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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Az anyák fõztje
Az asszonyok és férfiak szorgosan sep-
regették a leveleket, a szemetet, s köz-
ben beszélgettek. Távolabb serényked-
tek egymástól, így hangosabb szóval
folyt köztük a munka közben a terefere.
Lépteim keresztezték társalgásuk fona-
lát, így néhány gondolatfoszlányt aka-
ratlanul is elcsíptem.
– Az én fiam azt mondja, hogy az én fõz-
tömet szereti a legjobban. Pedig jól fõz a
menyem.
– Hát, igen, azt mondják, hogy minden-
ki a saját édesanyja fõztjét tartja a legfi-
nomabbnak, azzal semmi nem vetél-
kedhet.
Megmosolyogtatott a párbeszéd, és el-
töprengtem rajta. Ma egy gyerek ugyan-
is alig eszik otthon. Reggel elmegy az
óvodába, iskolába, kap reggelit, ebédet,
uzsonnát. A felnõttek javarésze is men-
zás ételt fogyaszt hétköznap. Otthon es-
te sokhelyütt már csak hideg, könnyû
vacsora van: felvágott, sajt, joghurt, ke-
nyérféle, zöldség, általában bolti holmi.
Marad a hétvége. A mai modern, elfog-
lalt családanya gyorsan szereti elintézni
a fõzést: vásárol például fagyasztott
rántott húst, hasábburgonyát, por-,
vagy kockalevest, süteményt. 12 perc és
az asztalon gõzölög az ebéd.
Ilyen körülmények között a meny és az
anya fõztje között maximum a készétel
márkája a különbség. Ember legyen a
talpán, aki az ízfokozókat megkülön-
bözteti egymástól! Akinek sikerül, az
allergiás.

Hargitai–Kiss Virág ÖTÉVES A CSÓKAVIRÁGÖTÉVES A CSÓKAVIRÁG
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5. évfordulót ünnepelt a Csókavirág

Vasárnap délután vette kezdetét a Csókavirág Népi
Együttes születésnapi mûsora. A szigetelés alatt álló
József Attila Mûvelõdési Központ színháztermének
sorai és székei mind megteltek a két és fél órásra nyú-
ló eseményre felnõttekkel és gyermekekkel egyaránt.
Kipilla-Zámbó Zsuzsanna nyitotta meg a rendezvényt s köszön-
tötte a megjelenteket, majd dr. Sükösd Tamás polgármesternek
adta át a szót, aki színvonalas beszédében külön köszöntötte a
mûsort adó néptáncosokat, énekeseket és a zenekart. A megnyitó
után megszólalt a muzsika, és a színpadra perdült a Sárréti Csóka-
virág Népi Együttes színes forgataga.
Az est folyamán fellépett a helyi csoportok közül a Sárszentmik-
lósi Csaloglányok énekes csoportja, a Violin Mûvészeti Iskola
Kiskamasz és Gézengúz csoportja, valamint vendégként a Pusz-
tahencsei Vadvirág Népi Együttes. Két meghívott fiatal adonyi
táncos, Iker Kamilla és Görög Balázs bûvölte el a közönséget szé-
pen koreografált táncával.
Záró mûsorszámként a Csókavirág egy újabb elõadással készült
az évfordulóra, megelevenítve a bukovinai székelyek történetét,
amolyan „csókavirágosan”, önfeledt jókedvvel fûszerezve. De re-
mekül elevenítették meg a bizonytalanságot és a kételyt is, nem is
kell mondanom, hogy ehhez hasonló, történetet átölelõ feldolgo-
zásaik személyes kedvenceim, hiszen ilyenkor villantják meg szí-
nészi tehetségüket, amiért nem kell a szomszédba menni.

A Kóborzengõ zenekar kísérte a fellépõket hegedûn, brácsán és
nagybõgõn, vezetõjük az est végéhez közeledve felköszöntötte az
évfordulóját ünneplõ Sárréti Csókavirág Népi Együttest.
A mûsor végén betolták a születésnapi tortát is a színpadra, ami
nem az egyetlen torta volt aznap este, hiszen az aulában is sora-
koztak a szebbnél szebb és finomabbnál finomabb torták, mely-
hez (téli idõhöz illõen) forralt bort kínáltak a vendégeknek. Kö-
tetlen beszélgetés közben fogyasztották el a finom nedût és a sze-
let tortát.

Hargitai Gergely
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SZALAG A KEBLEKRE
Életünk egyik legmeghatározóbb élménye
a középiskola, annak is talán utolsó éve,
amikor már a felnõtté válás küszöbén ál-
lunk. Nemcsak az évnyitók, évzárók és a
ballagás teszik emlékezetessé a tanulással
töltött esztendõket, hanem – többek kö-
zött – a szalagtûzõ is, amire heteken át
nagy lelkesedéssel készülnek a tanulók.
A Petõfi Sándor Gimnázium végzõsei szá-
mára az érés elsõ, hivatalos fázisának nagy
napja szombaton este jött el. A Mészöly
aulájában sorakozott fel a három tizenket-
tedikes osztály egymás mellett, osztályfõ-
nökeik, Leszkovszki Anna, Tóth Gabriella
és Müller Csaba vezetésével. A 11. évfo-
lyam egy kis mûsorral kedveskedett az idõ-
sebb diáktársaknak, Boda János igazgató
pedig jelképes szalagként gondolatait
nyújtotta át a végzõsöknek. A valódi szala-
gok elsõként az osztályfõnökök szíve fölé
kerültek fel, majd õk tûzték fel tanítványa-
ik ruhájára az iskolában utolsó évüket töl-
tõ diákoknak járó kis szimbólumot.
A ceremóniát követõen az osztályok elvo-
nultak átöltözni szép, báli ruhájukba. Az-
tán a teremben felcsendült a zene, és a fia-
talok fehér ruhás, öltönyös tánca kápráz-
tatta el a közönséget. Mindhárom osztály
megmutatta, mivel is készültek már hetek
óta. A keringõket követõen a tanárokat,
szülõket is bevonták a lendületes hullám-
zásba, és szabadabb programmal, közös

fotózással folytatódott az est. A vendégek
különleges vetítést is láthattak az iskolai
élet vidám oldaláról. A lelkes szülõk a bü-
fében ezernyi finomsággal várták a meg-
éhezett, megszomjazott vendégsereget.
Meglepetéstáncként Müller Csaba osztá-
lya diszkózenére ropta, Leszkovszki Anna
osztálya néptáncot mutatott be, Tóth Gab-
riella tanítványai pedig kalinkát. Nagy tap-
sot kaptak mindannyian.
A báli zenét a cecei Szabó zenekar biztosí-
totta, a mulatság késõ éjszakába nyúlt.

Mágocsi Adrienn
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NAPLÓ
Egyperces néma felállással kezdte ülését a
9 fõvel megjelent sárbogárdi képvise-
lõ-testület december 11-én, pénteken, dél-
elõtt. A fiatalon elhunyt, sárbogárdi kötõ-
désû Fülöp Márton futballista emléke
elõtt hajtottak fejet.

Szabad vállalkozási zóna
Sárbogárd

Varga Gábor napirend elõtt két fontos té-
mában szólalt föl. Elõször is megköszönte
a sárbogárdi képviselõ-testület konstruk-
tív segítségét, amit a helyi intézmények fel-
újításával kapcsolatban tanúsítottak. Hat
intézmény energetikai felújítása, szigete-
lése, gépészeti fejlesztése történt meg. Vi-
szonylag könnyû volt a visszacsorgó pén-
zekbõl idehozni ezeket a pályázatokat, de
az együttmûködés sokat számított a beru-
házás gyors lebonyolításában. Jelentõs,
Sárbogárd jövõjét várhatóan pozitív irány-
ba mozdító hír, hogy szabad vállalkozási
zóna lett Sárbogárd és Enying térsége. E
cél eléréséért sokat lobbizott a polgármes-
ter és az országgyûlési képviselõ. A szabad
vállalkozási zóna olyan lehetõség, mely a
térség legalapvetõbb problémájára, a
munkanélküliségre nyújthat megoldást.
Elõnyökkel jár a helyi vagy ide települni
vágyó, itt fejleszteni kívánó vállalkozók
számára, mert az uniós pályázatoknál
plusz pontot, magasabb támogatási inten-
zitást, valamint adókedvezményeket je-
lent. 10 év alatt 80 %-ig le lehet íri a beru-
házást. Varga hangsúlyozta a testület fele-
lõsségét a tekintetben, hogy a szabad vál-
lalkozási zónával járó lehetõségek, elõ-
nyök teljes kiaknázásához szükséges meg-
felelõ állapotú, hasznosítható területeket
kialakítani (lásd: Videoton, laktanya). Ha-
marosan kifejezetten Sárbogárd és a tér-
ség igényei alapján kiírt pályázatok kerül-
nek meghirdetésre, ami kivételes lehetõ-
ség, ezért az országgyûlési képviselõ kérte
az elkövetkezõ idõszakra is a városatyák
kezdeményezését, segítõkészségét, hogy a
több évtizedes kátyúból kiemeljék Sárbo-
gárd szekerét. Végül békés, áldott, nyugal-
mas ünnepeket kívánt minden itt élõ em-
bernek.
Dr. Sükösd Tamás: Három, komolynak
mondható befektetõ, köztük egy tisztán
magyar cég azt mondta korábban, hogy
csak akkor éri meg ide jönni nekik, ha sza-
bad vállalkozási zóna Sárbogárd. Ez tehát
rendkívül nagy motiváció.
Varga: Nemcsak munkahelyteremtõ vál-
lalkozások, hanem a szolgáltatói szektor is
jól jár. 50-70 %-os támogatási intenzitású
pályázatokra nyílik lehetõség e zónában.
Sárbogárdnak ráadásul jó a helyzete politi-
kailag, mert olyan országrészekkel kell
versenyeznie, ahová nehezen mozdulnak a
vállalkozások. A centrumhoz közeli helye-
ket jobban kedvelik, Sárbogárd pedig
ilyen, nem pedig Hajdú-Biharhoz hasonló.

Az elmúlt hónap

Dr. Sükösd havi eseménynaptárából a kö-
vetkezõk emelendõk ki: november 23-án
volt a tanuszodával kapcsolatos közbe-
szerzési eljárás borítékbontása, ahol a pol-
gármester Tóth Bélával együtt vett részt. 7
pályázat érkezett, elsõdleges alaki kifogás
nem merült fel egyikkel szemben sem. A
több száz oldalas dokumentumok törvé-
nyességi vizsgálata még folyik. Rendkívüli
ülésen döntött a testület arról, hogy 50 %
iparûzési adókedvezményt kapnak a házi-
orvosok, fogorvosok. Elbírálták a Bursa
ösztöndíjpályázatokat – 29 fõbõl minden-
kit támogatnak. Több diák is nehezebb
szociális körülmények közül való. Egy úgy-
nevezett tanodapályázatról egyeztettek az
érintett szervezetekkel, aminek célja az,
hogy a gyermekeknek akkor is értelmes el-
foglaltságot biztosítsanak, amikor már vé-
ge az iskolának, de még nincsenek otthon a
szülõk. A Vertikálnak volt egy tájékoztató-
ja, ahol elhangzott, hogy a kétkukás sze-
lektív hulladékgyûjtés megvalósulása 5
%-os. A polgármester jelezte a cégnek,
hogy Sárbogárd szeretne az 5 %-ba bele-
tartozni. A kétkukás rendszer bevezetése
nem jelent díjemelkedést a lakosság szá-
mára.

Folyószámlahitel

2016-ra is igényli a testület az önkormány-
zat számlavezetõ pénzintézetétõl, a Ma-
gyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-tõl a
folyószámlahitelt a korábbi, 71.300.000
Ft-os mértékben. E hitelt eddig nem na-
gyon vették igénybe, de a szakaszosan ér-
kezõ iparûzési adó, vagy pályázatok elõfi-
nanszírozása miatt szükség lehet rá. A hi-
tel fedezetét több ingatlan képezi.

Ellentmondó felettes
szervek

Verbális anyák napja helyett
Még szeptemberben döntés született az
óvodai csoportok létszámának növelésé-
rõl, melyet a gyermekek száma indokol. A
jogszabály szerint 20 %-os eltérés lehetsé-
ges.
A Magyar Államkincstár és a Kormány-
hivatal között ellentmondás támadt a tes-
tületnek e döntése kapcsán a törvényessé-
gi felülvizsgálat során. A felettes szervek
részérõl fölmerült, hogy csoportonként le-
bontva kell meghatározni a létszámnöve-
lést, illetve hogy intézményátszervezésnek
minõsül ez az intézkedés, melyrõl azonban
csak május végéig lehet határozni. A pol-
gármester elmondta: Sikerült megfelelõ
kommunikációs csatornát találni, így nem
lett verbális anyák napja a felek közt. Hogy
mindkét szerv elvárásának megfeleljünk,
vissza kell vonni a határozatunkat, és 2016

májusa elõtt újra meghozni, illetve vissza-
hozni az alapító okiratot, hogy abba bele-
kerüljön az „intézményátszervezés” szó. A
lényeg, hogy minden gyermek és óvónõ
tudja, merre kell menni az óvodában reg-
gelente, és az intézmény zavartalanul mû-
ködik.

Család- és Gyermekjóléti
Központ

Technikai jellegû döntéseket hozott a tes-
tület a Sárbogárd–Hantos–Nagylók ön-
kormányzati társulás által kialakításra ke-
rülõ Család- és Gyermekjóléti Központtal
kapcsolatban. E szociális feladatot már
régóta közösen látja el a három település a
családsegítõ szolgálat révén, a mostani for-
mai módosítás jogszabályi változás miatt
szükséges. 2 millió Ft-ból zajlik a központ
kialakítása a régi Mészöly-épületben, a Jó-
zsef Attila utcában. A közfoglalkoztatás-
ban mûködõ karbantartóbrigád végzi a
munkálatokat. Január 4-én nyit a központ.
Szavaztak arról is, hogy a helyettes szülõi
hálózatot megszüntetik, mert nincs rá
igény, költség viszont van vele.

A közfoglalkoztatásról

Kivannak az idegeim

A közhasznú, közcélú foglalkoztatásról
szóló tájékoztatóban a Juhász János által
jelzett apróbb hibát kijavították. A képvi-
selõ humorosan megjegyezte: Az a baj,
hogy más hibát nem találok a munkátok-
ban. Már teljesen kivannak az idegeim.
Dr. Sükösd így egészítette ki a tájékozta-
tót: Vannak a közfoglalkoztatásnak pozi-
tív hozadékai. A családsegítõ központ ki-
alakítása szépen zajlik, a közút-, a belvíz-
és a mezõgazdasági program eredményes.
100 %-os dologi támogatást kaptunk a
Tinódy úti fedett árok betonelemeinek ki-
cserélésére. A kivitelezés megtörtént. A
fûszerpaprika szikkasztására, szárítására
és védelmére faház épül a glóbusz mellett,
amire most nyertünk pályázatot. A képzé-
ses programjainkat nem tartom sikertörté-
netnek, csak a mezõgazdasági képzést,
mert annak haszna rögtön beépül. Kértem
a munkaügyi központot, hogy ha valakit mi
képezünk ki, akkor az ide kerüljön kiköz-
vetítésre. Van néhány olyan képzés, mint
például a digitális írástudás, ami alapos
volt és jó szándékú, de a résztvevõk részé-
rõl nem volt megfelelõ alap, amire ez a
képzés épülhetett volna. Kisgépkezelõre
nagyobb szükség van. Nem a személyzetis
kolléganõn és rajtam múlik, kit foglalkoz-
tatunk; kötött a rendszer – akinél bármely
feltétel hiányzik, akkor se tudjuk fölvenni,
ha hiányszakmája van és szükség lenne rá.
Aki a közfoglalkoztatásban részt kíván
venni, az vegyen komolyan minden levelet,
amit kap, mert abban vannak a kötelezõ
feltételek. A kezelhetõség határán van a
közfoglalkoztatottak létszáma, próbáljuk
racionalizálni. Az intézményi kisegítõk
nagy része bizalmi munkát végez (objektív
mércével mérve), nehezen cserélhetõk,
fontos a munkájuk.
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Tervek jövõre

2016-ban a mezõgazdasági programot sze-
retnék tovább vinni, és amihez beruházás
kapcsolódik, azt pályázattal szeretnék
megerõsíteni. A városüzemeltetésben
közremûködõ, mindenki által látott és
megítélt tömeges közfoglalkoztatást is vi-
szik tovább – tette hozzá a polgármester.

Bejelentések

Juhász: A Május 1 majori kátyúzást sok-
szor kértem már, végül „megvalósult” –
bele lett hányva bizonyos anyag a gödrök-
be. Az autómmal hengereltem le vala-
mennyire. A Bajcsy utca végén még a
2014-es választások elõtt kértem, hogy a
kivezetõ szakaszon, a nagyhörcsöki út felé,
a gazt kaszálják le. A kupacok most is ott
vannak, hiába lett szépen lekaszálva. Ez is
igénytelenség. Igényes viszont a fõtér, tet-
szik a két épület megújulása, impozáns. A
választóimnak kellemes karácsonyt kívá-
nok!
Szilveszterné Nyuli Ilona: Miklóson elké-
szült a Köztársaság úton a járda javítása, a
buszmegálló környéke viszont nem, ott to-
vábbra is bokáig ér a sár és kitörik az em-
ber lába. A téli szünetben kapnak-e a rá-
szorulók étkeztetést?
Dr. Sükösd: A Karitász folyamatosan
nyújt segítséget az Élelmiszerbankkal kö-
tött megállapodás alapján, és a családsegí-
tõ szolgálat is szokott jelentkezni egyéni
akcióval. Sok ilyen jellegû kérelem van a
segélyeknél is.
Szilveszterné: Van apuka, aki a kocsmá-
ban tartózkodik mindig, de ott a sok éhes
gyereke.
Aranyos József az Árpád-lakótelep hátsó
parkolójának problémáját hozta szóba.
Erõs Ferenc (Varga Gábor napirend elõtti
felszólalása kapcsán): Ipari parkot kell ki-
alakítanunk?
Dr. Sükösd: Ott az ásványvíz-palackozó és
a város majdnem teljes keleti oldala, és van
egy 10 hektáros területünk a lõszerraktár-
nál, viszont 20 hektár egybefüggõ terület
számít ipari parknak. Az ipari terület inf-
rastruktúrával való ellátása, aszfaltozása a
dolgunk, és annak meghatározása, hogy a
város bérbe adja, közös vállalkozásban,
vagy másként mûködteti. Ez pályázati ki-
írástól is függ. Fehérvárról szeretne ide
jönni egy cég, többmilliárdos beruházás, és
a beszállítóit is vinné magával. A 10 hektá-
ros területre komoly elképzelés van, majd
jönni fogunk vele.
A polgármester megköszönte a kollégák
és az óvodákban dolgozók, szülõk együtt-
mûködését az intézményi felújításoknál. A
vállalkozók szerint példaértékû volt a se-
gítségük. Végezetül békés, boldog kará-
csonyt és boldog új évet kívánt valamennyi
sárbogárdi lakónak.

Hargitai–Kiss Virág

Kiemelkedõ diákok
és tanárok

A városban mûködõ oktatási intézmények legkiválóbb tanulói és felkészítõ tanáraik ve-
hettek át elismerést pénteken délután a díszteremben dr. Sükösd Tamás polgármester-
tõl és Novák Kovács Zsolt alpolgármestertõl. Oklevelet és egy kis ajándékot kaptak
mindazok, akik országos, megyei vagy területi versenyeken, a tudomány, mûvészet, zene,
sport területén szép eredményeket értek el, ezzel is öregbítve iskolájuk és a város hírne-
vét.

A hagyomány Etelvári Zoltán korábbi ön-
kormányzati képviselõ kezdeményezésére
indult el évekkel ezelõtt. A zsúfolásig telt
terem tanúskodik arról, hogy milyen sok te-
hetség él és munkálkodik Sárbogárdon, és
vannak, akik több területen is sikeresek. Bí-
zunk benne, hogy géniuszukat hosszú távon
itt kamatoztatják.

Hargitai–Kiss Virág
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150 éve született Csók István
Csütörtökön ünnepelte Csók István világrajövetelének 150. évfordulóját szülõfaluja, Sáregres. A megemlékezést meg-
tisztelte jelenlétével dr. Csók Sándor nyugalmazott szülész–nõgyógyász, a festõ testvérének unokája. Csók István foga-
dott unokája, Palotainé Kali Gabriella egészségi állapota, több prominens személy pedig hivatalos elfoglaltság miatt
nem tudott jelen lenni az eseményen.

Tiringer Mária polgármester köszöntötte az egybegyûlteket,
vendégeket, az egyházak, intézmények, civil szervezetek képvise-
lõit. Majd Csók István alakját a következõ szavakkal idézte fel:
Csók István születése, gyermekévei és alkotásainak bizonyos té-
mái a településhez illetve a környékhez köthetõk. Apja tõsgyöke-
res iparoscsaládból való, jómódú molnármester volt. Kiterjedt ro-
konsága, barátai, ismerõsei mind a polgári osztályhoz tartoztak.
Csók István kétszeres Kossuth-díjas és kiváló mûvész. A budapes-
ti Mintarajztanoda, a müncheni festõakadémia és a párizsi akadé-
mia növendéke volt.

Évekig Münchenben élt, és képeivel nagy nemzetközi díjakat
nyert. 1896-ban csatlakozott a nagybányai mûvészcsoporthoz és
Budapesten élt. Párizsba költözött aztán, és a posztimpresszioniz-
mus irányába mozdult el festészete. Ekkor készültek aktos kom-
pozíciói. Hazatérve, 1911-ben nagy állami aranyérmet nyert. Éle-
tének ebben az idõszakában festette legszebb alkotásait, színdús
kompozícióit kislányáról, Züzürõl, a Balatonról, népi tárgyú té-
mákról. Tanított a képzõmûvészeti fõiskolán is. Mûveinek jelen-
tõs része a Magyar Nemzeti Galériában található. 95 évesen
hunyt el Budapesten. Csók István nevét kimondva büszkeség tölt-
het el bennünket. Munkáját elismerni, rá emlékezni sokfélekép-
pen lehet. Bármilyen módon is emlékezünk, elõsegítjük, hogy
mûvészete még maradandóbb legyen. A sáregresi mûvelõdési ház
Csók István nevét viseli, melyet márványtábla is hirdet a bejárat
mellett. Itt élt és alkotott, itt merített ihletet a festõ. Úrvacsora cí-
mû képét ugyan Münchenben festette, de a modelleket itthon
találta: az egresi parasztlányokat festette meg, és képével a párizsi
világkiállításon aranyérmet nyert 1900-ban. Csók István mara-
dandót hagyott az utókornak, a mai embereknek és a jövõ nemze-
dékének. Közös feladat, hogy a mûvész emléke, munkáinak ki-
emelkedõ szerepe megmaradjon.
Varga Gábor gratulált az átfogó ismeretterjesztésért a polgár-
mester asszonynak, majd így szólt: Dagadó kebellel hirdetjük,
hogy itt született e nagy festõ. 2015 Csók István-év, melynek nagy-
szerû nyitánya volt a Várkert Bazárban, majd Székesfehérváron
nyílt Csók-kiállítás, januárban pedig remélhetõleg átadásra kerül
majd az állandó cecei kiállítás is. Nagyszerû ötlet volt a sáregresi
önkormányzat részérõl, hogy gyermekrajzpályázat keretében
idézzék fel Csók István mûvészetét, emlékét. Hiszen Csók is gyer-
mekként élt itt. Elõször talán a földre rajzolt, vagy egy elszenese-
dett faággal a malom oldalára. Az õ képi világát az alakította, amit
itt látott a környékünkön, gyermekkora csodavilágában. Soha
nem lát az ember úgy koncentrálni gyermeket, mint amikor elmé-
lyülten egy papírlapra próbálja megrajzolni, kivetítetni képi vilá-
gát. A reprodukciók révén közelebb kerülnek Csókhoz is a gyere-
kek. Örülök, hogy ezt a nemes ügyet a sáregresi önkormányzat
felkarolta; ez méltó a festõ eszmeiségéhez.
Dr. Csók Sándor családi emlékeket idézett föl: Csók Istvánnak
négy testvére volt, három lány és egy fiú. István bátyjával, Lajossal

nagyon szoros kapcsolatban állt, barátok voltak, szinte rajongtak
egymásért. Csók Lajos, az én nagyapám, sajnos hamar meghalt.
Csók István életében ez volt az egyik nagy csapás, a másik pedig a
felesége elvesztése. Miután nagyapám meghalt, Csók István gyak-
ran ellátogatott testvére családjához Dunaszentgyörgyre. Pista
bácsival akkor alakult ki közöttünk igazi kapcsolat, amikor gim-
náziumba mentem a pesti fasori gimnáziumba, ami éppen szem-
ben volt Csók István csodálatos lakásával és mûtermével. Interná-
tusban laktam, ezért évente háromszor mehettünk csak haza, de
könnyû volt az életem, mert csak az úton kellett átmenni, hogy na-
gyon kedves, nagyon szeretett nagybátyámhoz átmenjek.

Pista bácsi nagyon megszeretett engem, és én is õt, a kiváló em-
bert és mûvészt. Igen mûvelt volt, egy percig sem lehetett a társa-
ságában unatkozni. Minden találkozásunk óriási élmény volt.
Egyéb mûvészetekben is (énekben, zenében, irodalomban) telje-
sen otthon volt, és a mûvészek legjobbjai voltak a barátai. Katona
József volt az egyik legjobb barátja.
A visszaemlékezést követõen a minden évben meghirdetett Csók
István-rajzpályázat idei díjazottjai vehettek át munkájukért em-
léklapot és ajándékot.
A 11-12 éves korosztályban 3. lett Pordán Nikolett, 2. Kovács Eri-
ka, 1. Lehota Eszter, különdíjban részesült Varga Doroti; a 13–15
éves korosztályban 3. lett Horváth Lilla, 2. Kacz Kornélia Réka, 1.
Dicsérdi Elizabet, különdíjat kapott Pordány Emese.
Tiringer Mária megköszönte a felkészítõ tanárok munkáját. A
pályázat szakmai koordinátorának, Tornócziné Bondor Csillá-
nak külön megköszönte aktivitását, közösségi munkáját, hozzáté-
ve, hogy a jövõben is számítanak rá. Csilla nagy tapsot kapott,
akárcsak az általa készített festmény a sáregresi malomról, melyet
ebbõl az alkalomból lepleztek le.
Az ünnepség után koszorút helyeztek el a temetõben a Csók csa-
lád emlékhelyénél.

Hargitai–Kiss Virág



Bogárd és Vidéke 2015. december 17. KÖZÖSSÉG 7

Karácsony dallamai
December 10-én adott karácsonyi koncer-
tet a Violin mûvészeti iskola hangszeres
tagozata Sárbogárdon a díszteremben. A
rendezvény közös énekléssel vette kezde-
tét, a „Pásztorok, pásztorok” kezdetû dal-
lal. Makkos Anna Ráhel köszöntötte a
vendégeket és felkonferálta a Zengõ Óvo-
dában már sikert arató triót, a Csõgör test-
véreket s névrokonukat, akik trombitán és
ütõs hangszeren adtak elõ trombitafanfárt
a Hull a pelyhes dallamára.

A félévzáró rendezvényen ismét rengeteg
hangszert hallhattunk megszólalni. Az
elõbb említett trombita és ütõs hangszerek
mellett hallhattunk fuvolán, furulyán, kla-
rinéton, oboán, szintetizátoron és zongo-
rán, de legtöbbször gitáron megszólaló da-
rabokat is. A jól ismert dallamok mellett
újak is felsorakoztak: Mozart és Beetho-

ven mellett Beatles- és Beatrice-dalok is
felcsendültek. Utóbbiakat gitáron duóban
vagy trióban játszották el e zeneiskola nö-
vendékei. Itt emelném ki Makkos Anna
Ráhel saját szerzeményét, melyet Gráczer
Asztrikkal együtt adott elõ; kifinomult,
kellemes dal szólalt meg általuk.
Nem maradhattak el karácsony közeledté-
vel a karácsonyi dallamok sem: a „Télapó
itt van”, „Ó, gyönyörû szép”, „Rudolf, a pi-
ros orrú rénszarvas”.

A rendezvény közös énekkel, a „Kis kará-
csony, nagy karácsony” kezdetû ünnepi
dallal zárult.

Hargitai Gergely

Futás a Mikulással hidegben
A decemberi csípõs hideget nem futásra találták ki. Vajtán mégis ko-
cogtak, nem páran, hanem rengetegen, és mindenki Mikulás-sapká-
ban; a bevállalósabbak még mûszakállat is tettek föl. Kicsik és nagyok
együtt mozogtak, követve a Mikulás hintóját, aki a fél falun keresztül
mutatta az utat, mögötte a lelkes tömeggel.
Mindez aligha volt véletlen performansz, ugyanis az Eurakvilo Gyer-
mekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány és a Vaj-
táért Közhasznú Egyesület közösen rendezte meg ezt a Mikulás-napi
délutánt. A közös futás élménye mellett még jót is lehetett tenni: a ne-
vezési díjak mind adományként folytak be a Pécsi Tudományegyetem
Gyermekgyógyászati Klinikája részére. A cél az, hogy a súlyosan beteg
kisgyerekek kórházi ápolása során a szüleik végig ott tudjanak lenni
mellettük, így a pénzbõl szülõi pihenõszobák kerülnek kialakításra.
Számukra – többek közt – ezt hozta a Mikulás, Vajta számára pedig egy
hangulatos délutánt, némi jólesõ lihegéssel.

Monhalt Ákos
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Felhívás a leendõ kisgimnazistákhoz
A 2020-ban érettségizõ diákok már csak akkor jelentkezhetnek felsõoktatási intézménybe, ha középfokú
nyelvvizsgával rendelkeznek, és emelt szintû érettségi vizsgát is tesznek.
A nyolcosztályos gimnázium ideális képzési forma azoknak a diákoknak, akik a felsõoktatásban kívánják folytatni
tanulmányaikat.

Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ, vagy a honlapról letölthetõ.
Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja: 2016. január 16. 10.00 óra.

Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu

Városi elismerés
Sárbogárd Város Önkormányzata idén is megjutalmazta a tavalyi tanévben kiemelkedõ eredményt elért diákokat. Iskolánk
tanulói számos rangos megyei és országos versenyen mérették meg magukat és értek el szép eredményeket. Az idei díjkiosz-
tón a gimnáziumot 80 diák képviselte. Közülük 61 fõ a nyolcosztályos, közismertebb nevén a kisgimis képzésbõl került ki. 19
tanuló két, sõt több esetben három versenyen is eredményes volt. A versenyek nagyon széles skálát ölelnek fel: sport (atlétika,
kempo, labdarúgás, röplabda…), rajz, ének, színjátszás, versmondás, szövegértés, helyesírás, könyvtárhasználat, matemati-
ka, szép magyar beszéd, irodalom.

A mindennapi tanulás mellett az érdeklõdõ diákoknak arra is marad idejük és energiájuk, hogy változatos szabadidõs tevé-
kenységeket folytassanak, illetve megyei és országos szinten is képviseljék iskolánkat.

Ágotai gitárok
Budapesten

Sashalmi György gitármakettjeit a fõvárosi, illetve oda látogató közönség is meg-
csodálhatja a ROCKMÚZEUMBAN, a MagyaRock Hírességek Csarnokában, a
Radnóti Miklós Mûvelõdési Központban.
A lassan két éve nyílt rockmúzeum a magyar pop-rock kultúra megörökítését és át-
örökítését tûzte ki célul, ahol állandó, vándor- és idõszakos kiállításokon megis-
merhetjük a magyar rockzene történetét a 60-as évek elejétõl plakátok, fotók,
hangszerek, festmények, zenészrelikviák, interaktív eszközök és még sok minden
más segítségével. Megtekinthetõ például Radics Béla híres szamurájfejes pólója,
Szörényi Levente elsõ és – ma is használatos – utolsó gitárja, az Omega elsõ füstgé-
pe, vagy a Szabad Európa Rádió teljes eredeti stúdiója, mellyel Cseke László évti-
zedekig sugározta a nyugati pop- és rockzene legfrissebb számait. Mindemellett a
rockmúzeum célja koncertek, zenei események szervezése, fiatal zenészek számá-
ra bemutatkozási lehetõség biztosítása, és elkezdték egy rocktörténeti adatbázis
felállítását is.
A fotón az alkotó (középen) feleségével és Kelemen András múzeumvezetõvel
látható.

HKV
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Miklósi hírcsokor
Halloween

Novemberben, a szünetet követõ péntek 13-án, órák után a gyere-
kek beöltöztek különbözõ horrorszereplõknek és más ijesztõ fi-
guráknak halloween alkalmából. A rendezvény az angolszász szo-
kással kapcsolatos feladatokkal kezdõdött a tornateremben. Az
elsõ feladat tökcipelés, a második seprûn lovaglás, a harmadik li-
dércfényõrzés, a negyedik vérátömlesztés volt, és végül boszor-
kánysikolyt vagy rémes kacajt kellett minden osztályból egy tanu-
lónak produkálni. A vetélkedõ végén kihirdették az angolverseny
eredményeit, melynek jutalma egy könyvjelzõ volt, majd a nagy
folyosón elkezdõdött a rémparádé. Minden osztály készített ré-
misztõ falatokat, amikbõl buli közben falatozhattak a gyerekek. A
diákok kifulladásig táncoltak, majd négy óra után elkezdtek szét-
szóródni a rémségek, ijesztgetve a munkából hazatérõ falusiakat.

Domján Korina, Zelman Fanni, Simon Kata 8. b

A Budapest Saxophone Quartet
hangversenye

December 1-jén a Budapest Saxophone Quartet nagyszerû kon-
certet adott iskolánkban. Rengeteg ismert zenemûvet hallhat-
tunk tõlük, többek között a Rózsaszín párduc címû film zenéjét,
részletet Ravel Bolero címû mûvébõl, illetve vérpezsdítõ rock and
roll is zengett a tornateremben. Egy-egy zenemû eljátszása között

bemutatták a hangszereiket és meséltek magukról is. A mûsor
után nekünk, újságírósoknak volt lehetõségünk beszélgetni a mû-
vészekkel. Elárulták, hogy nagyon büszkék párizsi tanulmányaik-
ra, és azt is, hogy a gyermekközönséget jobban kedvelik, mint a
felnõttet, mert a gyermekek figyelnek és mosolygósabbak. Meg-
tudtuk, hogy pályafutásuk során 27 országban jártak, legbüszkéb-
bek Kanadára, Amerikára, Izraelre, Japánra és Dél-Koreára. Az
együttes tagjai: Szepesi Bence, Puskás Levente, Tószegi Bernát és
Horváth Marcell. Köszönjük nekik az élményt!

Készítették: Mádi Dorina, Romhányi Blanka,
Farkas Margit, Tatai Boglárka

Mikulás és krampuszok az iskolanapon

Ha december 6. , akkor Miklós, ha Miklós, akkor iskolanap, hi-
szen intézményünk Sárszentmiklós nevét õrzi, Szent Miklós püs-
pök pedig a településrész és a diákok védõszentje is volt.
A reggel a 6. évfolyamosok mûsorával kezdõdött a tornaterem-
ben. A gyerekek dalokkal, versekkel köszöntötték a hamarosan
meg is érkezõ nagyszakállút, akit természetesen nagy szeretettel
várt minden diák. Ezután a papírgyûjtés eredményhirdetése kö-
vetkezett, ami – mint mindig – most is nagy izgalmakkal járt. A to-
vábbiakban ügyességi vetélkedõkön vehettünk részt, melynek so-
rán volt részünk Mikulás-öltöztetésben, szánhúzásban, ajándé-
kok összegyûjtésében. Izgalmas sorversenyeken mérhettük össze
tudásunkat. Ezután szellemi vetélkedõk következtek az osztály-
termekben. Érdekes feladatokra kellett kreatív megoldásokat ad-
nunk. A feladványok között szó volt Sárszentmiklós városrész ha-
gyományairól, jeles, a téli ünnepkörhöz kapcsolódó szokásairól, a
miklósi katolikus templomról és a falusi élet hétköznapjairól.
Mindeközben készültek a dekoratív adventi naptárok és az osztá-
lyok asztali díszei a karácsony jegyében. A kötött feladatok végez-
tével mindenki szabadon választhatta meg, hogy mivel tölti a nap-
ból még hátralévõ egy-két órát. Lehetett csillogó karácsonyi dí-
szeket vagy üdvözlõkártyákat készíteni, filmet nézni, táblajáté-
kozni, sportolni a tornateremben.
A nap végén eredményhirdetésre gyûltünk össze, melyet a
„hótojáspróba” tett még izgalmasabbá. Szinte minden osztály sa-
ját készítésû kis szerkezete megóvta a zuhanástól a tojásokat. En-
nek persze roppantul örültünk. A Mikulás elköszönt tõlünk.
Várjuk vissza jövõre is!

„MiSulink” újságíró szakkör

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 költ-
ségei 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

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke

eseményeirõl

KÉPESLAPOK
a régi és új

Sárbogárdról!
Kaphatók szerkesztõségünkben

50 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.
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Hírek az alsószentiváni iskolából
A Mikulás-házban jártunk

Alsós tanulóink a nagykarácsonyi Mikulás-házban jártak, ahon-
nan élményekkel (és ajándékokkal) gazdagodva térhettek haza.
A Mikulás-házban a játszóházban kipróbálhattak számtalan játé-
kot, a kézmûves-foglalkozás keretei között saját készítésû ajándé-
kokat gyárthattak, majd egy interaktív foglalkozáson saját maguk

léphettek be szereplõként a mese csodálatos birodalmában. Ezt
követõen megérkezett a Télapó, aki megajándékozta a gyereke-
ket, beszélgetett velük, megmutatta nekik a dolgozószobáját (ké-
nyelmes szék, szekrénye tömve képeslapokkal, számos játéktól
roskadozó polcsorok), sõt egy-egy közös fotóra is kapható volt.
Majd kipróbálhatták a szalmából épített labirintust, nyüzsöghet-

tek (és nyüzsögtek is rendesen) az állatsimogatónál, végigsétál-
hattak a megyék karácsonyfáinak ösvényén, és a Mikulás szánjára
is felülhettek. Az ismerd meg Nagykarácsonyt mozgalom kereté-
ben látták a templomot és a polgármesteri hivatalt, valamint egy
betlehemi jászolt és egy mûvészeti kiállítást is megtekinthettek.
Egy szó, mint száz, hasznosnak bizonyult ez a kis kirándulás,
amelynek tapasztalatait sokáig emlegetni fogják majd. Ezúton is
köszönjük az Alsószentiván Gyermekeiért Közalapítványnak,
hogy a belépõjegyek biztosításával lehetõvé tették számunkra ezt
a kirándulást!

Adventi mulatságok

A december 12-ei munkanapot az advent és a közeledõ karácsony
alkalmából igyekeztünk kellemesen, hétvégi hangulatban eltölte-
ni. Ezért a nap kezdetén hagyományainknak megfelelõen feltet-
tük a karácsonyfára az osztálydíszeket (vagyis az ünnepi alkalom-
ra megtisztuló önmagunkat jelképezõ egyéni apróságainkat). Az
alsósokat pl. gömb és hópehely, az ötödikeseket rénszarvas, a ha-
todikosokat angyalkák (khm, khm...) a nyolcadikosokat hóembe-
rek, a felnõtteket karácsonyfa jelképezte. Az elsõ három óra letel-
tét követõen kezdetét vehette Adventi mulatságok címû rendez-

vényünk, ahol volt zsákbamacska, karaokeparty és tombola is a kí-
nálatban, de el lehetett készíteni a karácsonyi rajzpályázatra szánt
alkotásokat is. Az éhes gyomrok megtöltéséhez rendelkezésre állt
a szülõk által felhalmozott szendvicsköltemény-hegy (áldassék a
kezük), valamint a Mókuska Kft. által felhalmozott diókészletbõl
készült friss kalács. A szomjas torkok vágyait iskolatej, almalé és
fahéjas-almás tea csillapította le.
A rendezvénnyel (azon túl természetesen, hogy tanulóink jól
érezzék magukat és kiereszthessék egy kicsit a gõzt) iskolánk di-
ákönkormányzatát kívántuk támogatni, s ez a célunk is megvaló-
sult: a tombola és a zsákbamacska bevétele 37.700 Ft lett. Ezúton
is köszönjük mindenki támogatását!

Kiss Attila
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Körözöttet találtak
Pusztaegresen, a Köztársaság utcában igazoltattak a járõrök egy
40 éves férfit december 12-én délután. Az ellenõrzés során a
rendõrök megállapították, hogy T. Tibor nem kezdte meg a rá ki-
szabott szabadságvesztés büntetés letöltését, ezért a Székesfehér-
vári Törvényszék a körözését rendelte el. Az egyenruhások a fér-
fit elfogták és büntetés-végrehajtási intézetbe vitték.

Fejér Megyei Rendõrkapitányság

KÉK HÍREK Biztonságos
vásári forgatag

Karácsony közeledtével egyre többen keresik fel a különbözõ
vásárokat, bevásárlóközpontokat, nagyáruházakat. A rendez-
vényekre és az üzletekbe látogatók biztonsága az ünnepi idõ-
szakban is kiemelkedõen fontos, ezért ezeken a helyszíneken a
Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági el-
lenõrzés keretében vizsgálja az alapvetõ tûzvédelmi szabályok
és elõírások betartását.
A szabadtéri vásárokon a katasztrófavédelem szakemberei el-
lenõrzik az ideiglenes árusítóhelyek villamos berendezéseinek
megfelelõségét, a tûzvédelmi oktatások megtörténtét és –
amennyiben a jogszabály elõírja – a tûzvédelmi szabályzatot.
Az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.)
BM-rendelet 2015. márciusi hatályba lépése után fontos válto-
zás, hogy a vendéglátóhelyek mellett minden kereskedelmi
egységnek, árusítóhelynek rendelkeznie kell megfelelõ oltás-
teljesítményû tûzoltó készülékkel. A büféknél, étkezdéknél a
propán-bután-gázpalackok megfelelõségét is vizsgálják a szak-
emberek.
A bevásárlóközpontokban és a nagyáruházakban az ellenõrzés
során az egyik elsõdleges szempont a menekülési útvonalakra
vonatkozó elõírások teljesülése a jellemzõen megnövekedett
árukínálat mellett.
Fotó: Katasztrófavédelem

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések és segítségkérések

a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail: polgarorseg@indamail.hu
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JUHÁSZ FERENC
HALÁLÁRA

Nem tudom, hogy ezer magyar emberbõl hányan tudják, hogy ki
az a Juhász Ferenc. Félek, hogy kevesen, lehet, hogy senki. Ilyen
ma a világ. Pedig õ az, aki magyarul, a mi nyelvünkön megénekel-
te a Világmindenséget a keletkezésétõl a majdani összeomlásáig.
Az õ képzelete számára nincs idõhatár: felidézi magában a világ-
teremtés elõtti csendet, a mozdulatlan ürességet, amely egyszer
csak felizzik, és megjelennek az elsõ mozdulatok és hangok meg a
Szerelem, minden létezés feltétele és fûtõanyaga. És ez a költõi
képzelet nem fél felidézni egy atomkatasztrófa utáni, ember, állat
és növény nélküli Földön egy új vegetáció születését, egy torz ál-
lat- és növényvilág, szörnytársadalom létrejöttét. Ám térbeli ha-
tárt sem tûr ez a világteremtõ fantázia, varázserejével megalkotja
például az „idegen holdak króm-habjában fürdõ” virágtenger láto-
mását. Itt nincs korlát, nincs határ. Az emberi nyelv, amelytõl ide-
gen a határtalanság, szinte összerogy a rá rakott teher alatt, a szó-
kincs kénytelen önnemzõ módon megsokszorozni önmagát. Nem
merném felbecsülni, hány új szót alkotott Juhász Ferenc fõleg
szóösszetételek segítségével, számuk alighanem több ezerre rúg.
Kinek jutna eszébe megkérdezni a virágoktól, hogy léteznek-e
más égitesten? Õ megkérdezi. És máris megindul a vízió születé-
sének ünnepe.
„Vagytok-e ott, az ember-nélküli, állat-elõtti boldog magányban,
a most-alakult vagy évmilliárdos magányos pusztaságban,
az alig-lehûlt anyag melegébõl, piros enyvébõl kikelve,
az ember-elõtti állatok pikkely-pillérei közt illattal-énekelve?”
Mert nála a virágok illattal énekelnek. És tündökletesek és hõsök és
sejtelmesek. Mert õk a Föld idegszálai, okosak, gyöngék, bánatosak.
A virágok hatalma címû verse, a magyar költészetnek ez a különös
csodája vagy nyolc tömör oldalon keresztül nem szól egyébrõl,
mint a virágokról. De ugyanilyen utolérhetetlen elmélyüléssel ír a
Mindenség szerelmérõl, arról az elementáris változásról, amely
történt a világban; és igen: a Bombáról, korunk meghatározó ré-
mérõl. Juhász Ferenc költészete a létezés leglényegesebb pontjai-
ról elmélkedik, a csúcsokon jár, a havasok magasságában. Ezért
elérhetetlen õ a közönséges halandók számára, mert ugye az utca
embere nemigen teszi a lábát a havasok légritka meredélyeire.
Juhász a Rákosi-kor mélypontján, 1950-ben A Sántha család cím-
mel egy tehetséges, hazug elbeszélõ költeményt írt Magyarország
szovjet megszállásáról, ahogy az elsõ, szõke fürtös, széles moso-
lyú, vörös csillagos katona megjelent a falu szélén. Meg is kapta
érte a költõ huszonévesen a Kossuth-díjat. Libabõrös lesz a há-
tam, ha belegondolok, hogy pár év múlva milyen földrengés tör-
tént ebben a költõi világban. Mintha egy vulkán tört volna ki, ma-
ga a Kozmosz zúdult be a magyar szellemiségbe. Ebben a kozmi-
kus közegben nevetséges lett volna akármiféle katona megjelení-
tése. Közeledett az 56-os forradalom, a költészet szeizmográfja
jelezni kezdett. Igen, az emberek nem tudják, hogy a mûvészet
elõre jelzi, mi vár ránk. Mint ahogy kevesen tudják, hogy a magyar
horizonton kialudt egy nagy vulkán, meghalt Juhász Ferenc.

L. A.

KARÁCSONYVÁRÓ
KÉZMÛVES-FOGLALKOZÁS
gyermekek és szüleik részére

a városi könyvtárban

2015. december 19-én
(szombaton) 9 órától.

Karácsonyi díszeket,
dekorációkat készítünk.

Pódiumest
a díszteremben

A Madarász József Városi Könyvtár szervezésében került sor egy
karácsonyt megelõzõ pódiumestre hétfõn este öt órakor, mely
Sárbogárdon a díszteremben kapott helyet.

Népes nézõsereg töltötte meg a márványterem bársonyszékeit s
várta a két elõadó, Kautzky Armand és Póka Éva mûsorát, mely
az „Orchideák… színes orchideák” címet viselte. A mûvészek
részleteket adtak elõ színdarabokból, s versekkel is megörven-
deztették a nagyérdemût.

Hallhattunk részletet a Macskák címû musicalbõl, Máté Péter-
szerzeményt, verset Shakespeare, valamint Ady Endre tollából. A
két elõadómûvész nagyon közvetlen volt, s bevonta a közönséget
is – nemhiába, hiszen mindketten több mint 20 éve vannak a pá-
lyán.
Kellemes idõtöltést és kikapcsolódást nyújtott az est a jelenlévõk
számára.

Hargitai Gergely

A Madarász József Városi
Könyvtár ünnepi nyitva tartása:

december 22-én 9–16 óra,
december 23-án 9–16 óra,
december 24., 25., 26., 27., 28. ZÁRVA,
december 29-én 9–16 óra,
december 30-án 9–16 óra,
december 31-én ZÁRVA.
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Karácsonyi gyõzelem
Jézus azért jött, hogy a föld bûnös békét-
lenségében igazi békességet teremtsen.
Békességet mind Isten és ember közt,
mind ember és ember között. „Békesség
fejedelmének” nevezi az Írás, és Õ valóban
az. Van hatalma arra, hogy békességet te-
remtsen a legnagyobb ellenségek között is.
I. Ottó német császárnak uralkodása kez-
detén sok nehéz küzdelme volt, különösen
az ellene lázadó testvérével, Henrikkel.
Már kétszer is megbocsátott neki, de az
harmadszor is összeesküvést szított ellene.
Húsvét ünnepén akarták a császárt megöl-
ni, tervük azonban kipattant és Ottó olyan
féktelen haragra gerjedt, hogy kegyelem-
rõl többé hallani sem akart, a hálátlan test-
vért halálra ítélték.
Közeledett a 941. év karácsonya, amit
most is a legnagyobb pompával ünnepel-
tek meg. Ottó teljes császári fényben ült a
frankfurti dómban. Megkezdõdött a kará-
csonyi vecsernye, a császár szívétõl azon-
ban távol maradt az öröm. Az áldatlan
testvérharcra gondolt és Henrik közeledõ
kivégzésére. Amint így elgondolkozik és
gyötrõdik, felhangzik az imádságra hívó
Ige. Térdre borulnak s nyomban utána a
karácsonyi evangéliumot olvassa a pap a
Megváltó kegyelemteljes megszületésérõl.
Közben megnyílik a templom kapuja és
egy férfi fut be a templomba, bûnbánati ru-
hában, mezítláb. Átfurakodik a tömegen
és a császár elõtt térdre veti magát. Ottó
feltekint és felismeri ismételten életére tö-
rõ, lázadó testvérét, aki kegyelemért, bûn-
bocsánatért esedezik. A császár kemény és
merev arccal felel neki: „Kétszer is megbo-

csátottam neked, de eljátszottad a kegyel-
met. Az ítéletet végre kell hajtani!”
Hangtalan csend üli meg a dómot. S ebben
a szorongató csendben hirtelen szelíd és
ünnepélyes szó hangzik fel az oltár felõl. A
pap megindultan olvassa Máté evangéliu-
mából: „Ekkor Péter odament hozzá és azt
mondta: Uram, hányszor vétkezhetik az
én atyámfia ellenem és hányszor bocsássak
meg neki? Még hétszer is? Jézus azt mond-
ta neki: Nem mondom neked, hogy hétszer
is, hanem hetvenhétszer is!” (18,21).
Az Üdvözítõnek erre a határozott szavára
– és Betlehem mezejének imént elhang-

zott angyali békesség evangéliumára –
megtörik a jég Ottó szívében.
Felemeli testvérét a földrõl és örömtõl ra-
gyogó arccal öleli keblére. Ólomsúlyú te-
her szakad le minden szívrõl, és csodálatos
ujjongással hangzik fel és tölti be a dómot a
kórus éneke: „Dicsõség a magasságos
mennyekben az Istennek!” Mint mennyei
felelet zendül utána az ige: „Békesség a
földön és az emberekhez jó akarat.”
Ottó akkor gyõzte le igazán testvérét, ami-
kor gyõzött felette az õ számára is megszü-
letett Jézus békessége. Ettõl az idõtõl
kezdve teljes békesség volt közöttük.
Mintha csak ketten együtt kormányozták
volna az országot egész életükön át.

*
Vajon a békesség fejedelme nem akar be-
szólni a te életedbe is? Nem akarja-e meg-
változtatni a te valaki felé békétlen, szere-
tetlen indulatodat? A békesség karácsonyi
evangéliuma hozza el az üdvösséges békét-
lenséget, és ne is engedjen megnyugodni,
amíg hálásan elégedett nem leszel Isten
iránt, és szeretettel nem békélsz meg azzal
az emberrel, akire a legnehezebb gondol-
nod. E nélkül kizárod magad a karácsonyi
evangéliumból. Ne feledd el: Isten úgy bo-
csát meg, amiképpen mi is megbocsátunk.
Gondolj Jézusra, aki azért született meg,
hogy a mi békességünk büntetését magára
vegye. Õreá, aki vére árán akar megbocsá-
tani – neked is!

Forrás: Vetés és Aratás 7–9. évfolyam,
Evangéliumi Iratmisszió
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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 18., P: 7.00 Lapszemle 8.00 Hitélet:
Vallások együttélése akkor és most (1–4. rész,
136p) 13.00 és 18.00 Lapszemle 19.00 Interjú Gaj-
dos János lelkésszel (12p), Adventi zenés mûsor
óvodásoknak (27p), Interjú Radnai Zoltán és Szõke
Fanni versenytáncossal (ism. 50p), 6. Táncka-
valkád (97p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

December 19., Szo: 7.00 Lapszemle 8.00 Sport:
Teremlabdarúgás (40p), VAX KE Sárbogárd kézi-
labda-mérkõzés (70p) 13.00 Lapszemle 14.00 In-
terjú Gajdos János lelkésszel (12p), Adventi zenés
mûsor óvodásoknak (27p), Interjú Radnai Zoltán és
Szõke Fanni versenytáncossal (ism. 50p), 6.
Tánckavalkád (97p) 18.00 Lapszemle 19.00 Ad-
venti muzsikaszó a Zengõben (30p), Fogyatékkal
élõk világnapja (34p), Idõsek köszöntése Sár-
egresen (50p), Jótékonysági koncert a katoliku-
soknál (47p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

December 20., V: 7.00 Heti híradó 8.00 Interjú Gaj-
dos János lelkésszel (12p), Adventi zenés mûsor
óvodásoknak (27p), Interjú Radnai Zoltán és Szõke
Fanni versenytáncossal (ism. 50p), 6. Tánckaval-
kád (97p) 14.00 Adventi muzsikaszó a Zengõben
(30p), Fogyatékkal élõk világnapja (34p), Idõsek
köszöntése Sáregresen (50p), Jótékonysági kon-
cert a katolikusoknál (47p) 18.00 Heti híradó 19.00
Hitélet 23.00 és 0.00 Heti híradó

December 21., H: 7.00 Heti híradó 8.00 Hitélet
13.00 és 18.00 Heti híradó 19.00 Sashalmi György
gitármakett-kiállítása (11p), 5 éves a Sárréti Csó-
kavirág Népi Együttes 1. rész (63p), Szalagavató
(72p) 23.00 és 0.00 Heti híradó

December 22., 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
19.00 150 éve született Csók István (49p), A Violin
zeneiskola karácsonyi koncertje (53p), 5 éves a
Sárréti Csókavirág Népi Együttes 2. rész (63p)
23.00 és 0.00 Heti híradó

December 23., Sze: 7.00 Heti híradó 8.00 Sashal-
mi György gitármakett-kiállítása (11p), 5 éves a
Sárréti Csókavirág Népi Együttes 1. rész (63p),
Szalagavató (72p) 13.00 Heti híradó 18.00 Lap-
szemle élõben 19.00 Sport: Teremlabdarúgás
(40p), VAX KE Sárbogárd kézilabda-mérkõzés
(70p) 23.00 és 0.00 Lapszemle

December 24., 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 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.bogar-
ditv.blog.hu. A rendkívüli eseményekrõl és mûsor-
változásról a képújság futószövegében adunk tájé-
koztatást. A mûsoroknál szereplõ idõtartam körül-
belül értendõ. A mûsorváltoztatás jogát fenntart-
juk. Hirdetésfelvétel a Hírházban (Bogárd és Vidé-
ke szerkesztõsége). Ha gondjuk van a vétellel,
kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40)
416 000, LRT-COM Kft. – 06 (40) 811 911.

MÛSORA

Pénteken is folytatódik a túlnyomóan felhõs idõ, a Dunántúlon
azonban már több helyen felszakadozhat a felhõzet és elõbuk-

kanhat a nap. Hétvégén viszont már az ország nagyobb részén lehet számítani több-kevesebb napsü-
tésre a változó felhõzet mellett, ugyanakkor a hajnalok ismét többfelé erõsen párásak, ködösek le-
hetnek. Kissé megenyhül az idõ, vasárnaptól a déli, délnyugati tájakon néhol akár 10 fok is lehet a
délutáni órákban, egyedül az északkeleti megyékben marad 5 fok közelében. Éjszakánként jellemzõ-
en fagypont körüli, vagy kevéssel e feletti hõmérsékletek várhatók.

www.metnet.hu

Heti idõjárás

Gesztenyekrémleves
habgaluskával

Hozzávalók: 10 dkg mazsola, fél deci rum,
25 dkg édes gesztenyepüré, 1 l tej, 1 cs vaní-
liás pudingpor, 3 ek cukor, 1 cs vaníliás cu-
kor, méz; a habgaluskához: 4 tojásfehérje, 1
csipet cukor, 1 cs vaníliás cukor.
A tejet – kb. 2 dl kivételével – felforraljuk. A
2 dl tejben elkeverjük a pudingport és a cuk-
rot, és a többi tejhez öntjük. Folyamatos ke-
vergetés mellett beletesszük a gesztenyepü-
rét, és néhány percig fõzzük. Ezután az
edényt lehúzzuk a tûzrõl, és mixerrel kré-
mesre turmixoljuk a levest. Rumba áztatott,
forrázott mazsolát teszünk bele. Elkészítjük
a habgaluskákat (mint a madártejhez). Ke-
mény habbá verjük a tojásfehérjéket egy csi-
pet sóval, majd vaníliás cukorral ízesítjük.
Egy külön lábasba vizet teszünk fel forrni, és
amikor gyöngyözni kezd a víz, kanállal hab-
galuskákat szaggatunk a kemény tojáshab-
ból a tetejére. Ha megfõtt, szûrõkanállal a
kész gesztenyeleves tetejére helyezzük. A
levesnek langyosan tálaljuk. Hûtõbe téve
desszertként fogyasztható.

Joghurtban pácolt zöldséges
csirke mazsolás rizskörettel

Hozzávalók: 40 dkg csirkemell, 2 dl natúr
joghurt, bazsalikom, snidling, só, bors, rizs,
mazsola, zöldbab, répa, kukorica, spárga,
borsó, sárga és piros húsú paprika, vörös-
hagyma.

A húst elõzõ este felkockázzuk, megsózzuk
és borsozzuk. Egy lefedhetõ tálba tesszük,
ráöntjük a joghurtot, és 2 kiskanál (szárí-
tott) bazsalikomot és snidlinget keverünk
hozzá, majd betesszük a hûtõbe egy éjszaká-
ra (de legalább 1-2 órára). A rizst fõzzük
meg, mikor már majdnem kész, tegyünk be-
le 2 teáskanál mazsolát (aki bátrabb, tehet 2
evõkanállal is). Egy serpenyõben pirítsunk
hagymát, öntsük rá a pácolt csirkét. Kifehé-
redésig süssük, majd tegyük bele az ízlés
szerint felaprított zöldségeket. Szórjunk rá
sót és kis borsot, és fedõvel lefedve pároljuk
puhára a zöldségeket kis lángon. Ha a zöld-
ség már puha, és még soknak találjuk a le-

vét, akkor a fedõt levéve magasabb lángon
kevergetjük pár percet. Ha elkészült, a ma-
zsolás rizst hozzákeverhetjük, vagy ha job-
ban tetszik, mellérakva tálaljuk.

Mákosguba-torta
madártejkrémmel

Hozzávalók a tésztához, 24 cm-es kapcsos
tortaformához: 12 db vajas kifli, 1 l tej, 3 db
tojássárgája, 10 dkg vaj, 1 cs vaníliás cukor,
10 dkg cukor, 15 dkg darált mák, 1 nagyobb
citrom reszelt héja, 1 kk õrölt szegfûszeg, 10
dkg mazsola (elhagyható); a krémhez: 4 db
tojássárgája, 1 cs vaníliás pudingpor, 2 cs
vaníliás cukor, 8 dkg cukor, 4 dl tej, 15 dkg
vaj; a tetejére: 3 dl tejszínhab, 1 ek porcu-
kor, 1 cs zselatinfix, kevés szemes mák dí-
szíteni.

Elõször elkészítjük a mákos gubát. A mákot
ledaráljuk, a kifliket felkarikázzuk, a tejet és
a vajat összemelegítjük. A tojássárgájákat
kikeverjük a cukorral, vaníliás cukorral, és a
langyos vajas tejhez öntjük, majd lassú tû-
zön kicsit besûrítjük. A darált mákhoz hoz-
záreszeljük a citromhéjat és belekeverjük az
õrölt szegfûszeget, majd az egészet a tejes
folyadékhoz keverjük. Ráöntjük a kiflika-
rikákra és várunk kicsit, míg a kifli felveszi a
folyadékot. A tortaformát vajjal kikenjük és
belenyomkodjuk a kiflis masszát, majd 170
fokon 20-25 perc alatt megsütjük. A krém-
hez a tojássárgájákat jól kikeverjük a cukor-
ral, vaníliával és a pudingporral, majd a for-
ró tejhez adjuk úgy, hogy elõször egy kis me-
rõkanállal belekeverünk a hõkiegyenlítés
miatt, és utána öntjük az egészet a tejhez,
majd sûrûre fõzzük. Megvárjuk, míg kihûl,
majd 15 dkg vajjal jól kikeverjük. Ezt a kré-
met simítjuk a szintén kihûlt mákos guba te-
tejére, és pár órára hûtõbe tesszük, mielõtt a
habot rányomjuk a tetejére. A tejszínhabot
felverjük egy evõkanál porcukorral és a
zselatinfixszel, habzsákba rakjuk és halmo-
kat nyomunk a torta tetejére. Díszítésnek
megszórjuk szemes mákkal.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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Sikerrel zártuk az esztendõt
VAX KE Sárbogárd–Simontornyai KK 35-31 (18-17)

Veszprém Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 11. forduló
Vezette: Fodor–Gachovetz. Nézõszám: 80 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Szabó J. Zs. 5, ifj. Bodoki 6, Pluhár 3, Re-
hák 2, Goldberger 5, Kaló.
Cserék: Sohár, Schvarcz – Horváth 3, Iker, Aranyos, Suplicz,
Várady–Szabó 4, Tutuc 5, Oláh 2.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Hétméteresek: 1/0, ill. 1/1, kiállítások: 8, ill. 12 perc.
A naptári év utolsó mérkõzésére készültünk, és szerencsére hazai
pályán búcsúztathattuk a kézilabdás esztendõt. Az ellenfelünk a
tavaly még az NB II-ben vitézkedõ Simontornya csapata volt. A
vendégek közvetlenül mögöttünk álltak a tabellán, tehát jó mér-
kõzésre volt kilátás.

Az elsõ percekben magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést. A jó
és pontos befejezéseknek köszönhetõen a 10. perc végén 7-3-ra
vezettünk. A rossz szokásunk ismételte önmagát, és a jó kezdés
után könnyelmûvé váltunk. Védekezésben nagy hibákat követ-
tünk el, és ezt a simontornyaiak megbosszulták, a 18. percben már
náluk volt az elõny. A hullámzó elsõ 20 perc után a félidõ végéig
nyugodtabb mederben folyt a mérkõzés. A védekezésünk nem jól
mûködött, de a pontosabban szervezett támadásoknak köszönhe-
tõen, ha minimális különbséggel is, de mi mehettünk elõnnyel a
félidõre szusszanni.
Az elsõ félidõhöz hasonlóan a másodikat is mi kezdtük élelme-
sebben, és gyorsan elléptünk ismét 4 találattal. A folytatásban a
játékrész elején megszerzett 3-4 gólos elõnyünket jól tartottuk.
Mindig volt válasz a vendégtalálatokra. A védekezésünk a máso-

dik félidõben egy fokkal keményebbé vált, míg a támadójátékunk
továbbra is hasonlóan jól mûködött. Az utolsó 20 percben a jobb
oldalon az ifjú Horváth–Tutuc páros hozott friss lendületet a já-
tékba. A kapuba pedig Schvarcz Márk állt be, aki egykori játéko-
sunk, Nacsa Márk ziccerét hárította parádésan. Az utolsó percek-
ben sem forgott veszélyben a sikerünk, tehát a 2. félidõ kiegyensú-
lyozottabb játékának köszönhetõen magabiztosan tartottuk itt-
hon a két pontot.
Összességében egy jó és közönségszórakoztató, gyõztes mérkõ-
zéssel sikerült lezárnunk az évet. Csapatunk támadójátéka talán
most mûködött a legjobban az egész õszi szezon folyamán. A nyi-
tott védekezés és a magasan kilépõ védõk mögött jól találtuk meg
az üres területekre bemozgó játékosainkat. Talán csak 5 rossz
percünk volt támadásban. A védekezésünk viszont nem úgy mû-
ködött, mint azt már megszokhattuk. A 31 kapott gól hazai pályán
kicsit soknak számít. A gólszerzésbõl sokan kivették a részüket, és
minden posztról gólerõsek voltunk végre. Egyénileg sok jó telje-
sítmény akadt, de Szabó Józsefet ki kell emelnünk, aki újra a régi
tudott lenni, és lendületes játékával 5 gólt szerzett a bal szélrõl. A
fiatalok közül a feljebb említetteken kívül Várady–Szabó Márton
beállósunk is jól teljesített és könnyen megtalálható volt a falban.
Szépen zártuk az évet!
A jövõ heti számban egy tavaszi szezonösszefoglalót olvashatnak.
A 11. forduló további eredményei: Martonvásár–Nemesvámos
18-26, Bicske–Tapolca 29-33, Rácalmás–Alsóörs 26-26.

Tabella:

1. Bajnok DSE Nemesvámos 10 10 0 0 295 246 49 20
2. Veszprémi Egyetemi SC 10 9 0 1 343 278 65 18
3. Ercsi SE 10 8 0 2 328 256 72 16
4. VAX KE Sárbogárd 10 5 2 3 282 271 11 12
5. Alsóörsi SE 10 4 1 5 264 284 -20 9
6. Simontornyai KK 10 4 0 6 298 302 -4 8
7. Õsi Andreotti SE 9 3 1 5 275 280 -5 7
8. Tapolca VSE 10 3 1 6 287 319 -32 7
9. Martonvásári KSE 9 2 1 6 216 234 -18 5
10. Rácalmás SE 10 1 2 7 246 309 -63 4
11. Bicskei TC 10 1 0 9 226 281 -55 2

Rehák Tamás

Remek kézilabdás délután
A simontornyai sportcsarnokban kedden délután kettõtõl este
hatig pattogott a labda, potyogtak a gólok. Bemutatkoztak a Var-
ga Gábor országgyûlési képviselõ által alapított és támogatott tér-
ségi utánpótlásfelkészítõ-tábor játékosai.
A zömében a 2004-2005 és 2006-ban született palánták, lányok, fi-
úk Zámbó Tibor országosan is elismert utánpótlásedzõ vezetésé-
vel ismerkednek a sportág alapjaival. Az edzéseken a mezõszi-
lasiak, a ceceiek és a simontornyai kézilabdát szeretõk fejlesztik
tudásukat, több mint 30-an lesik el a sportághoz szükséges gya-
korlati és elméleti ismereteket.
Az I. Barátság Kupát Nagy Tibor testnevelõ tanár hathatós segít-
ségével rendezték. Ezen részt vett a Siófokon edzõdõ Lajos-
komárom lánycsapata és a tornát színesítõ Budapesti Csanádi
Sportiskola két fiúcsapata. Nem az eredmény volt a fontos, ha-
nem maga a játék, a sportág szépségeinek bemutatása.

A történeti hûség kedvéért azért közöljük az eredményeket.
Lánymérkõzések: Mezõszilas–Simontornya 15-14, Mezõszilas-
Simontornya–Lajoskomárom 7-5, Lajoskomárom–Simontornya
15-2.
Fiúk: Csanádi–Simontornya (9-10 évesek) kétszer is megmérkõz-
tek, elõször 14-6-ra, majd 20-18-ra gyõztek a fõvárosiak; Csaná-
di–Simontornya (11-12 évesek) 13-3.
Gálamérkõzés: Csanádi fiúk–Lányok tornaválogatottja 20-16.
A szokásoknak megfelelõen a lányok kapuját a fiúk kapusa, míg a
fiúkét a lányok kapusa védte. A Barátság Kupa teljes mértékben
elérte célját, jó mérkõzéseket láthattunk, és mindenki gyõztesen
távozhatott, melyet bizonyított az is, hogy minden résztvevõ
éremmel gazdagodott. „Jövõre veletek ugyanitt!” – így búcsúztak
a csapatok.

Varga László (Simontornya)
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A mérkõzéseket vezette: Tóth I.

Spuri–Sárszentmiklós Öfi 5:2 (3:9)

Spuri: Kiszl – Bereczki, Kiss, Imre, Hu-
szár.
Csere: Bozsoki, Fésû.
Sárszentmiklós Öfi: Sipõcz – Tóth A., De-
ák, Kelemen, Vereczkei.
Csere: Derecskei, Orbán, Palotás.
2. perc: Kelemen fejelte kapu mellé Ve-
reczkei átadását. 3. perc: Sipõcz kifutva
mentett Imre elõl. 4. perc: Imre lövése ta-
lált utat a kapuba, 1:0. Kezdés után Imre
szerelt, Fésû elé tálalt és máris 2:0. 5. perc:
Deák 6 méterrõl emelt Kiszl kezébe. 6.
perc: Kelemen szögletét Deák a kapu elõtt
keresztbe gurította. 7. perc: Kelemen elõl
Kiszl mentett. Kezezés a hatoson belül, 7
méteres. Deák nem hibázott, 2:1. 9. perc:
Huszár Kiss átadását rosszul találta el, ka-
pu mellé lõtt. 10. perc: Palotás unta meg
társai tétlenségét, távoli lövése elkerülte a
kaput. 11. perc: Bozsoki Kiss átadását 100
%-os gólhelyzetben kapu mellé gurította.
12. perc: Huszár megint mellé lõtt. Be-
reczki lövését Sipõcz hárította. 13. perc:
Kiss centikkel lõtt kapu mellé. A nézõk
már gólt kiáltottak! 14. perc: Tóth lövését
Kiszl biztosan védte. Imre távoli lövését
Sipõcz szögletre ütötte. 17. perc: Kelemen
lövését Kiszl bravúrral védte. 18. perc: Kiss
egyedül a saját hatosáról vezette a labdát,
senki nem támadta meg, így biztosan lõtt a
hálóba, 3:1. 21. perc: Deák a kapufát talál-
ta el, a labda a mezõnybe ment. 23. perc:
Palotás váratlanul a félpályáról szépített,
3:2. Kiszl nem láthatta a labdát! 25. perc:
Imre kétszer is lõtt, de Sipõcz mindkét gól-
helyzetben reflexszel hárított. 28. perc:
Deák ígéretes helyzetben kapu mellé lõtt.
29. perc: Imre óriási helyzetet hagyott ki!
Ezután Fésû, majd Kiss hibázott. 30. perc:
Tóth A. szintén nagy helyzetben hibázott.
32. perc: Sipõczöt senki nem támadta meg,
azonban lövése kapu fölé szállt. 34. perc:
Imre lövése alig kerülte el a kaput. 37.
perc: Bozsoki ziccerhelyzetben kapu mellé
lõtt. 38. perc: Kelemen mellé. 39. perc:
Imre átadását Bozsoki lõtte be, 4:2. Kez-
dés után az elalvó Öfi mellett Kiss megsze-
rezte az ötödik gólt, 5:2.
Rá sem lehetett ismerni az „öregfiúk” játé-
kára, megérdemelten nyerte meg a mérkõ-
zést a jól játszó Spuri!
Sárga lap: Deák.
Góllövõk: Imre, Fésû, Kiss 2, Bozsoki. ill.
Deák, Palotás.

Sárkeresztúr Kike–FDL Kft. 1:8 (0:2)

Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Rácz,
Böröndi, Jancski.
Csere: –
FDL Kft.: Farkas – Magyar, Vinklmann,
László, Bor J.
Csere: Mihalkó, Rehák.

3. perc: László lövése kapu fölé. 4. perc:
Jancski lövését Farkas védte. 5. perc:
Vinklman, majd Magyar lövése halt el Visi
kezében. 6. perc: Kulcsár átadásáról Rácz
maradt le. 8. perc: Jancski került ziccer-
helyzetbe, de lövése elkerülte a kaput. 10.
perc: László lövését Visi a mezõnybe rúg-
ta. 11. perc: Magyar tálalt László elé, aki
megszerezte csapatának a vezetést, 0:1.
Kezdés után Böröndi lövését Farkas ki-
ütötte szögletre. 12. perc: Bor átadásából
Rehák eredményes, 0:2. 13. perc: Kulcsár
helyezett mellé. 15. perc: Rácz szerelte
Bort, de gyengére sikerült a lövése, Farkas
biztosan hárított. 18. perc: Rácz lövése
megint nem okozott gondot Farkasnak.
19. perc: Jancski nem találta el a kaput. 21.
perc: László átadásából Mihalkó eredmé-
nyes, 0:3. 22. perc: Rácz próbálkozott lö-
véssel, de Farkas szögletre ütötte a labdát.
23. perc: Jancski lövését Farkas lábbal ki-
rúgta, a labda ismételten Jancski elé ke-
rült, ismételhetett, de kapu mellé durran-
tott. 24. perc: Visi buktatta Magyart. 7 mé-
teres! Kapus a kapussal szemben! Farkas
lett a gyõztes, 0:4. 26. perc: Bor elé került a
labda, kilõtte a jobb alsó sarkot, 0:5. 30.
perc: Vinklmann átadását Rehák nem érte
el. 33. perc: Jancski lövése Lászlóról vágó-
dott szögletre. 35. perc: Kulcsár jól eltalált
lövéssel szépített, 1:5. 36. perc: Rehák
nagy gólt lõtt, 1:6. 37. perc: Bor volt elemé-
ben és máris, 1:7. 38. perc: szöglet után Bor
ismét eredményes, 1:8.
A csere nélkül kiálló Kike nehezen adta
meg magát a kényelmesen kezdõ FDL-
nek.
Góllövõk: Kulcsár ill. László, Rehák 2,
Mihalkó, Farkas, Bor J. 3.

Szelence Kamionmosó–Extrém
0:7 (0:3)

Szelence Kamionmosó: Szilágyi L. – Nagy,
Kulcsár, Kotroczó, Zab.
Csere: Szilágyi Zs.
Extrém: Németh – Dévényi, Huszár Cs.,
Horváth T., Baki.
Csere: Huszár Z., Pálinkás.
A mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV
sportadásában tekinthetik meg!
Góllövõk: Dévényi 2, Nagy öngól, Baki,
Horváth T. 2, Kulcsár öngól.

Twister Galaxy–Bogárd Junior
12:3 (3:1)

Twister Galaxy: Bognár–Balogh, Kun,
Szabó, Budai.
Csere: Barabás, Kaló, Szántó.
Bogárd Junior: Farkas I. – Szakács,
Lénárt, Bakó, Farkas III.
Csere: Kolonics, Láng, Oláh, Varga.
1. perc: Bakó váratlan lövése akadt meg a
kapuban, 0:1. 2. perc: Kun a kapu mellé
trafált. 3. perc: Farkas III. lövését Bognár
szögletre ütötte. 4. perc: Bakó buktatta

Budait, szabadrúgás. Szabó szabadrúgását
Farkas I. kiütötte, a labda Budai elél ke-
rült, aki nagy gólt lõtt, 1:1. 7. perc: Szakács
szögletre fejelte a gólba tartó labdát. 8.
perc: Farkas III. Bakó átadását kapu mellé
perdítette. Nagy gólhelyzet volt! 10. perc:
Szabó lövését Farkas I. a mezõnybe öklöz-
te. 11. perc: Budai átadását Kun passzolta
a kapuba, 2:1. 12. perc: Kaló lövését Far-
kas I. kiütötte Barabás elé, akinek lövése
kapu fölé szállt. 13. perc: Farkas III. emelt
kapu fölé. 15. perc: Barabás sarokkal to-
vábbított a kapuba, 3:1. 17. perc: Bakó a ta-
lálta el. 18. perc: Kolonics a kapu mellé
lõtt. 20. perc: Kun lövése kerülte el a ka-
put. 21. perc: Barabás lövése vezette be a
második félidõt, melyet Farkas I. cselezés-
be kezdett, hibáját kihasználva Barabás
gólt szerzett, 4:1. 23. perc: Budai növelte az
elõnyt, 5:1. 24. perc: Barabás az üres kapu-
ba helyezett, 6:1. 24. perc: Bakó a kapufát
találta el. Barabás került a kiállítás sorsára
2 percre. Az emberelõnyt nem tudta ki-
használni a Junior. 26. perc: Budai lövése
kerülte el a kaput. 27. perc: Kaló csetlett,
botlott, végül gólt lõtt, 7:1. Ami kapura
megy, mind gól – ezt Rehák jegyezte meg.
29. perc: Barabás átadásából Kun eredmé-
nyes, 8:1. 30. perc: Bakó emelt kapu fölé.
31. perc: Bakó most nem hibázott, 8:2. 32.
perc: Barabás megjegyzése! Balogh elta-
lálta a kaput csodák csodájára! 33. perc:
Kolonics elõbb a kapu fölé, majd mellé
lõtt. 34. perc: Szabó lõtte ki a bal felsõt, 9:2.
35. perc: Balogh átadásából Budai ered-
ményes, 10:2. 36. perc: kijátszották a
védelmet, végül Szabó passzolt a kapuba,
11:2. 37. perc: Budai találatával 12:2. 39.
perc: Kolonics a félpályáról lövésre szánta
el magát, mely a kapuban kötött ki, 12:3.
Ilyen arányban is megérdemelten nyert az
„ÜDVÖSKÉT” nélkülözõ Twister.
Piros lap: Barabás 2.
Góllövõk: Budai 3, Kun 2, Barabás 3, Kaló,
Szabó 2 ill. Bakó 2, Kolonics.

Tabella:

1. Twister Galaxy 7 5 2 - 42:15 17
2. Extrém 7 5 2 - 37:8 17
3. FDL Kft. 7 4 2 1 39:14 14
4. Sárkeresztúr Kike 7 4 - 3 19:28 12
5. Sárszentmiklós Öfi 7 3 - 4 23:29 9
6. Spuri 7 2 - 5 14:28 6
7. Szelence Kamionmosó 7 1 1 5 15:38 4
8. Bogárd Junior 7 - 1 6 22:51 1

Góllövõlista:

1. Bor József, FDL Kft., 16 gól.
2. Horváth Tamás, Extrém, 14 gól.

Ne feledjétek:
folytatás 2016. január 10-én!

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

SZILVESZTER KUPA 2015 TEREMLABDARÚGÓ-TORNA
2015. december 29-én 8.30 órakor megnyitó

a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola tornatermében.

Az elsõ mérkõzés kezdési idõpontja: 9.00 óra.

8-12 csapat jelentkezését várjuk!
Nevezési díj: 12.000 Ft/csapat.
Díjazás: kupa, érem, tárgyjutalmak (legjobb játékos, legjobb kapus, gólkirály).
A helyszínen BÜFÉ üzemel egész nap!
A jelentkezéseket várjuk: Boros Benjamin (06 30 468 7366), Rehák Tamás (06
30 484 1289).
A torna eseményét a facebookon Szilveszter Kupa 2015 SÁRBOGÁRD néven le-
het megtalálni, ahol friss információkkal szolgálunk.

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
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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

AUTÓMENTÉS, AUTÓBÉRLÉS, KÉSZPÉNZES
AUTÓFELVÁSÁRLÁS

06 20 424 7728 SEBAFER KFT.

ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS
06 20 367 2785

AUTÓK ÉS UTÁNFUTÓK BÉRBEADÁSA
06 70 526 3606 KOVÁCS DÁVID

LUCFENYÕVÁSÁR AZ ÕSTERMELÕTÕL.
Érdeklõdni: Gombos Ferencné, Sárbogárd, Kazinczy út 3.

06 30 895 2914

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, két-
szobás lakás eladó. Irányár: 2,99M Ft. 06 (70)
6811 133

Hízók eladók 06 (20) 367 2785 (3261159)

Sárbogárdon háromszobás, összkomfortos, bú-
torozatlan, családi ház hosszú távra kiadó vagy
eladó. 06 (20) 245 8848 (326122)

Minimálbér kétszereséért, apartmanszintû
szállással, nehéz fizikai munkára keresünk
Peremartonba munkavállalókat. Határozott idõ-
re, 3 mûszakban, növényvédõ szerek csomago-
lására. Csoportos jelentkezéseket is várunk. Je-
lentkezés: papai.monika@humaniahrsgroup.hu

120 kg–250 kg-ig hízók, anyadisznó vágásra el-
adó. 06 (25) 460 278 (321031)

Csirkevásár! Tinódy út 52. 06 (30) 384 2294
(3261269)

Németjuhász kölyökkutyák eladók Sárbogár-
don. Telefon: 06 (30) 532 6170 (3261267)

Két darab anyadisznó vágásra eladó Sárbogár-
don. 06 (30) 862 8672

APRÓHIRDETÉSEK

TÉLEN A VÍZMÉRÕK
ELFAGYHATNAK!

Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhat-
nak. Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok szerint – Önnek, a fel-
használónak kell megfizetnie.

Ennek elkerülésére kérjük, hogy:

– a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából ellen-
õrizzék,

– a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy
gondoskodjanak megjavításukról.

– Az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres) tel-
kek vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek meg,

– víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felõli csapot (szelepet) zárják el, a
belsõ csapot hagyják nyitva, így a vízmérõbõl is el tud távozni a víz.

Használaton kívüli ingatlanja vízmérõjének téli víztelenítését megrende-
lés alapján, díjazás ellenében elvégezzük.

További információért keressék helyi dolgozóinkat, vagy ügyfélszolgála-
tainkat:

Sárbogárdon és térségében 40/919-004-es,

Szabadbattyánban és környezetében 40/200-344-es telefonszámon.

A megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik, elektronikus ügy-
félszolgálatunk segítségével.

Készséggel állunk rendelkezésükre.

Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
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Gyõri Ferenc
és Gyõri Ferencné

50. házassági
évfordulója

alkalmából
sok boldogságot

kívánnak:
lányai, vejei, unokái

2015 | 12 | 15.

ABA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ABA TELEPÜLÉSEN A 63-AS SZÁMÚ FÕÚT
MELLETT KERÉKPÁRÚT LÉTESÍTÉSE

A KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0007 számú „Aba településen a 63-as számú fõút
mellett kerékpárút létesítése” tárgyú fejlesztés célja a település kerékpáros közle-
kedési infrastruktúrájának bõvítése, a már meglévõ elemek hálózatba szervezése.
A fejlesztés megvalósulásával hozzájárul a kerékpáros közlekedés további ösztönzéséhez a la-
kosság körében, valamint a hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés forgalmának növeléséhez. A megfelelõ minõségû és szé-
lességû kerékpárút kiépítésével csökkent a megnövekedett gépjármûforgalom miatt kialakult balesetveszély, nõtt a forga-
lombiztonság. Mivel a tervezett úthálózat közvetlenül csatlakozik a Rákóczi utcában már kiépített, 2,7 m szélességû, közös
gyalog- és kerékpárúthoz, tovább bõvült az összefüggõ kerékpárút-hálózat a település belterületén, így biztonságosabbá té-
ve a kerékpáros közlekedési lehetõségeket.

Az összesen 835,5 m hosszú kerékpárútszakaszok építéséhez (Aba, Fehérvári út – Vak Bottyán u. –Árpád u.) az önkormányzat a
pályázattal 98.130.360 Ft-ot nyert, amihez nem kellett önrészt hozzátennie.

A tervezett kerékpárút a mindennapi élethez illetve az ügyintézéshez szükséges közintézmények zavartalan és biztonságos el-
érését biztosítja. Aba a térség adminisztratív központja, itt mûködnek azok a hivatalok, intézmények, melyek a térség lakossága
számára hivatalos ügyekben rendelkezésre állnak.

A fejlesztés hozzájárult többek között az óvoda, általános iskola, posta, polgármesteri hivatal, orvosi rendelõ, gyógyszertár, mû-
velõdési központ, idõsek otthona, mûvészeti iskola, millenniumi park biztonságosabb megközelíthetõségéhez. Az elérhetõség
javulásával nemcsak a munkába járás válik könnyebbé és biztonságosabbá, hanem az érintett akcióterületen élõk életminõsége
is javul (olcsó és környezetbarát közlekedési mód).
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