jágó
az ármánykodás világbajnoka. Mérget csepegtet a
fõnöke lelkébe, elhiteti
vele, hogy a felesége megcsalja õt. Othello fokozatosan eljut a tébolyult õrjöngésig, és a hitvesi
ágyon megfojtja a feleségét. Mikor aztán az aszszony komornája (egyébként Jágó felesége) világosságot gyújt az
agyában, és a tudomására hozza, hogy az asszony makulátlanul
tiszta és hû volt, katonás keménységgel tõrt vág a saját szívébe, és
meghal a felesége holtteste mellett.
Egyetemista koromban én is láttam ezt a produkciót. Felkavaró
volt számomra, hogy mit lehet egy emberrel csinálni. Megmaradt
az emlékezetemben a színész gyengéd, meghatott hangja a boldog szerelem állapotában, és aztán a jajongó üvöltések, amikor
minden összeomlott számára. Ez a hang, ez az orgánum képes
volt az érzelmek egész skáláját átélhetõen közvetíteni. Volt egy
mozzanat, amikor a csalódás ereje szinte letaglózza Othellót, elájul, szabályosan elvágódik. Aztán felül, keményen megrázza a fejét, újra erõre kap. A végén boldogan hal meg: visszakapta a hitét,
és igazságot tud szolgáltatni azzal, hogy megbünteti magát a tõrrel.
Nos, 1975-ben a Madách Színház nagy merészen újra elõvette az
Othellót, mégpedig Bessenyeivel! Miért ne? A színész alkotóereje teljében van, még nincs hatvanéves, lovagol, újra nõsült, szõlõt
mûvel. És itt jön az érdekesség: a sikeres elõadás sztárja nem a
magyar színmûvészet felülmúlhatatlan óriása, Bessenyei lett, hanem a harmincegy éves Huszti Péter, Jágó alakítója. Õ kapta a
legnagyobb tapsot. Hogyan? Lejátszotta az ifjonc a nagyok nagyját, a fiatal szarvas legyõzte az oroszlánt? „Ötvennégyben, amikor
elõször játszottam Othellót, a nézõk szerették õt. Azzal az érzéssel nyugtázták a tragédiát, hogy láttak meghalni egy embert, akinek más bûne nem volt, mint a nagy lelkek szenvedélyes szerelme
és nyílt természete” – nyilatkozta Bessenyei. Egy ekkora érzés ma
érthetetlen, korszerûtlenné vált, inkább a gátlástalan szélhámosság rokonszenves, vélte másutt.
Lám, egy egész korszak lényegét is kifejezheti, hogy a nézõk kinek
tapsolnak a színházban!
L. A.
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HITÉLET

Kik ünnepeltek az
elsõ karácsonykor?

Ég veled

Fájdalom könnyével
Sírod letakarva,
Elmúlásod okának
Isten a tudója.
Isten a tudója?
Talán Õ sem érti,
miért vett el ifjan
egy életerõs férfit.
Miért teremt az Isten?!
Hogy játékként elvegyen?
Nem sajnált Õ soha
szülõt és gyermeket?
Anyának gyermekét,
párjának támaszát,
búsuló barátnak
enyhítõ vigaszát.
Testvéri koszorú
nem öleli körbe,
szívüket a fájdalom
szorítja ökölbe.
Életed tüzének
szél viszi hamuját.
Szívünkben megõrzünk,
Isten veled, Barát!
Kaktusz
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Az elsõ karácsony nagyon egyszerû, mégis
mennyei körülmények között folyt le. A
nagyvilág ekkor még nem ünnepelt karácsonyt, de szomorú az a körülmény, hogy
sem az ótestamentumi, sem pedig a vallásos fõváros, Jeruzsálem nem vett részt az
ünneplésben. A Szentírás bizonysága szerint (Lk 2. rész) háromféle csoport mégis
részt vett a megszületett Messiás ünneplésében.
Elõször is azok az ismeretlen pásztorok
ünnepeltek, akik kinn a mezõn tanyáztak
és vigyáztak az éjszakában az õ nyájuk mellett. Ezeknek az egyszerû, de bizonyosan
istenfélõ embereknek jelent meg az angyal, és hirdette nekik a nagy örömet: „Ma
született nektek a Megtartó, ki az Úr
Krisztus, a Dávid városában.” A pásztorok
örömükben elmentek Betlehemig, otthagyván nyájaikat, és megtalálták Máriát,
Józsefet és a kis gyermeket, ki a jászolban
feküdt. Ezek az egyszerû pásztorok lettek
Jézus elsõ prédikátorai, mert az Írás szerint meglátván a gyermeket „elhirdették,
amit nekik a gyermek felõl mondtak” (Lk
2,16-17).
A második ünneplõ csoport a mennyei sereg volt, akik a pásztorok tanúsága szerint
megjelentek elõttük, dicsérték Istent és ezt
mondták: „Dicsõség a magasságos menynyekben az Istennek, és e földön békesség,
és az emberekhez jóakarat! (Lk 2,14).
Ha Jeruzsálemben és Izraelben nem is váltott ki örömet Jézus születése, nagy esemény volt ez Isten háztartásában, a
mennyei világban, mert ott mindenki tudta, hogy ez az esemény megszámlálhatatlan sok bûnös ember megváltásának a kezdete. Ezért dicsõítették õk Istent, példát
adva a földön levõ embereknek, hogy mi
módon kell ünnepelni Krisztus születését.
A harmadik ünneplõ csoport volt a legkisebb, s csupán két személybõl állott: Máriából és Józsefbõl. Nagy bensõ örömüknek
igen egyszerû hely jutott, csak egy jászol.
Mindez azonban nem zavarta meg Máriát

abban, hogy az angyaltól és a pásztoroktól
hallott igéket megtartsa és szívében forgassa (Lk 2,19).
Ilyen egyszerû helyeken – mezõn és istállóban – ünnepelték tehát az elsõ karácsonyt.
A világ el volt foglalva saját problémájával,
a nagy népszámlálással, pedig mi volt ennek a jelentõsége Jézus születése mellett?!
Azt már senki sem tudja, hogy hány ember
élt akkor a római birodalomban, de világszerte ismeretes, hogy ki volt Jézus, a római birodalom ama legifjabb szülötte, akit
talán be sem számoltak a nagy birodalom
lakosai közé. Az emberek ma is éppúgy el
vannak foglalva saját földi kérdéseikkel,
mint akkor, s emiatt nem jut hely Jézus számára sem a szívekben, sem a házakban, s
emiatt van, hogy szellemben és igazságban
ma is csak kevés ember ünnepli a Megváltó
Jézust. A gyermek Jézus neve még említtetik, de hányan tesznek bizonyságot a tanító, csodatevõ, meghalt és feltámadott Úr
Jézusról? Jézus neve és születése ugyan ismeretes lett az egész világon, az élõ Jézus
és a mai világ egymáshoz való viszonya
azonban minden jel szerint ugyanaz ma is,
mint akkor volt. Azóta azonban sohasem
szakadt meg azon hívõk sora, kik mennyei
indíttatásra fölkeltek az õ földi foglalatosságuk helyérõl, mint a pásztorok, elmentek az élõ Jézushoz, megismerték õt, tisztességet tettek neki és hirdetik mindeneknek, ami e gyermek felõl mondatott és beteljesedett.
Állj be te is, kedves olvasó, a bibliai hívõk
ezen seregébe, kik ma már az egész föld
kerekségén fölkelnek és a Messiás Jézus
elé járulnak. Nemcsak pásztorok ezek, hanem minden népbõl, nyelvbõl és ágazatból
valók, kik dicsõítik a megszületett, meghalt és feltámadott Jézust. Legyen karácsonyod boldog és üdvösséges!
Dr. Kiss Ferenc
Forrás: Vetés és Aratás 7-9. évfolyam,
Evangéliumi Iratmisszió

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

RESS ZOLTÁN

özv.
HORVÁTH MIHÁLYNÉ,

temetésén részt vettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
részvétükkel fájdalmunkat enyhítették.

életének 95. évében elhunyt.

Külön köszönet a Szentlélek Temetkezés dolgozóinak
lelkiismeretes munkájukért,
valamint Banda Lajoséknak az elkészített koszorúkért.
Gyászoló család

született Knapp Margit,
Búcsúztatása 2015. december 12-én, szombaton,
15 órakor lesz a sárszentmiklósi temetõben.
Gyászoló család
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Palócleves
Hozzávalók: 30 dkg báránycomb, 2 ek póréhagyma, 1 paprika, 1-2 karika csípõs
paprika, 1 paradicsom, 1 ek olaj, 1 kk pirospaprika, 30 dkg burgonya, 30 dkg zöldbab, 3 ek tejföl, 1 ek búzaliszt, 1 ek teljes
kiõrlésû rozsliszt, 1 csipet õrölt köménymag, 2 babérlevél, 1 zöld fokhagymaszár,
só, petrezselyemzöld.
A húst apró kockára vágjuk és hideg vízzel
leöblítjük. A póréhagymát és a paprikát
felszeleteljük és kevés olajon megfuttatjuk. Meghintjük pirospaprikával, hozzáadjuk a felkockázott húst és néhány percig pirítjuk. Hozzáadjuk a fokhagymát, a köményt, egy paradicsomot, a csípõs paprikát és fedõ alatt saját levében majdnem
puhára pároljuk. Felengedjük vízzel, majd
beletesszük a krumplit és az aprított zöldbabot. Hozzáadjuk a babérlevelet. Amikor
megpuhultak a zöldségek, elkészítjük a habarást. A liszttel simára keverjük a tejfölt,
hozzámerünk a forró levesbõl egy keveset,
kikeverjük, majd folyamatos keverés mellett a leveshez adva behabarjuk azt. Készre
fõzzük, ha szükséges, utánaízesítünk. Petrezselyemzölddel megszórva tálaljuk.

Óvári csirkemell
Hozzávalók 4 személyre: 4 db csirkemellfilé, 30 dkg gomba, 4 szelet sonka, 4 szelet
óvári sajt (ha nincs, a trappista is jó), só,
õrölt bors, só, étolaj, 1 fej vöröshagyma.
A hagymát apróra, a gombát szeletekre
vágjuk. A csirkemelleket szétnyitjuk, kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk és kevés olajon fehéredésig sütjük. A vöröshagymát
olajon megdinszteljük, rátesszük a gombát, sózzuk, borsozzuk és lepirítjuk. A csirkemelleket tepsibe, vagy tûzálló tálba helyezzük egymás mellé. Mindegyikre pirított gombát halmozunk, erre 1-1 szelet
sonkát, majd 1-1 szelet sajtot teszünk. Elõmelegített sütõben rásütjük a sajtot.

Bundáskenyér-muffin
Hozzávalók: 5 szelet száraz kenyér, 4 tojás, 2 dl tejföl, 25 dkg mozzarella sajt, só,
bors.
A száraz kenyeret apró kockára vágjuk.
Egy tálban összekeverjük a 4 tojást, a 2 dl
tejfölt és a lereszelt mozzarella sajtot,
majd beleforgatjuk a kenyeret. Sózzuk,
borsozzuk. A muffinformákat vajjal kikenjük, majd belekanalazzuk a tojásos keveréket. 200 fokos sütõben 15 perc alatt készre
sütjük.

Heti idõjárás

Diós sütemény
zöldmandulakrémmel
Hozzávalók a tésztához: 18 dkg liszt, 12,5
dkg margarin, 10 dkg darált dió, 10 dkg
porcukor, 1 ek kakaó (holland), 1 tojás; a
krémhez: 13 dkg porcukor, 1 tojás, 13 dkg
vaj, 1,5 ek zöld színû keserûmandula-aroma.
Kezdjük a krémmel, hogy legyen ideje a
hûtõben megdermedni. Gõz felett elkeverjük a tojást a cukorral. Folyamatos keverés mellett (robotgéppel) fõzzünk belõle sûrû krémet, legyünk türelmesek, mert
ehhez kell minimum 15 perc. Hagyjuk langyosra lehûlni, és szintén robotgéppel dolgozzuk bele a margarint és a mandulaaromát. Ha teljesen kihûlt, tegyük megdermedni a hûtõszekrénybe. A tésztához a
lisztet összekeverjük a cukorral, a kakaóval és a dióval. Hozzámorzsoljuk a vajat,
beleütjük a tojást és tésztává gyúrjuk. A
dióformákat béleljük ki a tésztával. Figyeljünk rá, hogy vékony legyen a tészta és üreges, mert sülés közben nõni, dagadni fog,
és kell, hogy hagyjunk elegendõ helyet a
krémnek. Elõmelegített, 180 fokos sütõben 12 perc alatt süssük készre. Hagyjuk
lehûlni, és óvatosan ütögessük ki a formából. Töltsük meg a krémmel, és hagyjuk
egy napig összeérni.

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.
December 11., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet:
Andrásfalvy Bertalan elõadása a népfõiskolákról
(40p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Testületi
ülés 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 12., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00
Sport: Teremlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p) 13.00 Lapszemle
14.00 Testületi ülés 18.00 Lapszemle 19.00 Betlehemi kiállítás (38p), Interjú Huszár Kálmán fafaragóval (34p), Dr. Szabó Péter elõadása a
könyvtárban (90p) 23.00 és 0.00 Lapszemle
December 13., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Testületi ülés 14.00 Betlehemi kiállítás (38p), Interjú
Huszár Kálmán fafaragóval (34p), Dr. Szabó Péter elõadása a könyvtárban (90p) 18.00 Heti híradó 19.00 Hitélet: Vallások együttélése akkor és
most (1–4. rész, 136p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Vaníliás bundában
sült banánfalatok

December 14., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet:
Vallások együttélése akkor és most (1–4. rész,
136p) 13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Adventi
muzsikaszó a Zengõben (30p), Fogyatékkal élõk
világnapja (34p), Interjú Szabadkai Zsolt szobrásszal (20p), Jótékonysági koncert a katolikusoknál (47p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

Hozzávalók: 2 nagyobb banán, 2 ek liszt a
forgatáshoz, 2 dl olaj a sütéshez; a bundához: 1 nagyobb tojás, 1 csipet só, 1 tasak
vaníliás cukor, 2 púpos ek liszt, 0,3 dl tej.

December 15., 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 Testületi ülés 23.00 és 0.00 Heti híradó

Elõször a bundát állítjuk össze: a tojást egy
tálba ütjük, simára keverjük a sóval, cukorral. Hozzáadjuk a lisztet, elkezdjük kevergetni, és folyamatosan adagoljuk hozzá a
tejet. Ha már csomómentes, félretesszük.
Egy kisebb tálba szórjuk a forgatáshoz a
lisztet. Egy serpenyõben kevés olajat forrósítunk. Legvégül a banán héját eltávolítjuk, és a gyümölcsöt ferde szeletekre vágjuk. Elõször megforgatjuk a lisztben, kicsit
leszórjuk a felesleget. Jól megmártjuk a sûrû, vaníliás masszában, és hagyjuk kissé lecsepegni. Forró olajba téve mindkét oldalát szép barnára sütjük. Konyhai papírtörlõn hagyjuk a felesleges olajat lecsepegni.
Porcukorral meghintve kínáljuk.

A következõ napokban megtörik a szürkeség dominanciája, kissé
mozgalmasabb, változékonyabb idõre készülhetünk, és egyre többfelé hosszabb-rövidebb idõre a nap is elõbújik majd. Csütörtökön egy gyenge hidegfront éri el hazánkat,
hatására átmenetileg többfelé lehet kisebb esõ, mögötte azonban nyugat felõl felszakadozik a felhõzet és
egyre többfelé kisüt a nap. A Dunántúlon és északkeleten megélénkül az északi szél. Péntekre virradó éjszaka azonban a legtöbb helyen leáll a légmozgás, átmenetileg ismét többfelé képzõdhet köd, ez azonban
várhatóan napközben feloszlik, némi napsütés is lehetséges. Vasárnap és hétfõn a változóan felhõs ég
mellett ismét többfelé számíthatunk napsütésre, és a légmozgás is többfelé megélénkülhet. A nappali maximumok többnyire 4 és 8 fok között alakulnak, éjjel pedig – csütörtököt leszámítva – fagypont körüli hõmérsékletek lesznek a jellemzõek.
www.metnet.hu

December 16., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Adventi muzsikaszó a Zengõben (30p), Fogyatékkal élõk világnapja (34p), Interjú Szabadkai Zsolt
szobrásszal (20p), Jótékonysági koncert a katolikusoknál (47p) 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 17., Cs: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport:
Teremlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés (70p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Hitélet: Vallások együttélése akkor és
most (1-4. rész, 136p) 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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Sok hiba és persze vereség
Ercsi SE–VAX KE Sárbogárd 31–25 (15–11)
Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 10. forduló
Vezette: Krupják–Polgár, nézõszám: 100 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 6, ifj. Bodoki 12, Pluhár 2,
Rehák 2, Kaló 2, Horváth 1.
Cserék: Iker 1, Aranyos, Suplicz.
Edzõ: Bodoki György.
Nagyon nehéz mérkõzésre lehetett számítani. Az Ercsi az elõzõ
évben kicsit szerencsétlenül esett ki az NB II-bõl, tehát tudtuk,
hogy egy erõs csapattal állunk szemben.
Az elsõ 10 percben fej fej mellett haladtak a csapatok. Támadásban ifj. Bodokival nem tudtak mit kezdeni a hazaiak. Sajnos
6-6-os állás után elkezdtünk kapkodni, és elszórtunk rengeteg
labdát, amibõl ellenfelünk gyorsan meglépett 4 góllal. Védekezésünk nem igazán mûködött, számos buta gólt kaptunk az elsõ játékrészben. A sok hibának és pontatlanságnak köszönhetõen a
félidõre meg is maradt az a bizonyos 4 gólos különbség a hazaiak
javára.
A folytatásban nem igazán sikerült feljönnünk, jól tartották a vendéglátók a 4-5 gólos elõnyüket. Amikor esélyünk lett volna feljebb jönni, rendre hibáztunk. 10 perccel a vége elõtt azonban volt
egy nagyon jó periódusunk és felzárkóztunk 2 találatra. 3 perc volt
vissza a mérkõzésbõl és megpróbáltunk mindent egy lapra feltenni, de ekkor ismét elõjöttek a hibák, valamint szerencsénk sem
volt. A hazaiak visszakontráztak és a végére visszaállították a 6
gólos differenciát. Fájó vereség lett a vége.
Sokkal több volt ebben a mérkõzésben! Ismét rengeteg ziccert hibáztunk, sok alapvetõ hibát követtünk el, ami a mérkõzésbe került. Szerencsénk sem volt, hiszen Goldberger térde az elsõ félidõ
elején megsérült, igaz, vissza tudott térni a második félidõre. Jómagam is nagy ütést kaptam a fejemre, ami miatt sokat kellett pihennem. Jobb oldalról az egész mérkõzés alatt 3 gólt sikerült lõni,
ami nagyon rossz arány, hiszen ez is mutatja, mennyire egyoldalú

A VAX utánpótlása
Röviden bemutatjuk kedves Olvasóinknak a jövõ reménységeit, a sárbogárdi VAX Kézilabda Egyesület leigazolt
utánpótlás-játékosait, akik civilben, a pályán kívül a Petõfi
Sándor Gimnázium tanulói.

A hétvégén utolsó mérkõzésünkre kerül sor az õszi szezonban. Hazai
pályán fogadjuk a Simontornyai KK csapatát, a mérkõzésre szombaton 14.30-kor kerül sor. Várunk minden érdeklõdõt és szurkolót a
Mészöly-csarnokba! Zárjuk szépen az õszi szezont!
Tabella:
1. Bajnok DSE Nemesvámos

9

9

0

0

269

228

41 18

10

8

0

2

328

256

72 16

3. Veszprémi Egyetemi SC

9

8

0

1

301

245

56 16

4. VAX KE Sárbogárd

9

4

2

3

247

240

7 10

5. Simontornyai KK

9

4

0

5

267

267

0

8

6. Alsóörsi SE

9

4

0

5

238

258 -20

8

7. Õsi Andreotti SE

8

3

1

4

242

238

4

7

8. Martonvásári KSE

8

2

1

5

198

208 -10

5

9. Tapolca VSE

9

2

1

6

254

290 -36

5

10. Rácalmás SE

9

1

1

7

220

283 -63

3

11. Bicskei TC

9

1

0

8

197

248 -51

2

2. Ercsi SE

A 10. forduló további eredményei:
Alsóörs–Martonvásár 26-25, Tapolca–Veszprém Egyetem 33-35,
Simontornya–Rácalmás 37-29, Nemesvámos – Bicske 33-25.
Rehák Tamás

Név: Horváth István
Életkor: 16
Poszt: átlövõ
2 éve kézilabdázik.
Szabad idejében focizik.

Név: Tutuc Erik Joel

Név: Goldberger Marcell

Életkor: 18

Életkor: 19

Poszt: jobb szélsõ

Poszt: irányító, bal szélsõ

1 éve kézilabdázik.
Szabad idejében zenél.
Név: Várady–Szabó Márton
Életkor: 18
Poszt: beálló
1,5 éve próbálja erõsíteni az
egyesületet, amit nagyon szeret, mert roppant családias a
hangulat.
Szabad idejében focizik.

volt a támadójátékunk. Védekezésünk az átlövések ellen nem igazán tudott mit kezdeni, késõn léptünk ki az ellenfél lövõire. Németh Tominak nem volt igazán támpontja. Kicsit késõn kaptunk
észbe a végén, onnan már bravúr lett volna a pontszerzés.

12 éve kézilabdázik.
Szabad idejét a barátaival
tölti.
Név: Aranyos Attila
Életkor: 17
Poszt: beálló a bal szélen
1 éve kézilabdázik.
Szabad idejében biciklizik,
röplabdázik, sportol.
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BOGÁRD és VIDÉKE
városi teremlabdarúgó-bajnokság
Bogárd Junior–
Sárkeresztúr Kike
4:7 (3:4)
A mérkõzéseket vezette: Tóth I.
Bogárd Junior: Farkas J. I. – Szakács, Grigóliát, Oláh, Farkas J. III.
Csere: Varga, Bakó.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Hajdinger J., Jancski, Hajdinger Z.
Csere: –
Fél perc: Kulcsár átadását Hajdinger Z.
rúgta a kapuba, 0:1. 1. perc: Hajdinger J.
lõtt kapu fölé. 2. perc: Grigóliát a gólvonalról fejelte ki a gólba tartó labdát. 3. perc:
Farkas III. keverte meg a védelmet, lövése
azonban fölé szállt. 4. perc: Farkas III. lövésével szemben Visi tehetetlen, 1:1. Kezdés után Hadinger J. talált a kapuba, 1:2. 6.
perc: Jancski lövését Farkas J. I. védte. 7.
perc: Kulcsár átadásáról Hajdinger Z. késett le. Nagy helyzet volt! 8. perc: Farkas
III. magasan a kapu fölé lõtt. A másik oldalon Jancski kottázta le az elõbbi teljesítményt. 11. perc: Farkas III. lábáról Visi
szedte le a labdát. 12. perc: Jancski egyedül
vezette fel a labdát, senki nem tudta szerelni, higgadtan helyezett a kapuba, 1:3. 13.
perc: Farkas III. kapott hosszú indítást, kapásból a bal felsõbe helyezett, 2:3. 15. perc:
Hajdinger Z. ziccerhelyzetet hagyott ki.
16. perc: Bakó végigcselezte a védelmet és
a kapuba rúgta a labdát, 3:3. 17. perc:
Hajdinger Z. kapu fölé lõtt ígéretes helyzetben. 19. perc: szöglet után Kulcsár kapásból lõtt gólt, 3:4. 21. perc: Jancski lõtt
kapu fölé, Farkas III. meg kapu mellé. 22.
perc: Hajdinger Z. mellé lõtt. 24. perc:
Hajdinger Z. az üresen maradt kapu mellé
emelt. 25. perc: Hajdinger J. magasan a kapu fölé lõtt. 28. perc: Hajdinger Z. átadás
után eredményes, 3:5. 29. perc: Hajdinger
Z. átadásából Jancski növelte az elõnyt,
3:6. 31. perc: Bakó nagy helyzetben kapu
mellé lõtt. 33. perc: Jancski átadását
Hajdinger Z. nagy helyzetben kapu mellé
perdítette. 34. perc: Oláh átadása tiszta
helyzetben találta Bakót és szépített, 4:6.
36. perc: Hajdinger Z. a kapufát találta
telibe. 37. perc: Hajdinger J. a kapufát
találta el, a kipattanó labdából Jancski volt
eredményes, 4:7. 39. perc: Kulcsár lábáról
lecsúszott a labda.
Megérdemelt Kike-siker!
Piros lap: Bakó 2.
Góllövõk: Farkas III. 2, Bakó 2 ill. Hajdinger Z. 2, Hajdinger J., Jancski 3, Kulcsár.

FDL Kft.–Spuri 4:1 (3:1)
Fdl Kft: Farkas – Magyar, Mihalkó, László, Bor J.

Csere: Bor P., Rehák.
Spuri: Kiszl – Banda, Kiss, Bozsoki, Huszár.
Csere: Czeiner, Fésû, Zámbó.
2. perc: László a felsõ léc stabilitását tesztelte. 3. perc: Bor J. mellé lõtte a labdát.
Nehezebb volt kihagyni, mint belõni! 4.
perc: Bozsoki lövése Farkasról Banda elé
pattant, aki fölé durrantott. László megint
a kapufát találta telibe. 5. perc: Kiss lõtt
kapu mellé. 6. perc: Fésû meg kapu fölé. 7.
perc: Bor J. kicselezte Czeinert, így lõtt
gólt, 1:0. 8. perc: Fésû ziccerhelyzetet hagyott ki. 9. perc: Farkasról kipattant a labda, Banda elé került, aki egyenlített, 1:1.
13. perc: szöglet után Magyar lõtt nagy
gólt, 2:1. 15. perc: Rehák lövését Kiszl kiütötte, Rehák ismételhetett, de nem tudott Kiszl eszén túljárni, mert ismét kiütötte. 18. perc: Bor J. átadásából Rehák eredményes, 3:1. 17. perc: László nagy lövését
Kiszl szögletre ütötte. 21. perc: Bor J. lövése kipattant Kiszlrõl, ismétlés mellé. 23.
perc: Banda lövését Farkas kirúgta a mezõnybe. Bor J. elé került a labda, de megint
nem találta el a kaput. 24. perc: Magyar
erõs lövése kerülte el a kaput. 28. perc:
Magyar távolról próbálkozott, eredménytelenül. 30. perc: Czeiner lövését Farkas
szögletre ütötte. Bor P. lövését meg Kiszl.
31. perc: Rehák megint nem találta el a kaput. Czeiner meg alig kapu fölé lõtt. 33.
perc: egy Rehák–Kiszl párharc után utóbbi
a nyertes. 34. perc: elõbb László, majd
Magyar lövését védte Kiszl. 37. perc: Magyar átadásából Bor J. állította be a végeredményt, 4:1.
Nehezen adta meg magát a jól játszó Spuri!
Sárga lap: Magyar ill. Banda.
Góllövõk: Bor J. 2, Magyar, Rehák ill.
Banda.

Sárszentmiklós Öfi–
Szelence Kamionmosó
3:1 (1:1)
Sárszentmiklós Öfi: Sipõcz – Tóth A., Vereczkei, Kelemen, Orbán.
Csere: Derecskei.
Szelence Kamionmosó: Kliszki – Nagy, Juhász, Kotroczó, Zab.
Csere: Szilágyi.
1. perc: Kotroczó vállalkozott lövésre, alig
ment a labda fölé. Ezután mezõnyjáték
folyt, kapura lövés nélkül. 5. perc: Kelemen vágta kapu fölé a labdát. 6. perc: Zab
kicselezte Tóthot és a jobbra mozduló kapus mellett a bal sarokba lõtt, 0:1. 7. perc:
Nem sokáig örülhettek a vezetésnek, mert
Kelemen egyenlített, 1:1. 8. perc: Vereczkei lövését Kliszki lábbal hárította. 9.
perc: Vereczkei a kapufát találta el. 10.

perc: Kelemen fejesét Kliszki szögletre
ütötte. 15. perc: 7 m-es! Vereczkei állt a
labda mögé, de kihagyta! 16. perc: Zab
flegmán gurított a kapu mellé! Zab megint
mellé! Mi van, fiú? 17. perc: Derecskei fejesét Kliszki megint szögletre ütötte. 19.
perc: Kotroczó harcolt a labdáért, lövését
Sipõcz robinzonádvetõdéssel hárította. 22.
perc: Kelemen lövését Kliszki a mezõnybe
rúgta. Zab elé került a labda, gólhelyzetben a kapufát találta el, amelyrõl alapvonalon kívülre került. 24. perc: Kotroczó
alig lõtt mellé. 26. perc: Zab lövését Sipõcz
bravúrral mentette. Az ellentámadás után
Kelemen megszerezte a vezetést, 2:1. 28.
perc: Szilágyi lapos lövése nem okozott
gondot Sipõcznek. 31. perc: Kliszki a saját
kapuja elõl lõtt, a lövés alig kerülte el a kaput. Itt már verve volt Sipõcz! 32. perc: Orbán ziccerhelyzetet hagyott ki! Kelemen
meg újabb gólt szerzett, 3:1. 34. perc:
Vereczkei nagy helyzetet hagyott ki! 36.
perc: Juhász lövését Sipõcz szépen védte.
38. perc: Vereczkei most a kapufát találta
el.
Nem nagy iram jellemezte a mérkõzést! A
döntetlen eredmény jobban megfelelt volna a játék képe alapján.
Góllövõk: Kelemen 3, ill. Zab.

Extrém–Twister Galaxy
1:1 (0:1)
Extrém: Németh – Dévényi, Huszár Z.,
Huszár Cs., Horváth T.
Csere: Baki.
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Kun,
Szabó, Budai.
Csere: Barabás, Kaló, Killer (a nagyágyú),
Szántó.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg.
Nagyon jó iramú mérkõzést játszott a két
csapat! Érdemes lesz megnézni!
Góllövõk: Baki, ill. Budai.
Tabella
1. Extrém
2. Twister Galaxy
3. Sárkeresztúr Kike
4. FDL Kft.
5. Sárszentmiklós Öfi
6. Szelence Kamionmosó
7. Spuri
8. Bogárd Junior

6
6
6
6
6
6
6
6

4
4
4
3
3
1
1
-

2
2
2
1
1

2
1
3
4
5
5

30:8 14
30:12 14
18:20 12
31:13 11
21:24 9
15:31 4
9:26 3
19:35 1

Góllövõlista:
1. Bor József, FDL Kft., 13 gól
2. Horváth Tamás, Extrém, 12 gól
Gróf Ferenc
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Meghívó

Tavaszi sorsolás
2016. január 10.
9.00–9.40
9.45–10.25
10.30–11.10
11.15–11.55

Bogárdi Junior–Spuri
Extrém–Sárkeresztúr Kike
Szelence Kamionmosó–Twister Galaxy
Sárszentmiklós Öfi–FDL Kft.

2016. január 17.
9.00–9.40
9.45–10.25
10.30–11.10
11.15–11.55

Sárkeresztúr Kike–Szelence Kamionmosó
Sárszentmiklós Öfi–Twister Galaxy
FDL Kft.–Bogárd Junior
Spuri–Extrém

2016. január 24.
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Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2015. december 11-én (pénteken)
9.00 órakor ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).
Napirend:
1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök.
3. Folyószámla-hitelkeret igénylése a 2016. évre.
Elõadó: polgármester.

9.00–9.40
9.45–10.25
10.30–11.10
11.15–11.55

9.00–9.40
9.45–10.25
10.30–11.10
11.15–11.55

Twister Galaxy–Sárkeresztúr Kike
Szelence Kamionmosó–Spuri
Extrém–FDL Kft.
Bogárd Junior–Sárszentmiklós Öfi

4. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének
103/2015. (VI. 12.) kth. számú határozata ellen bejelentett törvényességi felhívás vizsgálata.

2016. január 31.

5. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szociális és Gyermekjóléti
Társulás társulási megállapodásának módosítása.

Sárkeresztúr Kike–Spuri
FDL Kft.–Twister Galaxy
Szelence Kamionmosó–Bogárd Junior
Extrém–Sárszentmiklós Öfi

Elõadó: polgármester.

2016. február 7.
9.00–9.40
9.45–10.25
10.30–11.10
11.15–11.55

Sárszentmiklós Öfi–Sárkeresztúr Kike
FDL Kft.–Szelence Kamionmosó
Spuri–Twister Galaxy
Bogárd Junior–Extrém

2016. február 14.
9.00–9.40
9.45–10.25
10.30–11.10
11.15–11.55

Sárkeresztúr Kike–Bogárd Junior
Szelence Kamionmosó–Sárszentmiklós Öfi
Spuri–FDL Kft.
Twister Galaxy–Extrém

2016. február 21.
9.00–9.40
9.45–10.25
10.30–11.10
11.15–11.55

FDL Kft.–Sárkeresztúr Kike
Extrém–Szelence Kamionmosó
Sárszentmiklós Öfi–Spuri
Bogárd Junior–Twister Galaxy

Elõadó: polgármester.

6. A helyben központosított közbeszerzési rendszerrõl szóló
19/2009. (V. 19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Elõadó: jegyzõ.
7. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének
egyes szabályairól szóló 18/2004. (IV. 9.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet megalkotása.
Elõadó: jegyzõ.
8. A képviselõ-testület 2016. évi munkatervének jóváhagyása.
Elõadó: polgármester.
9. Tájékoztató a 2015. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról
és a végzett munkákról, a 2016. évi foglalkoztatás keretének
meghatározása.
Elõadó: polgármester.
10. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ.
11. Tájékoztató az elõirányzatok és a tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ.
12. Bejelentések.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

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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HIRDETÉSEK

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
ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
06 20 367 2785

2015. december 10. Bogárd és Vidéke

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446

AUTÓK ÉS UTÁNFUTÓK
BÉRBEADÁSA
06 70 526 3606
KOVÁCS DÁVID
GÉPKISZOLGÁLÓKAT
KERESÜNK
Székesfehérvárra,
3 mûszakos munkarendbe.
Jelentkezni lehet:
peter.szarvas@adecco.com,
06 22 510 230
LUCFENYÕVÁSÁR
AZ ÕSTERMELÕTÕL.
Érdeklõdni: Gombos Ferencné,
Sárbogárd, Kazinczy út 3.
06 30 895 2914

Alapon szántóföldet vennék vagy bérelnék. 06
(30) 520 6292
Tetoválás Székesfehérváron. 06 (20) 488 9111,
06 (30) 296 9932 ANCHOR TATTOO (3261907)
Hízók eladók 06 (20) 367 2785 (3261159)
Csirkevásár! Tisztítva elõjegyeztethetõ december 14-re. Tinódy út 52. 06 (30) 384 2294
Sárbogárdon háromszobás, összkomfortos, bútorozatlan, családi ház hosszú távra kiadó vagy
eladó. 06 (20) 245 8848 (326122)

ÁLLÁSHIRDETÉS
AP-Mûvek Kft. cecei telephelye
FORGÁCSOLÓ MÛHELY

ESZTERGÁLYOS ÉS
MARÓS
SZAKEMBEREKET
KERES,
CNC ismeretek elõny.

Kedves Elõfizetõink, Olvasóink!
2016. január 1-jétõl 200 Ft-ról 250 Ft-ra emeljük a Bogárd és Vidéke hetilap árát.
Utoljára 2008-ban, azaz 8 éve emeltük a lap árát. Elõfizetõinkre tekintettel a válságos
2011-2012-es évben nem emeltünk. Közben azonban a papírárak és az elõállítás költségei folyamatosan növekedtek. Nem tudjuk tovább halasztani a lapáremelést.
2015. december 31-éig még a jelenlegi árakon fizethetnek elõ a jövõ évi lapszámokra.
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 érdemesnek tartják megvásárolni az immár 25 éve
mûködõ Bogárd és Vidéke hetilapot, melynek híreivel legjobb tudásunk szerint
Önöket szolgáljuk.
Hargitai–Kiss Virág

KÖZLEMÉNY

KÖZLEMÉNY

2014-ben ifj. Nemes László (cím:
7013 Cece, Kossuth L. u. 46/A) az
EMVA (Európai Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap) induló fiatal
gazda pályázatot nyújtott be, amelyet
40000 EUR értékben meg is nyert, az
elnyert összeget 10 EUME nagyságú
kertészet létrehozására fordítja.

2014-ben Nemes Balázs (cím: 7013
Cece, Kossuth L. u. 46/A) az EMVA
(Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alap) induló fiatal gazda
pályázatot nyújtott be, amelyet 40000
EUR értékben meg is nyert, az elnyert összeget 10 EUME nagyságú
kertészet létrehozására fordítja.

ELTÛNT, KERESEM
December 6-án a Sárbogárd, Ady Endre út 98. szám alól eltûnt tacskó kutyánk. A sötétbarna, apró lábú, fiatal, kan kutyus Morzsi névre hallgat. Kérjük, aki megtalálta,
vagy látta, jelezze a 06 (30) 272 9783-as telefonszámon, mert nagyon hiányzik nekünk!

(Fanuk–Hurco)
kétmûszakos munkarend vállalása.
Pályakezdõk jelentkezését is várjuk.
Érdeklõdni a 06 (30) 436 1816-os

vagy a 06 (25) 234 124-es
telefonokon lehet.
Önéletrajz beküldése:

info@ap-muvek.hu

Bogárd és Vidéke 2015. december 10.

KÖZÉRDEKÛ

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK

19

Közérdekû telefonszámok

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 12-15.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 10.30-12.00.

Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj van, az elsõ, hogy azonnal
feltesszük a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy
telefonszám ilyenkor sokat jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet
menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havonta közreadjuk itt azokat a
legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szükség lehet.
Hova forduljunk...?

Dr. Farkas János háziorvos

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:

Dr. Csanádi József háziorvos

Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597: H-K: 8-12, Sze: 12-16,
Cs-P: 8-12.

Dr. Horváth Endre háziorvos
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007, mobil: 06 (30)
2373-700. H: 8-15, K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

Dr. Jarabin János háziorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs:
11.30-15.30, P: 8-12.

Dr. Nemes Mária háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 461 742. H-P: 8-11.30. Csütörtökön terhestanácsadás: 12-13.

Dr. Oroszlány László háziorvos
a Sárbogárd, Ady E. út 79. sz. alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 460 165. H-K-Sze: 8-12, Cs: 8-11, terhestanácsadás 11-13-ig, P:
12-15.

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 12.30-15.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020, ügyfélszolgálat: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-20.00). Honlap: eon-hungaria.com Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon lehet tenni: 06(80)42-42-42. Ügyfélszolgálat: 06(40) 220-022. (H-P: 7.30-20.00). Postacím: 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha „süket” a telefon...!
Telefonos ügyfélszolgálat: 1443. (H-P: 8.00-18.00, Szo: 8.00-13.00) Hibabejelentés: 1445.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es, a katasztrófavédelem a 105-ös telefonszámon hívhatók. A mentõk, a rendõrség, a katasztrófavédelem egyetlen
számon is elérhetõk még: 112.

Orvosi ügyelet:
Tel.: 06 (22) 311 104.

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy elütött
állati tetemet fedez fel,
hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos
a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Töbörzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.
hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25) 468 214. H: 8-11, K: 13-14,
Sze: 8-11, Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-11. Tel.: 06 (30) 573
4908. Sárbogárd, Ady E. út 79., tel.: 06 (25) 463 220. H: 11-12, K:
9.30-10.30, tanácsadás: K: 10.30-11.30, Sze: 8-11, Cs: 13-14, P: –.

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (22) 311 104
SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,
06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (22) 311 104.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig,
szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség alábbi telefonszámait:
06(22) 514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül,
eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:
Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanapokon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van: Közév Kft.:
06(25)508-990, 06(25) 508-991, 06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havonta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés
Menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán: 06(22)514-714, 06(22)506-168,
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).
Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

Belvíz, árvíz, vegyi stb. katasztrófa esetén:
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: 06(22) 311-120,
06(22)512-150. Sárbogárdon polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25) 520-260, 06(25) 520-240, egyéb idõben a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: dr. Sükösd Tamás a 06(30)5300-858 számon bármikor riasztható.

20

HIRDETÉSEK

2015. december 10. Bogárd és Vidéke

