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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

B O R S Z E N T E L É SB O R S Z E N T E L É S

Kedves Olvasóink!

Háztartási gépeinek sorozathalála
kiütötte a biztosítékot vezércikkünk
írójánál. Amíg életet LEHEL ismét
magába – ha már a gépekbe nem si-
került –, és újrarendezi áramköreit,
addig a heti vezérgondolatok helyett
kárpótlásként a belsõ oldalakon ta-
lálható írásokkal kell beérniük.
Együttérzésüket köszönjük!

Szerkesztõség

L O V A S O KL O V A S O K
É V Z Á R Ó J AÉ V Z Á R Ó J A Írás az 5. oldalon.

Írás a 2. oldalon.



2 KÖZÖSSÉG 2016. november 24. Bogárd és Vidéke

BORSZENTELÉS
Nyolcadik alkalommal volt borszentelés
Sárbogárdon. Szombaton a Nagyiparban, a
Handa-pincénél gyülekeztek a borbarátok.
Letették a fehér abrosszal leterített, virág-
gal díszített Úrasztalára az idei borokkal
töltött üvegeket. Egy másik hosszú asztalon
enni- és innivalók sorakoztak az érkezõ
vendégek számára. Az érkezõket forralt
borral, forró teával fogadták a sárbogárdi
Borbarátkör asszonyai. November közepe
ellenére nem volt hideg. A derûs idõben a
már alant járó nap kellemesen melengetett.
A kínálgatott jobbnál jobb borok mellett ez
az áldott napsütés is hozzájárult a jó hangu-
lathoz.
Megérkezett a borszenteléseket kezdetek-
tõl celebráló plébánosunk, Mészáros János
atya is. Felöltötte az alkalomhoz illõ fehér
ornátusát, s így állt a megszentelésre kitett
borokkal megrakott Úrasztalához. Szil-
veszter János, a kör elnöke köszöntötte Õt

és a megjelent vendégeket. A borszentelésre az idén is több
településrõl érkeztek.
Gróf Ferenc bordicsérete után Mészáros János plébános
megszentelte a borokat. Ezt követõen a vendégek a hagyo-
mányt folytatva meglátogattak több pincét, megszemlélve és
természetesen megkóstolva mindenhol az idei termést. Mol-
nár János pincéjénél éppen folytak a szõlõtakarás munkála-
tai. Itt megszemlélhettük a lovas ekével való takarást. Gárdo-
nyi János lovát fia vezette a szõlõsorok közt. Innen átsétál-
tunk a Rádi-dûlõbe, Szuper György pincéjéhez, majd Már-
kovics Lajoshoz. Innen a jó boroknak köszönhetõen virágos
hangulatban érkeztünk vissza a Nagyiparba a Szakács-pincé-
hez, utána Hegedûs Jánoshoz, majd vissza, már nótázva, a
Handa-présházhoz, ahol a Hantosról érkezett Koncz Feri
harmonikaszóval fogadta a kompániát. Egymást követték a
szép, bordicsérõ dalok, s késõ délutánig daltól volt hangos a
szõlõhegy.

Hargitai Lajos
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Fórumkörkép
Lakossági fórumokat tartott városszerte dr. Sükösd Tamás polgármester,
Novák Kovács Zsolt alpolgármester illetve a településrészek képviselõi.
Tóth Béla munkahelyi okok miatt nem tudott csatlakozni képviselõtársai-
hoz, Gerlai Zsolt viszont minden fórumot megtisztelt jelenlétével. Nedoba
Károly és Szilveszterné Nyuli Ilona más formában tartják a kapcsolatot a la-
kossággal. A kellõképpen, több héten át, több felületen is beharangozott
fórumokon átlagosan 10-12 lakó vett részt – tájékoztatta lapunkat dr. Sü-
kösd Tamás, majd hozzátette, hogy a szerdai fogadónapján két-háromszor
többen szoktak lenni.
Minden helyszínen áttekintést kaptak a lakók az aktuális önkormányzati
ügyekrõl, illetve hogy a testület hogyan képzeli el a jelenlegi ciklust és a vá-
rost. A polgármester ismertetõt adott a pályázatokról, amikben megmutat-
kozik a célul kitûzött fejlõdési irány. Szólt arról is, hogy takarékos gazdál-
kodásra törekszenek, ezért is pályáznak minél több külsõ forrásra. Hangsú-
lyozta (lakossági kérdésre reagálva), hogy nem tervezik külön helyi adó ki-
vetését. Az aszfaltos utakra való sárfelhordás és a közfoglalkoztatás ugyan-
csak elmaradhatatlan témája volt a fórumoknak. A polgármester úgy érzé-
kelte, hogy a közfoglalkoztatásnak egy árnyalattal jobb a megítélése, a
mezõgazdasági formának kiváltképpen, és nagy az érdeklõdés a termények
iránt.
Az egyes településrészeket érintõ témákra külön kitért mindenütt a polgár-
mester.
A városközpontban, a díszteremben az emberek szemetelésrõl való leszok-
tatása volt az egyik fõ vitatárgy, valamint a keleti csatorna vízelvezetési
gondjai. Ez utóbbi területen nagyobb nyomásgyakorlásra van szükség né-
hány ingatlantulajdonossal szemben, akik nem hajlandók beengedni az ár-
kot tisztító brigádot.
Kislókon a közlekedési nehézségek hátráltatják a lakókat, amikor nincs ta-
nítás. A faluház üzemeltetése viszont a lakók közremûködésének köszön-
hetõen zökkenõmentes.
Töbörzsökön az árokfeltöltéseket, áteresz-beszakadásokat, vízelvezetési
gondokat vetették föl. A temetõbe vezetõ út rendbetétele megoldódik a
Fejérvíz segítségével. Az iskolából az enyészeté lett konténerek elszállítás-
ra kerülnek.
Nagyhörcsökön szeretnének a lakók mezõgazdasági programot közfoglal-
koztatásban, de a polgármester meglátása szerint ehhez ott kevesen van-
nak.
Sárhatvanban és Pusztaegresen az ivóvizes pályázatról esett szó, valamint
az új internethálózattal kapcsolatos információkról.
Sárhatvanban konstruktív javaslatok hangzottak el. A lakók kérték, hogy
kapjanak szabadabb kezet a közfoglalkoztatottak tekintetében, hogy a falu
rendezésébe, szépítésébe is be tudják õket vonni. Kiderült, hogy Sárhatvan
legöregebb fája, a klubnál magasodó nyárfa elmúlt 60 éves, és egyre bal-
esetveszélyesebb; egyrészt a lehulló ágai rongálják a tetõt, másrészt a gyö-
kere az épületet. Ezt megpróbálják kivetetni.
Pusztaegresen az utak állapotának javítását kérték, és a templom környé-
kének rendbetételében az önkormányzat segítségét. Dr. Sükösd megje-
gyezte, hogy segítenek a templomnál, ahogy eddig is tették, de hosszú távon
nem fognak a gyülekezet helyett rendet tartani.
Rétszilason szintén jó fogadtatása van a mezõgazdasági programnak. Sze-
retnék pályázat révén felújítani a klub tetejét, és fölhívták a figyelmet a la-
kók a járda állapotára is, amit jó lenne bevonni a közmunkaprogramba.
Sárszentmiklóson a jelenlévõk részérõl sok volt az elégedetlen, kritikus
hang. Szeretnének a lakók az óvodához nagyobb parkolót, s egyébként is
több parkolót a városrészen. Kifogásolták a presszó kinézetét, ami azonban
a tulajdonos felelõssége. A László utca kapcsán fõleg a sárfelhordás, az át-
ereszek tisztítása, megfelelõ vízelvezetés szükségessége merült föl.
Sárszentmiklóson és a díszteremben körülbelül kétórásra nyúlt a fórum. Az
elhangzott észrevételeket a polgármester továbbította a megfelelõ osztá-
lyokhoz, ahol a mûszaki megoldásokat és az anyagi forrást is megkeresik. A
növényzet nyesésének, kisebb mûszaki problémák orvoslásának már neki is
láttak, de van, ami hosszabb idõt vesz igénybe.

Hargitai–Kiss Virág

A kvóta elleni
küzdelem

A kvóta elleni küzdelem – Magyarország polgárai csak a
Fidesz–KDNP-re számíthatnak címmel tartott sajtótá-
jékoztatót Varga Gábor szerdán délelõtt a díszterem-
ben.

– Az elmúlt másfél évben az Európai Unió nem volt ké-
pes megfelelõ válaszokat adni a migránsáradatra, amely
az Európai Uniót veszélyezteti. Magyarország kormá-
nya megpróbált megfelelõ intézkedéseket hozni, amik
sajnos nem találkoztak az unió vezetõinek törekvései-
vel. Magyarország további erõfeszítéseket tett annak ér-
dekében, hogy megvédje magát a kötelezõ betelepítési
kvótától, de ez az Európai Unióban nem talált kellõ fo-
gadtatásra, ezért kénytelenek voltunk 2016. október
2-ára népszavazást kiírni, a magyar polgárok segítségét
kérni, hogy nemmel szavazzanak arra, hogy a betelepí-
tés kötelezõ érvénnyel vonatkozzon valamennyi tagál-
lamra. 3 millió 300 ezren mondák azt, hogy nem szeret-
nének kötelezõ kvótát Magyarország számára. Hogy az
eredményessége ennek a szavazásnak nem jött össze, ez
nem jelenti azt, hogy elfogadjuk a kvótát, és hogy ennek
a 3,3 millió embernek a kérését nem támogatnánk. Ez
egy olyan új egység, amit mindenképp szeretnénk képvi-
selni az elkövetkezõ idõszakban. Egyértelmûvé vált,
hogy Magyarország polgárai csak a kormányra számít-
hatnak, hiszen már a kampányban látszott, hogy az el-
lenzéki pártok nem igazán álltak a kezdeményezés mel-
lé. Az MSZP és a DK egyenesen arra szólította föl tagja-
it, hogy ne menjenek el szavazni, és ha el is mennek,
igennel szavazzanak. A Jobbik aktívan nem vett részt a
kampányban, bár áprilisban arról próbálta meggyõzni a
kormányt, hogy ne népszavazást írjon ki, hanem az alap-
törvény módosításával, az õ segítségükkel a kétharma-
dos törvényt megszavazva védjük meg Magyarországot.
Magyarországot cserbenhagyták az ellenzéki pártok.
Abban nincs köztük különbség, hogy ki és milyen indok-
kal nem szavazta meg a nemzeti érdeket képviselõ, no-
vemberi alaptörvény-módosítást. Egy gyékényre került
az MSZP, a DK, a Jobbik és az LMP. Azt gondolom,
hogy a saját hatalmi politikájuk, érdekeik fontosabbak
számukra, mint az ország védelme. Aki még áprilisban a
hazaárulással egy szinten emlegeti, ha valaki nem sza-
vazza meg a betelepítési kvóta elleni alaptörvény-mó-
dosítást, és novemberben mégsem szavazza meg, az el-
követi a hazaárulás fogalmát. Most az emberek számára
világossá vált, hogy azok a politikusok, akik csak a saját
érdekeiket nézik, nem tartják tiszteletben és nem szol-
gálják Magyarország állampolgárait.

A folytatást jövõ heti lapszámunkban olvashatják.

Hargitai–Kiss Virág
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KÉRDEZTÉK
LEGYALULT SÖVÉNY

A Sövény utca egyik lakója jelezte hétfõn,
hogy körülbelül három hete kimarkolóz-
ták az utcájukat, azóta esnek-kelnek, buk-
dácsolnak a sárban, a kocsiknak leér az al-
juk. Ha kapnának követ, összefogna az ut-
ca, és megcsinálnák õk, csak ne maradjon
így.
Jeleztem a polgármesternek a problémát,
és kedden azt a tájékoztatást kaptam, hogy
már folyamatban van az utca lekövezése,
kiegyenlítése, tömörítése, ami eddig azért
nem történt meg, mert elromlott a munkát
végzõ cég gépe.
Egyébként azért tolták, markolózták ki az
utcát, mert túl magas volt egy része.
Szerdán reggel, amikor fényképezni men-
tem, már az elkészült utcát fogadott.

PARKOCSKA

Szép kis park vonzotta magára a tekintete-
met a munkaügyi központ mögött. Eddig is
rendezgette már az önkormányzat azt a te-
rületet, de most nagyon látványos a kör
alakú, köves sétány az utacskákkal és elül-
tetett fákkal, bokrokkal. Igazán szép lát-
vány, s majd milyen ékkõ lesz tavasszal, pár
év múlva!
Mindemellett lekövezték a munkaügyi
központ háta mögötti terület egy részét,
hogy kulturáltabban parkolhassanak az
ügyfelek, ne pedig a Túry Miklós utca szé-
lén.
A park kialakítása egy lakossági javaslat-
nak és felajánlásnak köszönhetõ: Arany

Gábor volt a kezdeményezõ, aki a Szeglet-
kõtõl való nyugdíjba vonulásáig több évti-
zeden át építésvezetõként dolgozott.
Arany Gábor megbeszélte volt cégével,
hogy munkagéppel segítik a park kialakí-
tását, amihez az õshonos növények jelen-
tõs részét õ maga nevelte és ajánlotta fel,
sõt, a park formáját is õ tervezte meg az
aradi vértanúk tiszteletére. A követ és a
munkaerõt az önkormányzat biztosította.

Mint Békési Józseftõl, a mûszaki osztály
munkatársától megtudtam, az elültetett
fák között megtalálható vörös tölgy, pla-
tán, szomorúfûz, vadgesztenye, szivarfa,
bugás csörgõfa. 200 darab cserjét ültettek
a következõ fajtákból: vérborbolya,
gyöngyvesszõ, tûztövis, japánbirs, hóbo-
gyó, aranyesõ, madárbirs, fagyal. Tavasz-
szal padokat is kihelyeznek.

Az önkormányzat ezúton is kér mindenkit,
hogy a kialakított gyalogutakon közleked-
jenek, és ne tegyék tönkre ezt a szép zöld-
felületet!

A park létrejöttéhez hozzájárultak: Arany
Gábor, Nagy László, Weisz Györgyné, Fé-
sû József, Fodor János, Szakács Zoltán,
Ferencz Péter, Bodoki György, Bakurecz
József, Kadlecsik Miklós, Medgyesi Lász-
ló.

Hargitai–Kiss Virág
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A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésrõl
Ki sepri a kéményt?

A lakossági kéményseprést több megyé-
ben átvette a katasztrófavédelem. Ez nem
azt jelenti, hogy tûzoltók ellenõrzik a ké-
ményeket, a sormunkát változatlanul ké-
ményseprõ szakemberek végzik. Az új-
donság csak az, hogy ahol a megyei jogú vá-
rosok nem vállalták a feladatot, ott a ka-
tasztrófavédelem szervezésében valósul
meg a kéményseprés.

Mikor jön
a kéményseprõ?

A lakossági sormunka nincs összefüggés-
ben a fûtési idõszakkal. A kéményseprõk
ütemterv alapján érintik az egyes települé-
sek utcáit. Ez gázüzemû és zárt égésterû
tüzelõ- és fûtõeszközök esetén kétévente,
minden egyéb fûtõberendezés esetében
évente történik meg.

Mennyibe kerül
a kéményseprés?

A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak
ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, ha-
nem mindenhol. A kéményseprõ 15 nap-
pal a sormunka elõtt a postaládába dob egy
értesítõt. Ha a megadott idõpontban nem
találja otthon a kéménytulajdonost, újabb
idõpontról hagy értesítést. Ha a sormun-
kát a kéményseprõ a második idõpontban
sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulaj-
donosnak 30 napon belül egyeztetnie kell
egy új, közös idõpontot, amikor elvégezhe-
tõ a sormunka. A harmadik, közösen
egyeztetett idõpontban elvégzett munká-
ért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (kö-
rülbelül 500 forint), de nem készpénzben,
hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne
adjon készpénzt a katasztrófavédelem ké-
ményseprõinek!

Mi tartozik bele
az ingyenes sormunkába?

A sormunka magában foglalja a kémény és
az összekötõ elem ellenõrzését, tisztítását,
a levegõ-utánpótlás ellenõrzését és az ezt
befolyásoló mûszaki berendezések okozta
hatások vizsgálatát, továbbá az égéster-
mék paramétereinek ellenõrzését, illetve
ahol elõ van írva, ott a szén-monoxid-érzé-
kelõ mûködõképességének ellenõrzését is.
A sormunkába nem tartozó munkákért,
valamint a két sormunka között megren-
delt kéményellenõrzésért fizetni kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást
megrendelni?

Van lehetõség arra, hogy valaki kémény-
seprést rendeljen a kötelezõ és ingyenes
sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elér-

hetõ a 1818-as telefonszámon, azon belül a
9-es, majd az 1-es menüpontot kell válasz-
tani. Hétfõnként 8.00–20.00 óráig, a többi
hétköznapon pedig 8.00–14.00 óráig érhe-
tõ el. További információkat talál a ke-
menysepres.katasztrofavedelem.hu web-
oldalon.

Kint járt a kéményseprõ, de
nem tisztította ki a kéményt

Elõfordulhat, hogy a kémény állapota nem
indokol tisztítást, olyan viszont nem tör-
ténhet meg, hogy a kéményseprõ semmi-
lyen mérést nem végez a kémény ellenõr-
zése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kér-
jük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon.
Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprõ
készpénzt fogad el.

Sárbogárdi önkormányzat

Adótartozás fizetése bankkártyával
A pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezettek a NAV hatáskörébe tartozó fizetési kötelezettséget
bankkártyával is teljesíthetik kezelési költség nélkül.
A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó kizárólag
– a közigazgatási és bírósági eljárási illetéket;
– a NAV-nál kezdeményezett eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjat;
– az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díjat;
– az egyszerûsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-fizetési kötelezettséget;
– amennyiben végrehajtás alatt áll, a végrehajtói letéti számlára történõ befizetést;
– vámfizetési kötelezettséget
rendezheti bankkártyával.
Ezen kívül továbbra is lehetõség van CSEKK igénylésére, belföldi fizetési számlájáról történõ átutalásra,
illetve az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztüli átutalásra.
POS-terminálon történõ bankkártyás befizetésrõl további információ a NAV honlapján
(www.nav.gov.hu), a 35. tájékoztató füzetben olvasható.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, AL-
SÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBO-
GÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓ-
SON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csator-
nán, a 93 Mhz-es frekvencián, valamint az
LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a
189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
A Bogárdi TV és a hirdetésfelvétel a szerkesz-
tõségben mûködik, melynek elérhetõségei:
7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25)
508 900, e-mail: bogardesvideke@gmail. com,
nyitva: H–P 8–17 (nyáron 8–16). Mûsoraink
megtekinthetõk internetes oldalunkon ke-
resztül is (www.bogardesvideke.hu). Hírekrõl,
eseményekrõl a Bogárdi TV futószövegében és a
Hírház facebook-oldalán is tájékozódhatnak.

Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgál-
tatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM
Kft. – 06 (40) 811 911.
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LOVASOK ÉVZÁRÓJA
A Fejér megyei fogathajtók és díjugratók
Alapon az Arany János Mûvelõdési Ház-
ban tartották idei évzáró rendezvényüket,
pénteken este. Paudits Béla, a Fejér Me-
gyei Lovassport Szövetség elnöke köszön-
tötte a termet megtöltõ jelenlévõket.
Elsõként Gosztola Gábor, a fogathajtó
szakág elnöke értékelte az elmúlt esztendõ
tapasztalatait számadatokban és grafiko-
nokban, párhuzamba vonva a korábbi évek
adataival.
A 2016-os célok, tervek közül több minden
részben, vagy egészben megvalósult. A C
kategóriában 12 megyei bajnoki forduló
volt, 4 versenyen legalább 25 induló, 3 ver-
senyen 30 feletti induló; a fogatosok leg-
alább 41 %-a részt vett a fordulók felén, 30
% ott volt minden fordulón; átlagosan 3
megyei és 3 más megyébõl jött versenyzõ
„eltûnt” a mezõnybõl. 4 helyszín tudott az
átlag felett maradni, de 3 helyszínen voltak
csak többen. Vannak helyek, ahol 30-50
%-kal csökkent a mezõny.

A fogathajtóknál az alábbi
eredmények születtek

Országos C kategóriás kettesfogat-hajtó
döntõ, Mindszent, Csongrád: Kiss Olga
(Nagylóki LE) egyéni 5. helyezés, csapat
6.; id. Semjén Attila (Mezõszilasi LSE)
egyéni 18. helyezés, csapat 6.; Semjén Atti-
la (Mezõszilasi LSE) egyéni 29. helyezés,
csapat 6.

Országos C kategóriás egyesfogat-hajtó
döntõ, Tass, Bács-Kiskun: Csepelszigeti
Ferenc (Sárbogárdi LE) egyéni 3. helye-
zés, csapat 2.; Csepelszigeti Zoltán (Sárbo-
gárdi LE) egyéni 8. helyezés, csapat 2.

Dunántúli Megyék és Dél-Szlovákia Ket-
tesfogat-hajtó döntõje, Zsigárd: Harango-
zó Roland (Kálozi LE) egyéni 20. helyezés,
csapat 8.; Vadócz Zsolt (Kálozi LE) egyéni
21. helyezés, csapat 8.; Csontos Gyula
(Mezõszilasi LSE) egyéni 22. helyezés,

csapat 8.; Taligás Menyhért (Sárbogárdi
LE) egyéni 31. helyezés.
Fejér Megyei Kettesfogat-hajtó Bajnok-
ság 2016.: 1. Semjén Attila (Mezõszilasi
LSE) 160 pont, 2. Kiss Olga (Nagylóki LE)
145 pont, 3. Id. Semjén Attila (Mezõszilasi
LSE) 135 pont, 4. Tóth Roxána (Sárbogár-
di LE) 121 pont, 5. Csontos Gyula (Me-
zõszilasi LSE) 98 pont, 6. Ihász Béla (Se-
regélyesi LC) 91 pont.
A/B kategóriákban említésre került töb-
bek között a mezõhegyesi Magyar Lóte-
nyésztési Napok két helyezettje: ifj. Ihász
Béla (Seregélyesi LC) egyéni 3. és Csuti
Péter (Vihar LE) egyéni 6.; valamint a
Talent Program két résztvevõje: Érsek
Anett (II. korcsoport, 14–18 év, póni
egyes, kettes fogat, P1) és ifj. Ihász Béla
(IV. korcsoport, 21–25 év, póni és nagy ló
egyes, kettes, négyes fogat, H2).
Gosztola Gábor egyúttal megfogalmazta a
2017-re vonatkozó célokat, terveket, és az
MLSZ felé elõterjeszthetõ javaslatokat is.

Kunos Attila, a díjugrató szakág elnöke
éves értékelésében elmondta, hogy a pénz-
díjak a megyében tovább nõttek, mert egy
kiemelt pénzdíjas kupasorozatot indítot-
tak a testvérével, amely olyan látogatott-
ságnak örvend, hogy a nemzeti fedeles ver-
senyeken nem szerepelnek annyian, mint
ezeken a megmérettetéseken Székesfe-
hérváron. 2017-ben ismét meg akarják
rendezni a megyei bajnokságot, és részt
fognak venni a régiós bajnokságban is.
Évek óta trend, hogy a lovasok nem men-
nek el ezekre a versenyekre; a 4 évszakos
pályákat tartják fontosnak, ami most divat.
Hogy ez jó, vagy nem jó, az majd évek múl-
va kiderül a sánta lovaknál. Mindössze 4
versenyhelyszín van Fehérvár mellett. A
versenyrendezõk, mint Alap és Cece, min-
dent megtesznek azért, hogy a megyei ver-
senyek jó hangulatúak legyenek és a társa-
ság a következõ évben is visszatérjen, de
vért kell izzadni egy 100-150 fõs startért.
Tendencia a megyében, hogy elkezdett

mûködni néhány nagyon jó mûhely, akik
ténylegesen a díjugratás kultúráját mûve-
lik. Csak ez vezet eredményre. Szükséges
az edzõ és a jó ló, de az a közösség is, ami
eredményt produkál. Sok jó edzõ mûködik
a megyében, van sok kurzus is. A verseny
legalább ilyen fontos. A lovas szövetség tá-
mogatási forrásait igyekeznek kihasználni.
Végül felsorolta 2016 eredményes lovasa-
it. A megyei bajnokságon a kezdõ lovasok
közt Vida Alexandra nyert (Kabakán Kft.);
ifjúságiban Bodoki Bernadett 1., Papp Krisz-
tina 2., mindketten a Kabakán sportolói; a
felnõtt bajnokságot Reischl Márton nyerte,
2. Szarka Éva, mindketten a vajtai mûhely
tagjai, 3. Balogh Mariann (Kabakán). A
versenyzõk csapatban és regionálisan is
szépen szerepeltek.
Ezt követõen Kis Réka, a western díjlovag-
lás szakág vezetõje pár szóban bemutatta a
nemrég alakult közösségüket.
Majd Méhes Lajosné polgármester mint
házigazda nagy örömmel üdvözölte a ren-

dezvény résztvevõit és azt, hogy a nagy lo-
vas múltra visszatekintõ, a lovas hagyomá-
nyokat most is aktívan ápoló községük ad-
hat otthont ennek a jeles eseménynek. Né-
hány szóban bemutatta a települést is.
Varga Gábor országgyûlési képviselõ mint
lovas ember, a cecei lovas egyesület alapí-
tója, vezetõje e szavakkal zárta a hivatalos
részt: – Méltán lehetünk büszkék a Kaba-
kán mûhelyre, mely Cecén mûködik. Hogy
évtizedek múlva is legyen lovas sport a me-
gyében, országban annak az a kulcsa, amit
Kapoli István és a lovasmûhelyek csinálnak
a semmibõl, a fiatalokat oda vonzva, a fia-
talokra építve. Azoké elsõsorban a köszö-
net és hála, akik megszállottként, edzõ-
ként viszik a hátukon e sportot. Nélkülük
nem lennének eredményesek a verseny-
zõk.
Az este kötetlen beszélgetéssel folytató-
dott terített asztal, vacsora mellett.

Hargitai–Kiss Virág
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BETLEHEMI CSILLAGUNK
Pályázati feltételek és információk
Idén VIII. alkalommal rendezi meg a Sárbogárdi Múzeum
Egyesület Betlehemi csillagunk címû kiállítását.
A kiállításra várunk minden olyan pályamunkát, amely az ad-
venti ünnepkörrel kapcsolatos.
Az anyaggyûjtés idõpontja: 2016. december 2. 10–12 óráig.
Az anyaggyûjtés helyszíne (azonos a leendõ kiállítás helyszíné-
vel): József Attila Mûvelõdési Központ, 7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 3.
Beazonosítás céljából az alkotások mindegyikén fel kell tün-
tetni (a látványt nem zavaró módon) az alkotás címét és az
alkotó nevét.
A pályázatra beadott mûvek nem automatikusan kerülnek ki-
állításra.

A kiállítás megnyitója:
2016. december 5. 15 óra.

Megnyitja: dr. Sükösd Tamás polgármester.

A leadott pályázatok visszaadási határideje: 2016. december
16. 10 óra.
Információ és jelentkezés (telefonon is):

Szabóné Czuczai Katalin 06 (30) 298 6107 és
Kovácsné Komáromi Edit 06 (70) 338 5153

Köszönet a bál szervezéséért
Óvodánk dolgozói és gyermekei nevében szeretném köszöne-
temet és tiszteletemet kifejezni mindazoknak, akik támogat-
ták óvodánkat azáltal, hogy részt vettek 2016. november 19-én
a sárszentmiklósi óvoda gyermekei javára rendezett jótékony-
sági bálon.
Nagyon sokan támogatták önzetlenül óvodánkat. Mindenki,
aki részt vett a bálon, azok, akik pártolójegyet vásároltak, süte-
ményt sütöttek, tombolaajándékot és pénzbeli támogatást
ajánlottak fel, vagy munkájukkal segítették rendezvényünket.
Olyan sokan vannak, hogy név szerint nem is tudjuk õket felso-
rolni. Hálásak vagyunk érte, és nagyra értékeljük mindezt!
Szeretném megköszönni a szülõi szervezet tagjainak, hogy lel-
kesedésükkel és sok-sok munkájukkal hozzájárultak az ese-
mény sikerességéhez, a jegyeket árulták, szervezték a rendez-
vényt.
Köszönetünket fejezzük ki Szabó Lászlónak és fiának, Vára-
dy–Szabó Mártonnak, akik a jó hangulatot biztosították zené-
jükkel; az Eurest dolgozóinak, akik a vacsorát készítették szá-
munkra; a büfében álló szülõknek, akiknek már iskolások a
gyermekeik; a városi polgárõrség tagjainak, akik a parkoló au-
tók biztonságára vigyáztak. Köszönjük, hogy a Sárszentmiklósi
Általános Iskola aulájában tarthattuk a bálunkat!
A jó hangulatú, sikeres est bevételével a szülõk és a vendégek
hozzájárultak ahhoz, hogy gyermekeink karácsonyra játéko-
kat, mesekönyveket kaphassanak, és az eszközkészletünket
bõvíthessük.
„Soha nem azért kell jónak lenni, mert megéri, vagy mert megfize-
tik – egyszerûen csak azért, mert jónak lenni jó!
Ahogyan a ragyogó nyári napfényben jó az almafának zamatos
gyümölcsöt érlelni, ugyanúgy az embernek is jó jót tenni!
A jó cselekedet magában hordozza a jutalmát!”

(Böjte Csaba)

Köszönjük szépen!
Csuti Mária, Sárbogárdi Zengõ Óvoda

Sárszentmiklósi Tagóvodája

Ajánló

Gárdos Péter: Hajnali láz
„Nincs más. Vagy õ van, vagy meghalok.”

Svédország, 1945. Országszerte
koncentrációs táborokból szaba-
dult embereket ápolnak. A 25
éves Miklóst újra halálra ítélik: az
orvos hat hónapot ad neki. De
Miklós hadat üzen a sorsnak: le-
velet ír 117 magyar lánynak, akik
annak idején földijei voltak, s
most itt vannak valamelyik reha-
bilitációs táborban. Feleséget ke-
res, akivel odahaza újrakezdheti
az életét. És a válaszlevelek kö-
zött hamarosan rátalál az igazira:
Lilire. A kezdetben még tapoga-
tózó levélváltás egyre intimebbé
válik. Hõseink elhatározzák,
megpróbálják elintézni, hogy
láthassák egymást személyesen
is. Mindenáron élni és szeretni
akarnak.

A Hajnali láz az élet szerelmes regénye, amelyet öt évvel elsõ ma-
gyarországi megjelenése után a világ legfontosabb könyvkiadói is
felfedeztek. A Publishers Weekly és a Booktrade által az idei Lon-
doni Könyvvásár legfontosabb könyvének tartott Hajnali láz kül-
földi jogaiért a világ vezetõ kiadói versengtek. Eddig 26 kiadó vet-
te meg a fordítási jogokat, és a kiemeltnek számító angol, német,
francia, olasz, spanyol, nyelvterületeken 8-10 jelentõs kiadó ver-
senyzett heteken át azért, hogy megszerezzék a könyv kiadásának
jogát. Szinte valamennyi európai nyelven hamarosan megjelenik
a Hajnali láz, emellett olyan országokban is saját nyelven olvas-
hatják majd a könyvszeretõk, mint Brazília, Taiwan, Kína, Korea.
A regénybõl Gárdos Péter rendezésében készült film 2015 telén
kerül a magyarországi mozikba.
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Sár, Sikoly, papucs
Kiss Zoltán Edwarddal, a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság szóvivõjével a havi közbiztonsági, közlekedési történé-
sekrõl beszélgettünk, illetve kérdések is érkeztek szerkesztõségünkbe különbözõ témákkal kapcsolatban.
Az egyik aktualitás a sárfelhordás az utakra, ami már az önkormányzati ülésen és a lakossági fórumokon is fölmerült. A
rendõrség tud-e ebben a problémakörben határozottan, hatásosan fellépni a traktorok, munkagépek vezetõivel szem-
ben? – tettem föl a kérdést a szóvivõnek.

Kiss Zoltán Edward: – Valóban, ez egy aktuális jelenség itt Sárbo-
gárdon és környékén. Minden olyan útszakasz érintett, amely
mellett mezõgazdasági terület van. Az útburkolat karbantartása
és tisztítása alapvetõen a Közútkezelõ feladata, de aki úgy hajt fel
egy szilárd burkolatú útszakaszra, hogy arra szennyezõdést hord
fel, vagy azt megrongálja, azért vállalnia kell a felelõsséget. A
rendõrségnek szankcionálási eszközei vannak. Ha ezt tapasztal-
ják, látják, felszólítják a vezetõt, hogy tegye rendbe az utat, és le-
hetõség van helyszíni bírságolásra; 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig szab-
hatnak ki neki a helyszínen bírságot.
– Bejelentés alapján is ellenõriznek a rendõrök munkagépeket?
– Minden bejelentéssel foglalkozunk. Ez a közlekedés biztonsá-
gát veszélyezteti, hiszen sáros felületen nem tapadnak úgy a gu-
mik, megcsúszhatnak az autók, és emiatt történhetnek balesetek
is.
– Saját tapasztalatom: éppen az ország egy másik részében men-
tem autóval, ahol egy téesz mellett elvezetõ aszfaltúton volt sár.
„Vicces” volt, hogy éppen ott nem tisztították le, ráadásul hirte-
len jött ez az útszakasz, nem lehetett elõre látni. Tehát érdemes
mindenütt körültekintõen közlekedni.
– Meg kell említeni, hogy vannak sokan olyanok is, akik gondos-
kodnak arról, hogy miután összesarazták az útburkolatot, le is ta-
karíttatják.
– Van, aki már eleve nem úgy hajt fel az útra… Sárbogárdon az
terjedt el, hogy elkapták a „Sikolyt”, sõt még olyan pletyka is volt,
hogy a saját felesége dobta fel õt. Igaz ez a hír?
– Nem, az illetõt még mindig keressük. Szabálysértési eljárás van
folyamatban. November közepén tûnt fel még egyszer az illetõ
Sárbogárdon, errõl van bejelentésünk. A járõreinknek folyama-
tosan ki van adva a feladat, továbbra is várjuk a lakosság jelzéseit.
– A legutóbbi bejelentésnél hasonló viselkedésrõl számoltak be,
hogy nem volt erõszakos?
– Ennél az esetnél az álarcos férfit látták egy jármûben, nem volt
félelemkeltés.
– Volt egy gyújtogató is az egyik lakótelepen, az egyik lakóépület
folyosóján.
– Egy 20 éves férfirõl beszélünk, aki az egyik földszinti lakást bé-
relte. Hogy miért követte el a cselekményt, arra nem tudott vála-
szolni. Meggyújtott egy papucsot és betette egy szekrénybe, így
keletkezett a tûz.
– Milyen szekrény volt?

– Egy cipõs-, ruhásszekrény, bár ha jól tudom, nem szabad ilyen
tárolókat a folyosóra helyezni. A férfivel szemben közveszély-
okozás bûntette miatt indult büntetõeljárás és bûnügyi õrizetbe is
vették a kollégáim.

– Pszichológus, vagy szakértõ vizsgálja a férfi elmeállapotát?

– Ilyen vizsgálat még nem történt, viszont a büntetõeljárás kereté-
ben van erre is lehetõség. Az egyéb, felmerülõ körülmények alap-
ján lesz eldöntve, hogy kell-e igazságügyi orvosszakértõt bevonni
az eljárásba.

– Most hol van ez a férfi? Szabadlábon?

– Bûnügyi õrizetbe vettük. Ha 72 órán belül a nyomozati cselek-
ményeket el tudjuk végezni, ami okán már nem szükséges az elõ-
zetes letartóztatás, akkor szabadítjuk, ha olyan körülmények me-
rülnek fel, hogy szükséges az elõzetes letartóztatás, akkor arra te-
szünk kezdeményezést, és az ügyészség indítványozhatja azt a bí-
róság felé.

– Most kezdõdik az adventi idõszak. Az ajándékvásárlás, nagy
forgalom miatt több mindenre oda kell figyelni.

– Szeretném hangsúlyozni, hogy ilyenkor a rendõrség is fokozot-
tabb jelenléttel igyekszik a közbiztonságot, közlekedésbiztonsá-
got szavatolni. Ilyenkor megnõ a személyi forgalom, a gépjármû-
forgalom minden városban, fõleg a bevásárlóközpontok, vasútál-
lomások környékén. Elsõsorban a zseblopásokra szeretném fel-
hívni a figyelmet, amik megszaporodnak ilyenkor. A nagy tömeg-
ben könnyebben tudnak dolgozni a zsebtolvajok, és ezt ki is szok-
ták használni. Lehetõség szerint csak annyi pénzt vigyünk ma-
gunkkal, amennyit szeretnénk aznap elkölteni, vagy használjunk
bankkártyát.

– Csak nem legyen a bankkártya mellett a PIN-kód!

– Ezt a hibát semmiképp se kövessük el.

– Bár mostanában vannak érintõs kártyák. Ezek ugyanúgy
megkívánják a PIN-kódot?

– 5.000 Ft felett kérnek PIN-kódot. Ami fontos lehet még: a par-
kolókban is vannak trükkös tolvajok, akik elterelik a figyelmün-
ket, közben elveszik a kosárból, vagy az ülésrõl a táskánkat, tár-
cánkat, értékeinket, illetve megnõnek az ál-adománygyûjtõk is,
kihasználva, hogy mindenkinek kinyílik a szíve a szeretet ünnepé-
hez közeledve, és így próbálnak meg hasznot húzni az ünnepek-
bõl.

Hargitai–Kiss Virág
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Eltiltva vezettek
A rendõrök a 61-es fõúton Alsószentiván térségében ellenõriztek
egy személygépkocsival közlekedõ férfit 2016. november 18-án
hajnalban. A járõrök megállapították, hogy az alapi lakos annak
ellenére közlekedett a jármûvel, hogy a bíróság jogerõsen eltiltot-
ta a vezetéstõl. A férfit elõállították a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságra, ahol szabálysértési õrizetbe vették.
A körzeti megbízottak Sárkeresztúron a Sárkánytó utca és a Petõ-
fi utca keresztezõdésében ellenõriztek 2016. november 22-én este
egy személygépjármûvet és az azt vezetõ helyi lakost. A rendõrök
az intézkedéskor megállapították, hogy a 29 éves férfit korábban
eltiltották a jármûvezetéstõl, ezért az egyenruhások elfogták, a
Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították, majd õrizetbe
vették. Az ügyben jármûvezetés az eltiltás hatálya alatt szabály-
sértés elkövetése miatt indult eljárás.

Ütközet
Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt 2016.
november 19-én délelõtt a 63-as fõúton Cece térségében. Egy 62
éves pálfalvai férfi egy Suzuki típusú személygépkocsival közleke-
dett Vajta irányból Cece irányába, amikor balra kanyarodása so-
rán a jármûve bal hátuljával nekiütközött az õt elõzõ, Ford típusú
személygépkocsinak. A Suzuki vezetõje könnyû sérülést szenve-
dett. A baleset bekövetkezésének körülményeit a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság vizsgálja.

Felgyújtotta a lépcsõházat
Sárbogárdon az Árpád-lakótelepen történt tûzeset miatt intéz-
kedtek a helyi rendõrök 2016. november 20-án hajnalban. A tûz
eloltását követõen felmerült annak a gyanúja, hogy szándékos
gyújtogatás történt, ezért a nyomozók adatgyûjtésbe kezdtek,
melynek eredményeképpen egy 20 éves bérlõt állítottak elõ a Sár-
bogárdi Rendõrkapitányságra. A férfi elismerte a bûncselekmény

elkövetést, de annak okára érdemi választ nem tudott adni. Köz-
veszély okozás bûntette miatt hallgatták ki a rendõrök gyanúsí-
tottként, majd bûnügyi õrizetbe vették.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság, Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Elszabadult lovak okoztak balesetet
A késõ esti órákban a 63-as út 89-es kilométeréhez
vonultak a székesfehérvári hivatásos tûzoltók no-
vember 21-én. Az úttesten négy ló volt, az egyiknek
két személyautó is nekiütközött.

Az egyik autó az út melletti padkán állt meg, két uta-
sa könnyû, illetve súlyos sérüléseket szenvedtek. A
másik jármûben szintén ketten utaztak, õk nem sé-
rültek meg a baleset következtében. Az elütött ló el-
pusztult, a további három állat nem sérült meg, egy
közelben lévõ lovardába az állatgondozók visszave-
zették õket. A tûzoltók áramtalanították a padkára
hajtott autót, és elhúzták az úttestrõl az elhullott ál-
latot.

Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

KÉK HÍREK
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Mészöly-hírek

I. és II. helyezés a
Virágágy-tervezõ pályázaton

Hagyj nyomot! Tervezz virágágyat! – sze-
repelt a Fõkert Zrt. felhívásában.

2017-ben ünnepeljük Arany János születé-
sének 200. évfordulóját, így idén vele kap-
csolatban hirdette meg immár hagyo-
mánnyá váló Egynyári Virágágy-tervezõ
pályázatát a Fõkert Nonprofit Zrt., meg-
emlékezve a magyar irodalom egyik legis-
mertebb és legjelentõsebb alakjáról. A Fõ-
kert Zrt. 1867 óta gondozza Budapest
zöldterületeit, õk felelnek a parkok, fasor-
ok, virágágyások, szökõkutak szépségéért.

Osztályunkban csoportmunkával 6 rajzot
készítettünk az elõre megadott alaprajzra,
amelyek mind kapcsolódtak Arany János-
hoz vagy valamelyik költeményéhez. A ki-
írásra több száz pályamû érkezett. Nagy
örömünkre az 5–10 éves korosztályban 2
munkánkat is beválogatta a szakmai zsûri
a legjobb három közé, amelyek közül kö-
zönségszavazás döntött. A zsûrizés szem-
pontjai a következõk voltak: a pályamû
mondanivalója, kidolgozottsága, kreativi-
tása és a koncepció kivitelezhetõsége. Vé-
gül II. helyezett lett Ódor Petra, Szõcs
Bertina, Kiss Zsanett és Lakatos Kíra hol-
lót ábrázoló rajza, I. helyezést ért el Bene-
dek Lilla, Juhász Zita, Szántó Petra „Csa-
ládi kör”-inspirálta, pasztellkrétával készí-
tett munkája. Mindannyian a Sárbogárdi
Mészöly Géza Általános Iskola 3. a osztá-
lyának tanulói. Fõ díjként a lányok terve
kerül 2017 tavaszán megvalósításra Buda-
pesten, a Vérmezõ Mikó utca felõli részén,
egynyári virágokból kiültetve.

November 16-án a legnagyobb köztéri
Arany János-szobor szomszédságában, a
Magyar Nemzeti Múzeum Pollack csarno-
kában ünnepélyes díjátadón vettünk részt,
ahol minden díjazott ajándékcsomagot és
egy hófehér cikláment kapott. Köszönjük
a vendéglátást a Fõkert Zrt.-nek, alig vár-
juk, hogy kiültetve is megcsodáljuk a virág-
ágyást!

Nagy Orsolya

Oviban voltunk

Iskolánk elsõ osztályos tanulói több éve
visszalátogatnak óvodájukba. Az idei tan-
évben is felkerestük az alig pár hónapja el-
hagyott kedvenc „ovit”, a Sárbogárdi Zen-
gõ Óvodát. Már napokkal elõtte lázban ég-
tek a gyerekek. Vajon milyen az ovis élet

nélkülünk? Mi változott meg? Ki kapta a
jelünket? Az óvó néni emlékszik még
ránk? – tették fel kérdéseiket.
Az elsõsök visszalátogatása a régi csoport-
jukba mindig magával ragadó pillanato-
kat, találkozásokat jelent. Most sem volt ez
másképp. Minden gyermek a régi csoport-
jába ment be, ahol az óvó nénik és kis paj-
tásaik nagy örömmel fogadták õket. Mo-
solygós arccal meséltek az iskoláról, arról,
hogy mennyit tanultak és milyen sok piros
pontot szereztek már. Ismerõsként vették
birtokba a játékszereket, közösen, együtt
játszva a kicsikkel. Megható pillanatokat
éltünk át.
Köszönjük a meghívást, felejthetetlenné
tették a gyerekek számára ezt a délelõttöt.
Szeretettel várjuk a Mészölybe mi is a le-
endõ elsõsöket!

Elsõ osztályos tanító nénik

Márton-napi mulatság

A Márton-napi népszokások egyrészt az év
végéhez, a mezõgazdasági munkák befeje-
zõdéséhez, az advent közeledtéhez kötõd-
nek, másrészt egy legendához, amely sze-
rint Szent Márton egy libaólban próbált el-
rejtõzni, amikor püspökké akarták válasz-
tani, de a ludak elárulták gágogásukkal.
Hagyományainkhoz híven az idén novem-
berben is megrendeztük a Mészöly Géza
Általános Iskolában Márton-napi vigadal-
munkat. Játékos programjainkon iskolánk
alsó tagozatos diákjai és szüleik vettek
részt, akik sok érdekességet megtudhattak
e napról, felidézve Szent Márton püspök
alakját és a vele kapcsolatos legendát. Kü-
lönbözõ feladatokban mérték össze ügyes-
ségüket: libaterelés, tojásfiaskó, tollfosz-
tás, libalambada. Készítettek ludas fej-
díszt, lámpást, libákat különbözõ techni-
kákkal. A hagyomány szerint ilyenkor nagy
evés-ivást rendeztek, hogy a következõ
esztendõben is bõséges legyen a kamra. Mi
is lakomával ünnepeltük a játékos délután
végét. A szülõk által készített, finomabb-
nál finomabb süteményeket a gyerekek jó-
ízûen elfogyasztották.
Nagyon jó élményt jelentett mindnyájunk
számára. Jövõre újra megismételjük!

Tanító nénik
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Pályaorientációs programok
A Cecei Általános Iskolában nagy gondot fordítunk arra, hogy di-
ákjainkat minél több továbbtanulási lehetõségrõl tájékoztassuk.
Külön örülünk, ha ezt a már elballagott diákjaink teszik, hiszen
nekik jó érzés ellátogatni régi iskolájukba, diáktársaiknak pedig
hitelesen beszélhetnek az új iskolájuk által támasztott követelmé-
nyekrõl és a lehetõségeikrõl egyaránt.
A már megkezdett pályaorientációs programok a 8. évfolyamos
diákjaink Székesfehérvári Pályaválasztási Kiállításra való látoga-
tásával folytatódtak, ahol egy helyen szinte valamennyi Fejér me-
gyei középiskola képviselõivel találkozhattak osztályfõnökeik
kíséretében.
Az õszi szünet után már hétfõn vendéget fogadtunk Dicsérdi
Elizabet személyében, aki a végzõs diákoknak a Paksi Energetikai
Szakközépiskoláról mesélt és hívogatta oda õket továbbtanulni.
Pénteken a Szekszárdi Garay János Gimnáziumból érkeztek hoz-
zánk elballagott diákok Kacz Kornélia és Pordány Emese szemé-
lyében, akik az ottani mindennapokról, a kollégiumról és a közép-
iskolai életrõl meséltek a volt iskolatársaknak.
November 17-én, csütörtökön Nagy Lászlóné, a Fejér Megyei
Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság Pályaválasztási Tanácsadói
szolgáltatásáról mesélt a végzõs diákoknak és a 7. évfolyamosok-
nak. Elmondta, hogy mindenki jól gondolja át, mivel szeretne fog-
lalkozni felnõttként, rendelkezik-e a szakmához szükséges kom-
petenciákkal, adottságokkal, majd látogassa meg ennek a szak-
mának a képviselõit, hogy tapasztalatokat szerezzen. Ezután ke-
resse meg szülei, vagy a Pályaválasztási Tanácsadó segítségével
azt a középfokú iskolát, amelyik ehhez a képzettséghez eljuttat-
hatja. Elmondta azt is, hogy szívesen várja azokat a tanácsadóba,
akiknek még nincsenek határozott elképzeléseik, hogy hol tanul-

nának tovább, mi érdekli õket igazán. Biztatta a diákokat, hogy
járjanak nyitott szemmel, hogy megtalálják az õket leginkább ér-
deklõ szakmát, tevékenységet.
A pályaorientációs programok tovább folytatódnak, intézmé-
nyünk végzõsei és pedagógusai szívesen látják az iskolák képvise-
lõit, akik be szeretnék mutatni középiskolájukat a Cecére járó
diákoknak.

Szabóné Várady Katalin

Jótékonysági est a Mészölyért
Pénteken délután öt órára az iskola javára rendezett jótékonysági estre
várta szeretettel vendégeit a Mészöly Géza Általános Iskola a sárbogárdi
mûvelõdési központba. Az iskolába járó tanulók a legkülönfélébb terüle-
teken mutatkoztak be a közönségnek.

Kecskés Andrea konferálta fel a fellépõ csoportokat. A hiphoposok több
korosztályban váltották egymást, majd kicsit éles váltással Szummer
Ádám és Jákob Zoltán trombita–zongora kettõse elõadásában csendült
fel egy szép komolyzenei mû: Uram, vigyázz rám! Bodoki Bernadett
Tompos Kátya Magányos csónak címû dalát énekelte el. A Kovács Jó-
zsefné által felkészített, ügyes, 2. b osztály néptáncát klarinétmuzsika kö-
vette: Papp Alexa Petra játéka, aki zongorakísérettel egy Bach-mûvet tol-
mácsolt. Majd Duskáné Lábodi Eszter vezetésével a drámások a Hét-
színvirág címû mesét vitték színre. Végül, de nem utolsó sorban Radnai
Zoltán és Szõke Fanni, valamint tanítványaik kápráztatták el táncukkal a
nézõket.

Hargitai–Kiss Virág
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Advent elsõ vasárnapja – készüljünk a karácsonyra!
Az advent a karácsonyi ünnepekre való
elõkészület ideje, ugyanakkor a második
eljövetelre is irányítja figyelmünket.

Rónay György:
Advent elsõ vasárnapja

Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tûzre dobhatsz, Kertész,
mert nem terem meg
korcs ágaimon más, mint a halál?
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már.
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
angyalod mégis álomban talál.
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bõség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet!

Advent, éber várakozás
Krisztus eljövetelére

Már napokkal ezelõtt megjelentek a virág-
árusoknál az adventi koszorúk. A „szabá-
lyos” koszorú fenyõbõl készül, rajta három
viola és egy rózsaszín gyertya. Más díszek is
rákerülhetnek, de azok már nem tartoznak
a lényeghez.
A koszorút a katolikus templomokban és
családi otthonokban egyaránt elhelyezik,
és a négy adventi vasárnap, vagy már elõzõ
este mindig eggyel több gyertyát gyújta-
nak. A gyertyagyújtást közös énekkel,
szentírási szakaszok felolvasásával és kö-
zös imádsággal végzik.
Az advent Szent András ünnepe körül kez-
dõdik. Négy adventi vasárnap van karácso-
nyig. A katolikus templomokban ebben az
idõszakban nem díszítik virággal az oltárt,
az orgona csak az ének kíséretére szorítko-
zik, a misézõ pap viola miseruhát használ,
de a harmadik vasárnap lehetséges a ró-
zsaszín.
Az advent eredete a 4. századig nyúlik visz-
sza.
Régi szokás templomainkban, hogy az ad-
venti hétköznapokon hajnali, úgynevezett
rorate misét végeznek.
Az adventben a keresztény ember készül
karácsonyra, Krisztus születésének ünne-
pére, de egyben Krisztus világvégi eljöve-
telére is. A népi jámborság megnyilvánulá-
sai az adventi koszorú mellett a karácsony
elõtti betlehemezés és a keresztény család
közös Szent Család-járása. Amíg a betle-
hemezés karácsony eseményeit mondja el,
addig a Szent Család-járás inkább a felké-
szülés ájtatossága a családi otthonokban.
Ebben az idõben sokszor felhangzik a cso-
dálatos gregorián himnusz: Rorate, coeli
desuper, et nubes pluant justum – Harma-
tozzatok, egek, onnan felülrõl, és felhõk
hozzák az igazat.

Advent – maga az ünnep
Mit is jelent az advent szó?
Ádvent, Adventus Domini = az Úr eljöve-
tele, röviden: Úrjövet, az Úr kegyelemho-
zó eljövetelére való felkészülés idõszaka.

Mikor tartjuk az adventet?
Advent – egyben az egyházi év – a Szent
András ünnepéhez (november 30.) legkö-
zelebb esõ vasárnappal, illetve annak elõ-
estéjével kezdõdik. Négy hétbõl áll, a ne-
gyedik többnyire csonka. A liturgikus szín:
viola (kivéve advent III. vasárnapján, ami-
kor szabad rózsaszínt használni). Decem-
ber 17-étõl már a közvetlen karácsonyi
elõkészület jeles napjait tartjuk.

Milyen Úrjövetrõl emlékezünk
meg adventben?

1. Történelmi Úrjövet. Az Ószövetség vá-
rakozása Krisztus elsõ (alázatos) eljövete-
lére „az idõk teljességében”.
2. Kegyelmi Úrjövet. A hívõ lélek várako-
zása Krisztus folytonos (lelki) eljövetelére
a karácsonyban.
3. Eszkatologikus Úrjövet. Az egyház vir-
rasztó várakozása Krisztus második (dia-
dalmas) eljövetelére az Utolsó Napon.

Kik az advent lelki mesterei?

1. Izaiás próféta, a vágyakozás tanítója:
„Harmatozzatok, egek, onnan felülrõl!”
(Iz 45,8)
2. Keresztelõ Szent János, a felkészülés ta-
nítója: „Készítsétek az Úr útját!” (Mt 3,3)
3. Szûz Mária, az önátadó, alázatos vára-
kozás tanítója: „Legyen nekem a te igéd
szerint!” (Lk 1,38)

Mi jellemzi az adventi lelkületet?

1. Saját gyengeségünk, megváltásra való
rászorultságunk tudata, mert „Isten a ke-
vélyeknek ellenáll, az alázatosaknak meg-
kegyelmez” (Jak 4,6).
2. Bûnös múltunk elutasítása, állandó fo-
hászkodás Isten irgalmáért: „Mutasd meg
nekünk, Urunk, irgalmasságodat!” (Zsolt
84,8).
3. Figyelmes, éber várakozás, reménykedõ
virrasztás: „Virrasszatok, mert amely órá-
ban nem is gondoljátok, eljön az Ember-
fia!” (Mk 13,35).

Melyek az advent sajátos
gyakorlatai?

1. Csönd, elmélkedés, imádság.
Foglalkozzunk többet Isten dolgaival, is-
merjük meg jobban azt, akit várunk. Le-
gyünk többet csöndben, magunkban. Ke-
rüljük most a hangos helyeket, izgalmakat,
szórakozásokat. Járjunk Mária lelki isko-
lájába: figyeljük õt, imádkozzunk hozzá,
vegyünk részt a rorate (adventi hajnali)
miséken.
2. Készülés karácsonyra.

Készüljünk elõ családunk karácsonyi litur-
giájára. Ajándékainkat a helyes lelkület és
szeretet készítse elõ és hitelesítse: gondos,
személynek szóló kiválasztás, és nem üzleti
szellem.

3. Bûnbánat.

A közelgõ karácsony várakozásában szor-
gosan, mégis vidáman tisztítsuk ki lelkün-
ket minden szennytõl.

Melyek az advent szimbólumai?

1. A viola szín: az összeszedettség, szent fe-
gyelem és bûnbánat színe.

2. Az oltár díszítetlen, az orgona legfeljebb
az éneket kíséri: ezek a visszafogottság, a
várakozó komolyság jelei.

3. Nem liturgikus jelkép – s nem is kerülhet
a liturgia megszentelt formái elé –, de se-
gítheti elmélyülésünket az újabb korban
divatba jött adventi koszorú. Mintegy élõ
naptár, mutatja a családnak, a templomi
közösségnek a karácsony közeledését.

Az adventi naptár kitalálója

Adventi naptárt már hetekkel karácsony
elõtt mindenfelé vásárolhatunk. A préselt
ajtócskák mögött kis csokoládé-meglepe-
tések várnak a kíváncsi „édesszájúakra”.
Más adventi naptárak fából készült kis do-
bozokból állnak, vagy hosszú ajándékcso-
magokból. De mindig 24 ajtócska, 24 zacs-
kó, vagy csomagocska van a naptárban,
hogy december minden napjára jusson egy
ajándék szentestéig.

Ezt a szép szokást egy édesanya találta ki.
Rosszul esett neki, hogy kisfia minden este
azzal a kérdéssel nyaggatta: „Hányat kell
még aludnunk, hogy megjöjjön a Jézus-
ka?” Egy nap fogott egy kartont, huszon-
négy mezõre osztotta, mindegyikre rátû-
zött egy bonbont. Kisfia minden nap le-
csippenthetett egyet.

A kisfiúból idõvel felnõtt lett. Eszébe ju-
tott egyszer az édesanyja naptára. Úgy
gondolta, hogy más gyerekeknek is örömet
szerezhetne vele, és ezért elhatározta,
hogy adventi naptárakat készít és árusít.
Nagy sikere lett. Nemsokára gyárak sora
foglalkozott adventi naptárak készítésé-
vel. Gerhard Lang, az adventi naptárak
atyja 1974-ben hunyt el Münchenben, igen
idõs korában.

Felhasznált forrás: gondola.hu
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EMLÉKEZÉS
Összegereblyélem az emlékeimet, megpróbálom
felidézni, mit csináltam hatvan évvel ezelõtt, 56 no-
vembere közepén. Az egyetemen beszüntették az
elõadásokat, ostromállapot. Magyarország holtan
hevert a szovjet tankok hernyótalpai alatt. Császkál-
tunk a romos Debrecenben, szitkozódtunk. Nyo-
masztó volt a felismerés: a világot a gonoszság kor-
mányozza. Egy lelkes fiatalt ez a tudás megvisel.
Nem ilyennek képzeltük az életet.

Már szervezõdött az ellenforradalmi rendszer gépe-
zete. Egy este fegyveresek vették körül a kollégium
épületét, az emeleti ablakból láttam, amint mozog-
nak a bokrok közt a géppisztolyaikkal. Sokan voltak.
Bementek a szobákba, kutakodtak. Fegyvereket,
röpcédulákat kerestek. Elterjedt, hogy néhány em-
bert magukkal vittek az egyetemisták közül. Vala-
honnan azt is megtudtuk, hogy öt-hat társunkat a
Szovjetunióba hurcolták. Két szobatársunk is közé-
jük tartozott. A rádióban alighanem Kádár János, az
ország új, a szovjet pártvezetés által kinevezett veze-
tõje nyomatékosan kijelentette, hogy csak a szocia-
lizmus ellenségei állítják, hogy magyar állampolgá-
rokat az unióba vittek. Furcsa volt, hogy az új veze-
tés könnyedén az ország szemébe hazudik.

Hangosbemondón közölték a diáksággal, hogy a
kollégium idõlegesen megszünteti a mûködését,
nem lesz fûtés, menjen, ki merre lát. A közlekedési
rendszer még nem állt helyre. Menetrend nem léte-
zett, az emberek kimentek az állomásokra, és vár-
ták, mikor megy vonat.

Én csak Pesten keresztül juthattam volna haza. Azt
mondták, a fõvárosban még harcok vannak, jobb, ha
nem megyek arrafelé. Egy barátom meghívott hoz-
zájuk Szentesre, hogy húzzam ki náluk az idõt, amíg
csendesedik a helyzet.

Debrecenbõl Szentesig egy egész napot vett igénybe
az út. Egy keserves éjszakát a püspökladányi állo-
más várótermében töltöttünk vacogva. Mikor az ál-
mosságtól kábultan a barátomék házához értünk,
épp kilépett a kapun az édesapja. Nem jutott szó-
hoz, amikor megpillantotta a fiát. Az a téves hír ju-
tott el hozzájuk, hogy a fiú valamiféle harcok során
Debrecenben meghalt. Pár nap múlva marhahúst
szállító teherautón tudtam Pestre menni. Hatalmas
rózsaszín tehénsonkák voltak az útitársaim a kocsi
platóján.

Mikor Pesten leugrottam a teherautóról, az iszonyat
érzése ragadott meg. Ahol álltam, mindenfelõl ro-
mok néztek rám. Az utcák kövezetét omladékok bo-
rították, a házak utcai frontján hatalmas üregek tá-
tongtak, az ablakok keretestül ki voltak szakítva.
Tankroncsok, leszakadt villamosvezetékek. A világ-
vég hangulata. Most, mikor ezek a képek felidézõd-
nek bennem, felágaskodik egy súlyos kérdés is: va-
jon azokban, akik erre a sátáni tettre a parancsot ki-
adták, hogy egy „baráti” ország fõvárosával ezt mû-
veljék, megjelent-e egy minimális lelkiismeret-fur-
dalás? Ha nem, az kellemetlen következtetéssel jár
az egész emberi fajra nézve.

Aznap délután kiálltam a Körtér Fehérvári úti kijá-
ratához, hátha akad valami jármû, amely hazavisz.
Szerencsém volt: egy teherautó Fehérvárra indult.
Fölvett, nem kért semmit. A népben még benne volt
a szolidaritás érzése a forradalom nyomán.

L. A.

MEGHÍVÓ
Horváth Lajos: Gyalog megyünk, vagy Elvis Presley?

KÖNYVBEMUTATÓ ÉS EMLÉKEST

2016. november 28-án, hétfõn, 17 órakor
a Madarász József Városi Könyvtárban.

Sajtos Lajos írótársként, Hargitai Lajos kiadóként méltatja Horváth Lajos írói
munkásságát és szellemiségét. Hargitai–Kiss Balázs a könyvborító és a könyv-
ben található képregény szimbólumrendszerérõl beszél. Közremûködik F. Dõ-
ry Magdolna Radnóti-díjas versmondó.
Az emlékestre és könyvbemutatóra minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Horváth Lajos megjelent könyvei:
LonDonország (Árgus Kiadó, Vörösmarty
Társaság)
Utazás a Don-kanyarba (Árgus Kiadó, Vö-
rösmarty Társaság)
A föl-földobott Kû (Árgus Kiadó, Vörös-
marty Társaság)
Olaszcsizma (Hely-szín-lelés c. irodalmi an-
tológia, Árgus Kiadó, Vörösmarty Társa-
ság)
Kések (Bogárd és Vidéke kiadó)
Bár az Úristen mindenható, szaxofonozni
nem tud, avagy nem számít semmi, csak a
FRADI gyõzzön (Bogárd és Vidéke kiadó)
Komárom (Bogárd és Vidéke kiadó)
Iskoláskönyv (Bogárd és Vidéke kiadó)
Gyalog megyünk, vagy Elvis Presley? (Bo-
gárd és Vidéke kiadó)
Gördülõ kövön nem nõ moha c. portréfilm
Horváth Lajosról (készítette: Monhalt Ákos)

Horváth Lajos
…író, magyar–történelem szakos tanár. Hosszú betegség után, 2016. május
20-án halt meg. Az elõtte való napon, május 19-én töltötte be 63. életévét.
Lajos dolgozott Sárbogárdon a járási könyvtárban, majd sok éven át szülõfalu-
jában, Vajtán tanított. A vajtai iskola megszûnése után a pálfai iskola tanára
lett, ahonnan súlyos tüdõmûtéte után, nyugdíjazása elõtt néhány évvel „közös
megegyezéssel” elbocsátották. Utolsó éveiben édesanyja ápolta. E nehéz mun-
kában a család, felesége, lánya álltak mellette.
Horváth Lajos Lázár Ervin, Bella István írói köréhez tartozott. Írói példaképe
Örkény István. Sajátos, egyéni hangvételû írásai kezdetben a Mozgó Világ és az
Árgus irodalmi folyóiratokban, valamint a Bogárd és Vidéke hetilapban jelen-
tek meg. Nagyobb lélegzetû munkái ezt követõen a székesfehérvári Árgus Ki-
adó, illetve a sárbogárdi Bogárd és Vidéke kiadó gondozásában láttak napvilá-
got.
A most bemutatásra kerülõ: Gyalog megyünk, vagy Elvis Presley? – örkény-
novellák c. utolsó kötetének javítópéldányát még a kezében tarthatta, de meg-
jelenését már nem érhette meg.
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MEGHÍVÓ
A Sárréti Csókavirág Népi Együttes

a Tehetség Mûvészeti Alapítvány, valamint
a József Attila Mûvelõdési Központ

nagy tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a

2016. december 17-én 16.00 órakor
rendezendõ

„AZOK A RÉGI
KARÁCSONYOK”

címû évzáró néptáncos karácsonyi mûsorra.

Bemutatkoznak:
– a Rákóczi Hagyományõrzõ Néptánccsoport Körösfõrõl,
– a Tehetség Táncmûhely növendékei,
– a dunaföldvári Levendula AMI Cinege és Gólya csoport-
ja,
– a Sárszentmiklósi Általános Iskola népdalénekesei,
– a Violin Mûvészeti Iskola Csepp, Gézengúz és Kiskamasz
csoportjai és nagylóki növendékei,
– a sárbogárdi Sárréti Csókavirág Népi Együttes.
Koreográfusok és tanárok: Baki Tibor, Horváth Ferencné,
Iker Józsefné, Végsõ Miklós, Varga János.
A mûsor után táncház a Tarsoly zenekarral!
Jegyek és pártolójegyek elõvételben megvásárolhatók az
Aranyorsó üzletben és a mûvelõdési központban.

A rendezvény helyszíne: József Attila
Mûvelõdési Központ, Sárbogárd.

Rendezõk és támogatók: Sárréti Csókavirág Népi Együt-
tes, Tehetség Mûvészeti Alapítvány, Violin Mûvészeti Is-
kola, Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, Sárbogárdi Kultu-
rális Egyesület.
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Dupla hagymás leves

Hozzávalók: 10 gerezd fokhagyma, 3 köze-
pes fej vöröshagyma, 4 dkg vaj, 4 dkg liszt,
2 db marhahúsleves-kocka, só, bors, 1 ba-
bérlevél, reszelt szerecsendió, 2 tojássár-
gája, 2 dl tejszín, maroknyi reszelt sajt.

A hagymát és fokhagymát vékonyan fel-
szeleteljük, a vajon világosra pirítjuk.
Megszórjuk liszttel, ezzel is pirítjuk egy ki-
csit. Felöntjük 1 liter vízzel (vagy húsleves-
sel), és beletesszük a húsleveskockát. Íze-
sítjük borssal, kis sóval, babérlevéllel és
szerecsendióval, majd kis lángon negyed-
órát fõzzük fedõ alatt. Kiszedjük belõle a
babérlevelet, összeturmixoljuk. Ha valaki
szereti darabosan, hagyhatja úgy is. Vi-
szonylag sûrû leves lesz belõle. Forrón hõ-
álló csészébe merjük, a tetejére tesszük a
tejszín, a tojássárgája és a sajt keverékét.
Ezt így betesszük a sütõbe (ha van benne
grill, akkor azt kapcsoljuk be!), és barnulá-
sig hagyjuk benne. A sajtos keverék nagy
része lesüllyed a levesben, egy része a tete-
jén marad. A felsõ része megbarnul, a
többi a forró levesben kissé nyúlóssá olvad.
Pirítóssal tálaljuk.

Mézes–mustáros–
fokhagymás sült csirke

Hozzávalók: 2 egész csirkecomb, 1 csirke-
mell, 3 ek dijoni mustár (magvas mustár),
3 ek méz, 3 gerezd fokhagyma, friss petre-
zselyemzöld, só, bors, olaj.

A húst átkenjük a fûszerekkel és kiolajo-
zott tepsibe, vagy kerámiaedénybe tesz-
szük. Öntünk rá 1 dl vizet, alufóliával leta-
karjuk és 180 fokos sütõben 40 percen át
sütjük. A zúzott fokhagymát, a mézet és a

mustárt összekeverjük. A húst kivesszük a
sütõbõl, és a szaftjából is hozzákeverünk 3
evõkanállal a mustáros szószhoz. A húso-
kat bõségesen átkenjük a mustáros szósz-
szal, majd alufólia nélkül nagyjából fél óra
alatt készre sütjük. A felaprított petrezse-
lyemzölddel meghintjük és tálalhatjuk is.

Currys–ananászos halragu

Hozzávalók: 1 kg tengeri halfilé, fél doboz
ananászkonzerv, 1 ek méz, curry, só, olaj.

A halfilét kockára vágjuk, és egy mély ser-
penyõben kevés olajon elkezdjük pirítani.
Mivel fagyasztott halból készül, így enged
levet, más folyadékra nincs szükség. Sóz-
zuk, curryvel bõven fûszerezzük. Hozzáad-
juk az ananászt a leve nélkül, majd elkever-
jük a mézzel. Idõnként megkeverve addig
pároljuk, míg a leve nagy részét elpárolog-
ja. Akkor jó, ha érezni a curry ízét, sós és
édes is egyszerre. Burgonyapürét tálalha-
tunk hozzá.

Zománcozott burgonya

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 3 evõkanál cu-
kor, 4-5 dkg vaj, só.

A burgonyát sós vízben, héjában megfõz-
zük, lehéjazzuk. Amikor kihûlt, szûrõbe
tesszük, hideg vízzel leöblítjük, majd lecse-
pegtetjük. A cukrot egy serpenyõben felol-
vasztjuk, s addig keverjük, amíg barnulni
kezd. (Vigyázni kell, nehogy megégjen.)
Ezután a serpenyõt levesszük a tûzrõl, és
az olvadt cukorhoz hozzáadjuk a vajat, s
addig keverjük, míg a vaj is elolvad. Ezután
beleöntjük a nedves burgonyát, s addig
lökdössük, rázogatjuk a cukros vajban,
amíg egyenletesen „zománcozott” és

aranybarna lesz. Végül a serpenyõt vissza-
helyezzük a tûzre, és kis lángon átmelegít-
jük. Azonnal tálaljuk, tetszés szerint felap-
rított hagymát is szórhatunk rá.

Palacsintafánk

Hozzávalók 20 darabhoz: egy bögre liszt
(2,5 dl), egy bögre tej, 3 tojás, 1-2 ek cukor,
csipet só, olaj a kisütéshez.

A tejet felforraljuk a cukorral és a csipet
sóval, majd hozzákeverjük (akár turmix-
géppel is!) kisebb adagokban a lisztet, vé-
gül egyenként a tojásokat. Ezután az olajat
felhevítjük közepes fokozaton, mert nem
szabad hirtelen sülniük! Egy olajba már-
tott kanál segítségével gömböket csorga-
tunk bele a tésztából két kanál segítségé-
vel), majd aranybarnára sütjük õket.
Többször fordítsuk át a fánkokat, már a sü-
tés kezdetétõl, mert ha hirtelen megsül az
egyik felük, akkor nem akarnak majd a
gombócok átfordulni. Vaníliás cukorral
meghintve nagyon finom!

Képviselõ muffin

Hozzávalók: 200 g liszt, 70 g búzadara, 90
g cukor, 2 csapott tk sütõpor, 2 cs vaníliás
cukor, 3 tojás, 125 g olvasztott, lehûtött
vaj/margarin, 4 ek tej.

Ezeket összekeverve nokedliszerû tésztát
kapunk! Muffin papírsütõbe adagoljuk a
tésztát, 200 fokon megsütjük. Utána ék
alakban kivágjuk a kalapját, félretesszük.
Vaníliás pudingport fõzünk 4 dl tejjel, ki-
hûtjük. Felverünk 2 dl tejszínhabot, majd
lazán beleforgatjuk a kihûlt pudingba. A
muffinok üregébe habzsákkal betöltjük a
krémet, ráillesztjük a kalapjukat, vaníliás
porcukorral meghintjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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F O C I D Ö M P I N G
45 perc nem elég
a boldoguláshoz

Sárbogárd–Bicske 0-3 (0-0)

Sárbogárd: Deák M. – Gráczer G., Kõkuti
T., Nagy Á., Hegedûs Gy., Lajtos A., Tóth
Zs., Laták B., Rauf R., Boros B., Horváth
Á.
Csere: Gráczer B., Varga T., Demeter D., Si-
mon Cs.
Edzõ: Gracza Tibor.
Bicske: Milinte Á. – Katona L., Sötét D.,
Máté D., Dukon G., Köntös D., Szilágyi L.,
Varga Z., Németh E., Móri T., Rigó G.
Csere: Bognár Gy., Rabos G., Pásztor L. M.,
Bencze M., Marton H., Szarvas P.
Edzõ: Raffai Rudolf.
Az elsõ félidõ egyenlõ erõk küzdelmét
hozta az õszi szezon utolsó mérkõzésén.
Mindkét oldalon egy-két kihagyott hely-
zet, amelyekben Horváth Á. és Móri T.
„jeleskedett”. A második játékrész bicskei
támadásokkal kezdõdött. A hazaiak véde-
kezése a 49. percig hibátlannak bizonyult.
A vendégek bal oldali támadását Nagy Á. a
büntetõterületen belül szabálytalanul aka-
dályozta meg. Németh E.-t buktatta és a
játékvezetõ büntetõ ítélt. Móri T. a 11-est
a bal kapufára lõtte. A kihagyott büntetõ
után továbbra is a vendégek játszottak fö-
lényben. Az 58. percben bal oldalról elvég-
zett beadás után a labda a kapu elé került,
és a tétovázó védõk között Varga Z. 5 mé-
terrõl hálóba lõtt, 0-1. A 68. percben a ven-
dégek jobb oldali támadása végén ismét a
hazaiak hálójába került a labda. Katona L.
beadását Rigó G. a védõket megelõzve fe-
jelte a kapuba, 0-2. A mérkõzés 85. percé-
ben Rigó L. baloldalról belõtt labdáját

Varga Z. középen felugorva a kapu bal sar-
kába fejelte, 0-3.
A végére elfáradt hazaiak ellen a jó erõket
felvonultató vendégek a második félidõ-
ben mutatott játékukkal megérdemelten
szerezték meg a három pontot.
Jók: Tóth Zs. ill. Németh E., Varga Z.

Az õszi szezon végeredménye

1. Iváncsa 13 2 0 69-7 41
2. Bicske 11 2 2 47-8 35
3. Mór 10 4 1 55-9 34
4. Martonvásár 9 3 3 29-17 30
5. Sárosd Sport 36. 9 3 3 30-19 30
6. Ercsi Kinizsi 7 1 7 33-32 22
7. Gárdony–

Agárdi Gyógyfürdõ 6 4 5 29-25 22
8. Sárbogárd 6 2 7 25-33 20
9. Tordas 5 5 5 26-30 20
10. Polgárdi 6 0 9 20-31 18
11. Baracs 5 3 7 21-32 18
12. Mezõfalva 3 4 8 14-35 13
13. Velence 4 0 11 20-51 12
14. Pátka 2 3 10 15-38 9
15. Lajoskomárom 2 2 11 17-40 8
16. Aba–Sárvíz 2 2 11 18-59 8

Ismét gyenge teljesítmény

Sárbogárd II.–Adony 1-3 (1-2)

Sárbogárd II.: Brúzsa S. P. – Nagy T., Sza-
bó Z., Horváth I., Szakács S., Halasi G.,
Berta J., Huszár D., Vámosi D., Rigó L.,
Krajcsovics P.
Csere: Juhász G., Bartók Z., Fésû M.,
Szopori G.
Edzõ: Pajor László.
Adony: Hamar D. – Nebucz F., Szántó I.,
Szabó B., Budai Z., Erdei E., Nebucz M.,
Csányi A., Varga Z., Müller A.

Csere: Bere D., Broscher M., Szõke D.,
Fülöp A., Pálinkás A.
Edzõ: Csorba József
Az elsõ harminc perc mezõnyjátékkal és
kihagyott helyzetekkel telt el. A 33. perc-
ben Varga Z. (0-1) és a 36. percben Müller
A. góljával a vendégek jutottak elõnyhöz,
0-2. A hazaiak a 41. percben Szabó Z. gól-
jával még a félidõ lefújása elõtt szépítet-
tek, 1-2.
A második félidõ 6. percében büntetõhöz
jutott az Adony csapata. Csányi Á. a meg-
ítélt 11-est magabiztosan lõtte a kapuba,
1-3.
A vendégek védelme sikeresen állította
meg a Sárbogárd II. támadási kísérleteit,
és magabiztos gyõzelmet arattak a helyze-
tek kihagyásában jeleskedõ hazaiakkal
szemben.

Az õszi szezon végeredménye:

1. Ikarus–Maroshegy 13 1 1 63-12 40
2. Kisláng 11 2 2 62-18 35
3. Szabadegyháza 10 2 3 55-33 32
4. Enying 10 1 4 57-28 31
5. Nagylók 8 2 5 34-39 26
6. Seregélyes 8 1 6 27-25 25
7. Pusztaszabolcs 7 1 7 34-33 22
8. Adony 6 2 7 28-35 20
9. Káloz 5 5 5 21-27 20
10. LMSK Cobra Sport 5 4 6 30-36 19
11. Besnyõ 5 2 8 30-44 17
12. Iváncsa II.–

Beloiannisz 3 3 9 31-45 12
13. Sárbogárd II. 3 3 9 22-37 12
14. Nagykarácsony 3 3 9 28-55 12
15. MPF Ráckeresztúr 2 4 9 15-39 9
16. Rácalmás 1 4 10 17-48 7
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VAX KE Sárbogárd–Bicske TC 35-27 (17-10)
Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Ké-
zilabda-bajnokság, 9. forduló
Vezette: Krupják B.–Tari T. Nézõszám: 60
fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 4, ifj.
Bodoki 6, Pluhár, Rehák 7, Horváth 8,
Tutuc 2.
Cserék: Schvarcz – Aranyos 2, Várady–Sza-
bó, Szabó J. Zs. 3, Suplicz 2, Vorsléger 1.
Edzõk: Bodoki György, Takács Lajos.
Bicske: Schmell – Nánássy 4, Hímer 5,
Balla 4, Kutrik 7, Ádám 3, Schulman 2.
Cserék: Molnár – Rubányi, Ivicz 1, Szabó 1.
Edzõ: Kuzma Norbert.
Hétméteresek: 3/3, ill. 5/4. Kiállítások: 2,
ill. 2 perc.
Csapatunk az elmúlt hétvégén Bicske csa-
patával találkozott. Az elõzetes várakozá-
sok nehéz találkozót ígértek, hiszen a ven-
dégek elõttünk voltak a tabellán. A mi tel-
jesítményünk eddig hullámzó, tehát bárki
ellen képesek vagyunk pontokat bukni.
Tökéletesen kezdtük a találkozót, Hor-
váth vezérletével 5 gólt rámoltunk be, ami-
re a vendégek csak a 6. percben tudtak elõ-
ször válaszolni. A folytatásban sem ha-
gyott alább a lendületünk, Németh a kapu-
ban kiválóan védett. A következõ 5-0-s fu-
tásunk végén már 9 góllal vezettünk az elsõ
negyedóra végén. A bicskeiek a félidõ
utolsó 10 percében találtak magukra, és a
szünetre feljöttek 7 gólra, azonban még így

magabiztos elõnnyel vonulhattunk az öltö-
zõbe.
A folytatásban kicsit visszább vettünk, a
vendégek Hímer vezetésével gyorsan visz-
szajöttek 4 gólra. Szerencsére most nem
estünk kétségbe. A következõ 10 percben
leráztuk ellenfelünket, és a mérkõzés utol-
só negyedére 10 gólos elõnnyel mehet-
tünk. A bicskeiek ekkor már nem tudtak
újítani, csak kozmetikázni az eredményt.
Végül magabiztos, 8 gólos sikert arattunk,
tovább tart a hazai veretlenségünk Bicské-
vel szemben.
Könnyed, önbizalom-növelõ gyõzelmet si-
került aratnunk. Többet vártunk a Bicske
csapatától, úgy gondoltuk, még itthon is
megnehezíthetik a dolgunkat. Az elsõ fél-
idõben kiválóan kézilabdáztunk, támadás-
ban sikerült szinte mindent megvalósíta-
nunk, amit szerettünk volna. A fordulás
után picit beragadtunk, de nem estünk ki a
ritmusból. Horváth István 8 góljával meg-
mutatta, hogy miért is tartják a jövõ nagy
ígéretének.
Jövõ héten a listavezetõ Veszprémi Egye-
tem csapatához látogatunk. Nem mi va-
gyunk a mérkõzés esélyesei, így felszaba-
dultan játszva szeretnénk kellemetlen per-
ceket okozni a bajnokság favoritjának.
November 27. (vasárnap) 18.45 óra,
Veszprémi Egyetemi SC–VAX KE Sárbo-
gárd

Rehák Tamás

Ez már valami

Sárbogárd U19–Bicske U19 7-1 (3-0)

Sárbogárd U19: Brúzsa S. P. – Márkovics
D., Horváth I., Vagyóczki P., Simon Cs.,
Sükösd G., Demeter D., Molnár M., Gyö-
kér K., Petõ A., Fekete A.
Csere: Ambrózi M., Bögyös G., Jákob G.,
Nagy F.
Edzõ: Pajor László.
Bicske U19: Rigó M. – Bognár S., Fekete
Zs., Farkas Sz., Jákob Á., Fehér J., Kis R.,
Máté Sz. L., Jakab D. Pásztor L. M., Szûcs
Zs.
A félidõ 24. percéig tartotta a vendégek vé-
delme a sorozatos hazai rohamokat, Petõ
A. nyitotta meg a gólok sorát, 1-0. A 28.
percben Gyökér K. 2-0-ra növelte az
elõnyt. Még fel sem ocsúdtak a vendégek a
bekapott góltól, amikor Molnár M. a 32.
percben megszerezte a harmadikat, 3-0. A
félidõ végéig már nem esett több gól.
A második játékidõben a 62. percig kellett
várni az újabb hazai találatra. Gyökér K.
4-0-ra módosította az eredményt. Deme-
ter D. a 67. percben lõtt góljával a nagyará-
nyú gyõzelem felé haladt a csapat, 5-0. A
75. percben az agilis Simon Cs. fél tucatra
növelte a gólok számát, 6-0. Négy perccel
késõbb, a 79. percben ismét Molnár M.
volt eredményes, 7-0. A Bicske repítõ gólja
a 83. percben született Pásztor L. M. révén
a mindvégig fölényben játszó hazaiak leis-
kolázták ellenfeleiket.

Pék pont U9-kupa
November 29-én a Vasas Fáy utcai sport-
pályán került megrendezésre az U9 kor-
osztály részére a Pék pont kupa. A tornán
NB I-es csapatok és akadémiák vettek
részt a Sárbogárd csapata mellett. A sport-
mérkõzésekben a Dalnoki Akadémiától
3-0-ra, a KISE csapatától 4-0-ra és az FTC
fiataljaitól 2-1-re kapott ki csapatunk. A
helyosztón a II. kerület ifjú focistáit 4-3-ra
sikerült legyõzni, és ezzel a 12 csapat közül
a 10. helyezést elérni.
A csapat tagjai: Szeip Roland, Nagy Kris-
tóf, Németh Levente, Szalai Balázs, Kun
Levente, Ratkai Ádám, Hollósi István,
Papp Noel, Balogh Zétény, Vinica Máté.
Felkészítõ edzõ: Sallai Attila.
Szép volt fiúk!

Szántó Gáspár

Tabella:

1. Veszprémi Egyetemi SC 8 8 0 0 265 201 64 16
2. Bajnok DSE Nemesvámos 8 7 0 1 237 180 57 14
3. Telekom Veszprém IV. 8 7 0 1 233 181 52 14
4. Rácalmás SE 9 5 0 4 261 255 6 10
5. Simontornyai KK 9 4 1 4 267 287 -20 9
6. Ercsi SE 8 4 0 4 233 206 27 8
7. VAX KE Sárbogárd 8 4 0 4 231 205 26 8
8. KK Ajka II. 8 4 0 4 192 189 3 8
9. Õsi Andreotti SE 8 4 0 4 229 227 2 8
10. Bicskei TC 8 3 1 4 213 233 -20 7
11. Martonvásári KSE 8 2 0 6 181 229 -48 4
12. Alsóörsi SE 9 1 0 8 215 273 -58 2
13. Somló Hús KK Pápa 9 0 0 9 213 304 -91 0
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A mérkõzéseket vezette: Szunyogh Á.

BOGÁRD JUNIOR–SPURI 2:4 (0:3)

Bogárd Junior: Németh – Bor P., Grigóliát,
Lénárt, Stadler.
Csere: Oláh, Varga, Farkas.
Spuri: Kiszl – Kiss, Kacz, Zámbó, Szabó.
Csere: Banda, Bereczki, Fésû, Huszár.
A játékidõ elsõ öt percében nem találták el
a kaput, lövéseik mellé, fölé szálltak. 6.
perc: Kiss lövését Németh kapus szögletre
ütötte. Majd Ellenbruck és Lénárt is gól-
helyzetbe került, de Kiszl mindkétszer re-
mekül védett. 8. perc: Bereczki lövése ke-
rülte el a kaput. 9. perc: Lénárt megszerez-
hette volna a vezetést, azonban lövése elke-
rülte a kaput. 10. perc: Fésû, majd Banda
tesztelte Németh kapust, Huszár lövése
utat talált a kapuba, 0:1. 11. perc: Lénárt
nagy erejû közeli lövésébe Kiszl belenézett!
12. perc: Fésû remek cselek után bevette
Németh kapuját, 0:2. 15. perc: Huszár lövé-
se Némethrõl Huszár elé pattant, másod-
szorra kilõtte a jobb alsó sarkot, 0:3. 16.
perc: Lénárt lövését Kiszl szögletre ütötte.
19. perc: megint Lénárt próbálkozott, Kiszl
a mezõnybe öklözte a labdát. 21. perc: fel-
váltva kerültek veszélybe a kapuk, azonban
a lövések célt tévesztettek. 23. perc: Lénárt
lövésével szemben Kiszl tehetetlen, 1:3. 25.
perc: Huszár lövése a kapufáról kipattant a
játéktéren kívülre. 26. perc: Lénárt került
gólhelyzetbe, Kiszl bravúrosan védett. 28.
perc: Szabó hosszan szöktette magát, Né-
meth mentett. 27. perc: Farkas nagy erejû
lövése kerülte el a kaput. 30. perc: Banda
lövését Németh kiöklözte. 32. perc: Farkas
nagy helyzetet hagyott ki! 33. perc: Szabó
lövését Német kispárgázta. 34. perc: Farkas
lövése a kapufáról kifelé pattant. 35. perc:
Kiss lövését Németh szögletre tisztázta. 37.
perc: Farkas lövése utat talált a kapuba, 2:3.
Levegõben lógott a meglepetés! 39. perc:
Szabó állította be a végeredményt, 2:4.
Azt hitte a Spuri, hogy 0:3-nál eldõlt a mér-
kõzés, kellettek Kiszl bravúros védései a si-
kerhez.
Sárga lap: Lénárt.
Góllövõk: Lénárt, Farkas ill. Huszár 2, Fé-
sû, Szabó.

LÉGIÓ 2000, NATUR AGRO–
SÁRKERESZTÚR KIKE 1:2 (0:1)

Légió 2000, Natur Agro: Horváth – Tóth A.,
Ellenbruck, Kelemen,Tóth G.
Csere: Németh A., Virág, Szabó.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Böröndi,
Hajdinger J., Tóth I., Jancski.
Csere: Hajdinger Z., Szauervein.
2. perc: Jancski nagy helyzetben hibázott,
kapu fölé lõtt. 4. perc: Tóth I. fejese a kapus
ölében halt el. 5. perc: Kelemen lövése Visi
lábáról Jancski elé került, aki megint nem
tudott élni a kínálkozó lehetõséggel. 7.
perc: Hajdinger J. lövését Horváth kiütötte.
9. perc: Tóth I. lövése kerülte el a kaput. 11.
perc: Tóth I. emelt kapu mellé. Változtatott
az iramon a Légió! 13. perc: Virág váratlan
lövése Visi kapusról a mezõnybe pattant.

14. perc: Virág szerezte meg a vezetést, 0:1.
15. perc: Kelemen hagyott ki nagy helyze-
tet. 16. perc: Hajdinger Z. lefutotta
Ellenbruckot, Horváth kifutott a kapuból,
mellérõl szögletre vágódott a labda. A ka-
pus már verve volt, vagy szerencséje volt?
17. perc: Horváth kapus Hajdinger Z.-be
rúgta a labdát, mely a kapu felé szállt, de be-
le tudott kapni, így szöglet lett belõle. 19.
perc: Böröndi lövését Horvát szögletre
ütötte. 22. perc: hajt a Kike az egyenlítésért.
Támadásaikat siker koronázta. Tóth I. ta-
lált a kapuba, 1:1. 23. perc: Böröndi gólhely-
zetet hagyott ki! 25. perc: Kelemen nagy
helyzetben a kapusba rúgta a labdát. Pihen-
tek a csapatok, mert említésre méltó ese-
mény nem történt! 30. perc: Kelemen lövé-
se Visi lábán halt el. 31. perc: Virág lövése
kapu mellé. 32. perc: Tóth I. fejese Horváth
kezében. 34. perc: Jancski lövését védte
Horváth. 37. perc: Tóth I. elhamarkodottan
emelt a kapu fölé. Jancski üresen volt! 38.
perc: Kelemen és megint csak Kelemen,
mintha egyszemélyes lett volna a Légió! 39.
perc: Virág egymás után kétszer is a kapu
mellé lõtt. 40. perc: Kelemen lövését Visi
kiütötte, a labda Tóth elé került, aki élt a le-
hetõséggel és beállította a végeredményt,
1:2.
A mérkõzést nem jellemezte a nagy iram,
de jó volt!
Góllövõk: Virág ill. Tóth I. 2.

LSC SÁRBOGÁRD–
TWISTER GALAXY 4:1 (3:1)

LSC Sárbogárd: Farkas – ifj. Bor, Rehák,
Lakatos Gy., Bor.
Csere: Tutuc.
Twister Galaxy: Bognár – Szántó, Vörös,
Lakatos Á., Kristóf.
Csere: Killer.
1. perc: Lakatos Á. lövése kapu fölé szállt.
Ifj. Bor lövése Szántón megpattant, Bognár
védett. 2. perc: Rehák lõtt kapu fölé. 3.
perc: Bor lövését Bognár szögletre ütötte.
4. perc: Lakatos Á. lövését Farkas biztosan
fogta. Ellentámadás után Lakatos Gy. sze-
rezte meg a vezetést, 1:0. 5. perc: Vörös lö-
vését Farkas kapu fölé tolta. Ifj. Bor lövését
Bognár ütötte szögletre. Az elvégzett szög-
letrúgásból Bor szerezte a másodikat, 2:0. 7.
perc: Lakatos Áront, Lakatos Gy. szerelte
szögletre. 8. perc: Tutuc lövése Killerrõl ke-
rült Bognárhoz. Nagy védés volt! 10. perc:
ifj. Bor hagyott ki nagy helyzetet. 12. perc:
Lakatos Gy. váratlan lövése a kapuban, 3:0.
14. perc: Rehák lövését védte Bognár. 15.
perc: Kristóf kapu fölé bombázott. 17. perc:
Kristóf megcsúsztatott fejese Farkas felett
a kapuban kötött ki, 3:1. Szép volt! 18. perc:
Bor szabadrúgása ment kapu fölé, 19. perc:
Rehák elfektette Bognárt, de nagy helyzet-
ben kapu mellé gurított. 22. perc: Rehák lö-
vését Bognár csak kiütni tudta, mely ismét
Rehák elé pattant, a helyzet megint kima-
radt. 24. perc: Lakatos Gy. lövését Bognár
szögletre ütötte. 27. perc: Kristóf lövését
Farkas ütötte szögletre. 29. perc: szögletrú-
gás után Lakatos Gy. elé került a labda,
azonban mellé durrantott. 30. perc: Killer
gurított mellé! 31. perc: Kristóf lövését Far-

kas szögletre tolta. 32. perc: Kristóf átadá-
sáról Killer lemaradt. Tûz alá került a
Twister kapuja! Bor a kapu elõtt keresztbe
rúgta a labdát. Majd megint Bor próbálko-
zott, azonban Bognár szögletre hárított láb-
bal. 34. perc: Bor fejelt Kapu mellé. 35.
perc: Bognár a kapufa segítségével hárítot-
ta Bor lövését. 37. perc: ifj. Bor átadását
Tutuc rúgta a kapuba, 4:1. 39. perc: Tutuc
lövését Bognár kiütötte Tutuc elé, ismétel-
hetett, végül szögletre hárított.
Megérdemelte a gyõzelmet az LSC Sárbo-
gárd.
Góllövõk: Lakatos Gy. 2, Bor, Tutuc ill.
Kristóf.

EXTRÉM–DREAM TEAM 9:2 (9:2)

Extrém: Németh – Szabó, Dévényi, Huszár,
Baki.
Csere: –
Dream Team: Hajdu – Kovács, Bognár R.,
Iványi, Mondovics.
Csere: –
1. perc: Szabó lövése vezette be a mérkõ-
zést, amely mellé szállt. 2. perc: Baki szerez-
te meg a vezetést, 1:0. 3. perc: Dévényi lövé-
se már a második találatot jelentette, 2:0. 4.
perc: Huszár átadásából Szabó szerezte a
harmadikat, 3:0. 6. perc: Baki lövése a ka-
pufáról ment ki. Még ugyanebben a perc-
ben szöglethez jutott az Extrém, Szabó nem
hibázott, 4:0. 8. perc: Iványi lõtt kapu mellé.
10. perc: Szabó fordulásból leadott lövésé-
vel szemben Hajdu tehetetlen, 5:0. 11. perc:
Iványi megint nem találta el a kaput. 12.
perc: Dévényi lövése a kapuban, 6:0. 13.
perc: Huszár átadásából Szabó eredmé-
nyes, 7:0. 14. perc: Iványi megint mellé. Sza-
bó a kapufát tesztelte. Az elõre rúgott lab-
dából Mondovics szépített, 7:1. 15. perc:
Iványi átadásából Mondovics eredményes,
7:2. 16. perc: Dévényi átadásából Huszár
lõtt gólt, 8:2. 18. perc: Dévényi kapu mellé
lõtt. 19. perc: Mivel a Dream Teambõl
Mondovics megsérült, így az Extrém is há-
rom fõvel folytatta a mérkõzést. Huszár át-
adásából Baki gurított mellé. Dévényi vi-
szont betalált, 9:2.
Még egy sérülést jelzett a Dream Team, a
létszáma 3+1 alá csökkent, így a mérkõzés
nem folytatódhatott, befejezettnek tekin-
tendõ a versenykiírás szerint. A pályán elért
eredményt igazoljuk.
Góllövõk: Baki, Dévényi 3, Szabó 4, Huszár
ill. Mondovics 2.

Tabella:

1. LSC Sárbogárd 3 2 1 - 11:3 7
2. Sárkeresztúr Kike 3 2 - 1 13:7 6
3. Extrém 3 1 2 - 12:5 5
4. Twister Galaxy 3 1 1 1 7:2 4
5. Légió 2000, Natur Agro 3 1 1 1 13:7 4
6. Spuri 3 1 1 1 9:8 4
7. Bogárd Junior 3 1 - 2 13:13 3
8. Dream Team 3 - - 3 4:18 0

Góllövõlista:

1. Virág Zsolt (Légió 2000, Natur Agro),
Lénárt György (Bogárd Junior) 6-6 gól.

Gróf Ferenc
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GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ

06 30 347 3767

EGYEDI AJÁNDÉKTÁRGYAK KÉSZÍTÉSE igény szerint!
Bögre, párna, póló, kötény… akár saját fotóval is!

AJÁNDÉKTÁRGYAK GRAVÍROZÁSA!
SZITANYOMÁS: munkaruhák, pólók feliratozása!

DEKORÁCIÓS MUNKÁK!
Cég- és reklámtáblák, autódekor!

06 70 773 6158, e-mail: kukucskar@gmail.com

50.000 Ft bruttó BELÉPÉSI BÓNUSSZAL
és havi bruttó 21.000 Ft CAFETERIA JUTTATÁSSAL

KERESÜNK OPERÁTOR MUNKAVÁLLALÓKAT Székesfehérvárra!
Adecco Székesfehérvár, Kégl György u. 6.

06 22 510 230, szekesfehervar@adecco.com

COSA NOSTRA PIZZÉRIA PULTOST KERES.
Jelentkezni: 06 70 542 6731 vagy az étteremben.

VAGYONÕRI MUNKA SÁRBOGÁRDON
06 70 421 3900

340 LE-ÖS TRAKTORRAL
TÁRCSÁZÁST és GRÚBEREZÉST (MÉLYKULTIVÁTOROZÁST)

KEDVEZÕ ÁRON VÁLLALUNK.
06 30 340 0224

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható! Redõnyös. 06 (30) 966 8446

Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal új-
szerû állapotban eladó. 06 (20) 405 7366

Tollpaplan-készítés! Kész paplanok kaphatók,
Sárszentágota, Pákolicz Árpádné 06 (25)
476 051 (0044798)

Hízók eladók 06 (30) 448 0022

Farm Feed Kft. munkatársakat keres táp- és
PB-gáz mozgóbolti értékesítésére. B-kategóriás
jogosítvány szükséges. Elsõsorban sárbogárdi-
ak jelentkezését várjuk. Érdeklõdni telefonon: 06
(30) 382 4133.

Segédmunkásokat és kõmûveseket keresek.
06 (30) 493 4938

Kihúzható kanapé + két fotel olcsón eladó. 06
(30) 873 0854

Sárbogárd külterületén 1,8 HA osztatlan közös
földterületek eladók. 06 (30) 957 1810, 06 (70)
543 6072

Fiatal gazda szántóföldet bérelne támogatás fe-
letti áron! Területek: Nagyhörcsök, Sárhatvan,
Örspuszta, Pusztaegres, Sáregres, Mezõszilas,
Káloz, Dég (Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós). Mi-
nimum 2,5 hektártól! 06 (30) 613 0823

APRÓHIRDETÉSEK

Támogasd szavazatoddal a sárbogárdi mentõállomást!
A K&H gyógyvarázs programjának keretében lehetõség van szavazatunkkal segíteni, hogy a sárbogárdi mentõállomás 350.000 Ft
támogatáshoz jusson. Íme a http://www.khgyogyvarazs.hu/szavazas/ oldalon található felhívás:

Segíts eldönteni, hogy lakóhelyed közelében mely kórházi gyermekosztály, mentõállomás vagy gyermekorvosi rendelõ pályázatát
támogassuk maximum bruttó 350.000 forint értékben!

A K&H Csoport kiemelt figyelmet fordít a gyermekegészségügy támogatására. Annak érdekében, hogy minél szélesebb körben se-
gíthessünk, kibõvítettük K&H gyógyvarázs programunkat és egy olyan területi pályázatot indítottunk, melyre ezúttal nemcsak gyer-
mekgyógyászati és mentési eszközökre, hanem a gyermekek közérzetét, kényelmét és gyógyulását segítõ szolgáltatásokra is
pályázhattak az intézmények.

A döntést ezúttal a bankfiókokba látogató ügyfeleinkre, illetve az internet közösségére bízzuk. Ha te is bele szeretnél szólni a vég-
eredménybe, nem kell mást tenned, mint regisztrálnod, vagy belépned facebook-fiókoddal, amely után automatikusan megjelen-
nek a lakóhelyed környékérõl pályázó intézmények.

Szavazni az interneten a fenti módon, vagy személyesen a legközelebbi K&H bankfiókban lehet.

Pénteken egyre több felhõ érkezhet fölénk, a hét-
végén helyenként kisebb esõ is elõfordulhat. A
hõmérséklet ugyan még nem esik vissza, de el-
mosódik a jelentõs különbség az ország két vége
között. Hétfõn érkezik nagy változás, a Skandi-
náv-félszigetnél kialakuló anticiklon keleti oldalán
megerõsödõ északi szél kíséretében sarkvidéki
eredetû hideg, fagyos léghullámok zúdulnak be a
Kárpát-medencébe. Jelentõen visszaesik a hõ-
mérséklet, kedden már lesznek olyan helyek, ahol
napközben is fagypont alatt maradnak a csúcsér-
tékek.

www.metnet.hu

HETI IDÕJÁRÁS
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