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Fész tu félsz
Van az az angol kifejezés, hogy face to face
(fész tu fész), azaz szemtõl szemben. Én
most a félelmeim arcába nézek.
A sztrádán ködfoltokon hajtok át. A látvány
lebilincselõ és káprázatos. Az egyik percben hirtelen áthatolhatatlannak tûnõ, szürke felhõfoszlány burkolja be a pályát, az autóra és rám nehezedik, a sûrûjébe présel,
alig látni 50 méterre. Nevetnem kell az út
mellett kihelyezett táblán, amit épp ekkor
hagyok el: „Éleslátás – létkérdés”. Biztos
vagyok benne, hogy ha én nem is látok rendesen, az okostelefonokon, navigáción,
facebookon (azaz arckönyvön, vagy azt is
mondhatnám, hogy internetes aktán, manapság divatos kifejezéssel élve: „felhõn”)
keresztül A Nagy Testvér jól lát mindent és
mindenkit. Akár másfelé is navigálhatna,
össze is terelhetné az embereket egy helyre
egy terrorcselekmény kivitelezéséhez, vagy
éppen össze is omlaszthatná Európát, a világot egy virtuális vírussal. Aztán felsejlik a
napkorong, és egyre jobban áttöri a fény a
homályt, ami egyszerre mintha nem is lett
volna, semmivé foszlik.
Borúra derû, derûre ború – dér – háború.
Voltak idõk, amikor emberek élelem, fûtött
otthon, meleg ruha, béke és biztonság nélkül éltek a fagyos télben – túléltek. Nyugtalanít, hogy mindez a XXI. században is
megtörténhet. Vajon készüljek-e fel, raktározzak be és építsek bunkert? Vagy engedjem el az aggodalmaimat, és építsek békét
hittel és bizakodással?
Van az a magyar kifejezés, hogy a körülmények áldozata. Na, de a körülményeinket
mi teremtjük magunknak!
Hargitai–Kiss Virág

H O - H O - H O - H Ó!
Írás a 3. oldalon.

BETLEHEMI
CSILLAGUNK

Írás a 2.
oldalon.
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Betlehemi csillagunk Sárbogárdon
Idén már nyolcadik alkalommal került
megrendezésre Sárbogárd egyik büszkesége, a Betlehemi csillagunk kiállítás a Sárbogárdi Múzeum Egyesület szervezésében.
December 5-én a mûvelõdési házban volt a
megnyitó.
Szabóné Czuczai Katalin kezdeményezésére indult 8 évvel ezelõtt a kiállítás gondolata, és szerencsére ezt a szép tárlatot hagyománnyá varázsolták a város ügyes kezû
lakói.
Elsõként Kovácsné Komáromi Edit köszöntötte az összegyûlt érdeklõdõket, akikbõl nem volt hiány, még az ajtóban is álltak,
majd városunk polgármestere, dr. Sükösd
Tamás nyitotta meg a rendezvényt.

A Zengõ Óvoda Szivárvány csoportja foglalta el elõször a porondot adventi, karácsonyi,
Mikulás-váró énekekkel, versikékkel. Csillogó szemekkel, ügyesen szavalták el a költeményeket – igazi gyermeki, izgatott karácsonyi várakozással telt meg a terem. Ülõhely híján minden ott lévõ érdeklõdõ egy kis ovist kapott az ölébe, és együtt nézhették a mûsor
folytatását.

Az ovis csoport után a Mészöly Géza Általános Iskola 3. osztályosai furulyán elõadott karácsonyi dalokkal ajándékozták
meg a jelenlévõket. Végül Szabó Zsuzsika
kívánt kellemes ünnepeket mindenkinek,
melyet nagy szeretettel, dalain keresztül
adott át.
Ezt Czuczai Katalin és Novák Kovács Zsolt
átadták az elismeréseket, okleveleket, és a
gyerekeknek egy kis édességgel is készültek.
Érdekességként Czuczai Katalin büszkén
újságolta el, hogy Sárbogárdról Arany
Gáborné alkotásai nyertek egy itthoni pályázaton, amiket aztán kiküldtek a párizsi
magyar nagykövetségre, ahol egy kiállítás
keretein belül képviselik Magyarországot
és városunkat.
Gyönyörû munkákat láthatunk idén is, rengeteg kiváló alkotást, csodaszép adventi karácsonyi horgolásokat, hímzéseket, mézeskalácsból, tésztából, papírból, tojástartóból készült díszeket. A kiállítás december
15-éig tekinthetõ meg a mûvelõdési házban.
Mágocsi Adrienn
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Nemzetiségi
mikulásozó

Sajnos Mikulás nélkül zajlott a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat által rendezett Mikulás-ünnep pénteken délután
a mûvelõdési ház aulájában. A várva várt, de igen elfoglalt vendég
helyett a dobozban sorakozó csokimikulásokkal kellett beérniük
a gyerekeknek, ami mellé szaloncukor is járt. A nemzetiségi önkormányzat részérõl Lakatos Gyõzõ volt jelen és köszöntötte a
megjelenteket, majd dr. Sükösd Tamás polgármester kívánt jó
szórakozást. Bíró Kriszti zenés mûsora igyekezett feledtetni a
nagyszakállú hiányát. Kriszti a karácsonyvárás izgalmát, hangulatát hozta a terembe dalaival, és az éneklésbe bevonta kis közönségét is, sõt, még egy kicsit meg is „tornáztatta” õket.
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Ho-ho-ho-hó!

A fõ-fõ Mikulás öblös hangjától zengett a város a nagyszakállú neve napján (s hiteles forrásból értesült róla szerkesztõségünk, hogy
születésnapja ötödikére esik). Az „öregúr” kora ellenére kicsattanó formában van, igen jól bírja megszámlálhatatlan teendõit, ami
a gyermekek megajándékozásával jár.

Hargitai–Kiss Virág

Kivételes helyzetben van Sárbogárd, mert itt nemcsak az éj leple
alatt varázsolja a kiscipõkbe, csizmákba a meglepetéseket a Mikulás, hanem nappal is mutatkozik. Évek óta nagy népszerûségnek örvend, amikor szaloncukrot szórva, lovas kocsin vezeti fel a
Mészöly Géza Általános Iskola piros-fehér sapkás népét, akik futva hömpölyögnek egy kört a város központjában. Dr. Sükösd Tamás polgármester szintén elmaradhatatlan résztvevõje a látványos eseménynek. Idén a VAX kézilabdásai is csatlakoztak a menethez. A lovas kocsit Geri bácsi vezette.
Hargitai–Kiss Virág

KARÁCSONYI FABRIKÁLÓ

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

a Madarász József Városi Könyvtárban.

Ángyán József

Szeretettel várunk minden
alkotni vágyót a

A RÉGI SÁRBOGÁRD
KÉPEKBEN CÍMÛ

2016. december 10-én (szombaton)
10 órától tartandó
KÉZMÛVES-FOGLALKOZÁSUNKRA!

könyveit bemutató beszélgetésre.

A belépés INGYENES!
Készítünk mindenféle apróságot
(díszeket, karácsonyfadíszeket, mécsest...)!

Mindenkit szeretettel várunk

2016. december 14-én
(szerdán) 17 órakor
a könyvtárban (Hõsök tere 16.)!
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A közmunka elismerése Labda helyett kalapács
Belügyminiszteri elismerõ oklevelet kapott Sárbogárd Város Önkormányzata a közfoglalkoztatásban nyújtott kiemelkedõ teljesítményéért. Az elismerést csütörtökön vette át dr. Sükösd Tamás
polgármester Budapesten. Az oklevél mellé 5 millió forint támogatás is jár a 2017. évi programhoz.

Az elmúlt három évben összesen 199 önkormányzat részesült
ilyen elismerésben. Idén 50 kitüntetett volt, ebbõl 47 önkormányzat, 3 pedig egyéb szervezet. Fejér megyébõl csak Sárbogárd kapott díjat, mivel 400 ember fordult meg a közmunkaprogramban,
több mint 100 km árkot tartanak karban, 11 kertészetet mûködtet
az önkormányzat, a terményekbõl jelentõs bevétel származik,
több mint 1 km járdát építettek csak 2016-ban, közfoglalkoztatottak tartják karban az intézményeket, és õk végzik a kátyúzást is –
mindezt mindössze három fõ koordinálásával.
Dr. Sükösd Tamás ezúton is köszöni valamennyi kollégája – köztisztviselõk, közfoglalkoztatottak, munkavállalók – áldozatos
munkáját.
Hargitai–Kiss Virág

Új gép szolgálatban

A sárbogárdi sportpálya öltözõjének felújításába fogott szombaton a Sárbogárd SE. A futballisták ezúttal a stoplis cipõ és labda
helyett „játszóruhát”, kalapácsot és szerszámokat hoztak magukkal.

Ifj. Nagy László elmondta: megkapták az MLSZ-tõl a támogatási
szerzõdést, ennek fényében láttak neki a munkának. Az öregfiúk,
megye I., megye II., illetve az ifjúsági csapatokból jöttek játékosok
dolgozni társadalmi munkában. A bontási munkálatokat kezdték
el. Három új öltözõszárnyat fognak kialakítani, illetve elbontják a
régi öltözõt és a nagypálya körüli villanyoszlopokat. Az a tervük, hogy idén a bontásokkal
végeznek, jövõ év március 1-jéig kialakítják az új öltözõket, illetve a pályavilágítást, és a sárbogárdi pályán fognak kezdõdni az összes csapat mérkõzései
tavasszal. Az edzések és a januári alapozások még Sárszentmiklóson történnek, ott azonban március 1-jétõl szedik szét
a pályát és új, kiszélesített füves
pályát fognak létrehozni. Jövõ
év április 30-án beadják újra a
pályázatot a TAO-s forrásokra.
Ha azt megnyerik, abból szeretnék befejezni a sárbogárdi
öltözõ másik két szárnyát, valamint a locsolórendszert.
Hargitai–Kiss Virág

Új kisgéppel gazdagodott a Dészolg gépparkja, s egyúttal Sárbogárd, mivel közterületeinken lép munkába a kompakt kis fûnyíró
és hótoló. A város tisztaságát, rendezettségét segíteni hivatott
eszköz körülbelül 2,5 millió forintba került. A december 6-ai, keddi átadón a Dészolg részérõl elhangzott: stratégiailag fontos partner Sárbogárd, kiemelt terület a cég számára az itt kifejtett városüzemeltetési tevékenység.
Hargitai–Kiss Virág
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Zeneszó az óvodában
Hideg és fagyos, de napsütéses délelõttön
került megrendezésre a hagyományos adventi ovikoncert a Sárbogárdi Zengõ Óvodában, a Mikes közben.
Csõgör László, Csõgör Ádám és Csõgör
Dániel trombita–dob triója egy Lully-dal-

lammal nyitotta meg a zenés délelõttöt.
Majd jött a decemberi jeles napokhoz kötõdõ, télapós és karácsonyi dalok sora, melyet az egyes hangszerek elõjátszása után
közösen is elénekeltek a gyermekek. A továbbiakban Vivaldi Tél címû örökzöld ver-

senymûvébõl és Bach Parasztkantátájából
csendült fel egy-egy részlet Horog Dóra
(furulya) és Papp Petra (klarinét) tolmácsolásában. A kezdõtrió után is hallhattunk kamarafelállásban zeneszámokat:
Pásztor Lili, Jákob Sándor (furulya) Németh Ajsa (fémháromszög), Jákob Zoltán
(zongora) és Kovács Réka (gitár) közremûködésével a Télapó itt van kezdetû dal
szólalt meg. Zádori Rebeka (gitár) és
Zádori Tamara (furulya) Lisznyay Gábor
Adventi hírnökét és Csorba István Krisztus Urunknak áldott születésén kezdetû
énekeket adta elõ.
A hagyományokhoz híven a hangszereken
kívül énekszó is felcsendült: Magyar Zsuzsa, Csanádi Cintia, Jákob Ágnes és Ellenbruck Zsanett gimnazisták az Ó, jöjjetek
mind ide kisgyerekek c. német karácsonyi
dallal örvendeztették meg a hallgatóságot.
Emellett Nochta Barnabás klarinétjátéka,
Vitéz Mariann óvó néni oboajátéka, Tóth
Laura és Répási Anna citerabemutatója,
Varga István, Dancz Zoltán és Rehány
Tamás szintetizátorszámai színesítették a
mûsort.
Zárásként Szummer Ádám játszotta a Hupikék törpikék fõcímzenéjét.
Tudósítónktól

Kossuthmorzsák

Ki mit tud?

Márton-nap
2016. november 14-én Márton-napot tartottunk iskolánkban. Ismét színes programokkal töltöttük a délutánt. Tanulóink megismerkedhettek a Márton-napi népszokásokkal, hiedelmekkel.
Kézmûveskedéssel libákat készítettünk, kicsik-nagyok kézügyességüknek megfelelõen. Természetesen ezután a libák elárasztották iskolánkat, gágogástól lett hangos az épület. Zárásképpen az
elmaradhatatlan konyhai program következett. Finomabbnál finomabb zsíros kenyeret tálaltunk hagymával, paprikával, sok
vitaminnal és szeretettel. Tartalmas nap volt, nagyon jól éreztük
magunkat.
Bodokiné Szakács Beáta

Iskolánk 7-8. osztálya november 11-én az országos Ki mit tud?
döntõjének programján vett részt Kiskõrösön.
Saint-Saens Állatok farsangja címû mûvébõl a Hattyú tételre adtak elõ mozgásos koreográfiát a gyerekek, akik ezen a napon
nemcsak a szereplés izgalmát élhették át, hanem ismerkedhettek
új tájjal, egy újabb várossal is. A díjkiosztásig sok élmény várt rájuk. Bõvülhettek ismereteik az Alföld, a Duna és a tanyák látványával, megtekintették a Petõfi Szülõház és Emlékmúzeum kiállítását, majd hosszas séta alatt ismerkedhettek a városi közlekedés
színtereivel. A kissé fárasztó délelõtt során a Kiskõrösi Közúti
Szakgyûjtemény szabadtéri kiállítását is felfedezték, ahol szívélyes fogadtatásban volt részük mind az intézmény, mind segítõkész látogatók részérõl. A kellemes õszi idõben volt alkalmuk szabad mozgásra, némi játékra, ismerkedésre is. Várt rájuk még egy
finom ebéd, majd egy újabb hosszú séta az eredményhirdetés
színhelyéig. Produkciójukat a zsûri különdíjjal értékelte.
Németh Lászlóné
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Mészöly-hírek
Nálunk járt a GÓBÉ ZENEKAR
Idén is filharmóniai hangversenysorozat indult a Mészöly Géza
Általános Iskolában. Az elsõ alkalommal a Góbé zenekart vártuk.
A feldíszített aulában iskolánk tanulóinak a fele elhelyezkedett a
kialakított nézõtéren és hallgathatták a zenekar szebbnél szebb
zeneszámait.
Az együttes neve azt jelenti, hogy furfangos, csavaros ember. Ez
egyáltalán nem volt jellemzõ a nálunk járt hat zenészre, akik a zenei alázatukkal és magas szintû tudásukkal elvarázsoltak bennünket. A hangszerarzenáljuk a népi hangszerek sokaságából állt.
Hoztak magukkal kobozt, tamburát, hegedût és brácsát, de nem
maradhatott el a cimbalom sem, és hogy egész legyen a zenekar, a
bõgõs is húzta a zenei alávalót.
A két énekes felkérte a gyerekeket, hogy énekeljenek velük
együtt, és a sok bemutatott gyönyörû népdalfeldolgozás után
olyan hangulatot teremtettek, hogy tiltakozás nélkül bekapcsolódtak a dalolásba, hol csettintgetésekkel, hol lalázással.

2016. december 8. Bogárd és Vidéke

A mûsor végén a „Hull a szilva a fáról” és a „Hej Dunáról fúj a
szél” csak úgy zengett az iskola aulájába minden ott lévõ ajkáról.
A zene szárnyal és a Góbé zenekar ehhez minden feltételt megteremtett.
Jó utat kívántunk a Szlovéniába induló zenekarnak!
Mi pedig annak örültünk, hogy a gyerekek várják a következõ
hangverseny idõpontját.
Szénásiné Szabó Marianna

Adventi Ovi-Suli

Iskolánkban nagy figyelmet fordítunk arra, hogy az óvoda–iskola
közötti átmenetet a kisgyermekek számára megkönnyítsük. Ezért
vezettük be Ovi-Suli programunkat, amelynek során a nagycsoportos óvodások több alkalommal ellátogathatnak leendõ iskolájukba. Megismerkednek az új környezettel, foglalkozásokon
vesznek részt. Szeptemberben így már ismerõs közegbe térnek
vissza.
Az elsõ ilyen találkozónkat 2016. november 28-án tartottuk. A
foglalkozás az advent jegyében telt. A gyerekek téli, illetve ünnepi
jelképekkel memóriajátékot játszottak, majd a kézmûves-foglalkozáson karácsonyfát készítettek és díszítettek fel szüleik és a tanító nénik segítségével. Eközben téli gyermekdalokat hallgattak
és énekeltek. Belekóstolhattak a néptánctanulásba is. Ismert
gyermekdalokra megtanultak egy motívumsort, vonuló, kapuzó
játékokat játszottak. Közös karácsonyi énekkel zártuk a délutánt,
így kívánva egymásnak kellemes ünnepeket. Szeretettel várjuk a
gyermekeket és szüleiket a következõ Ovi-Sulira is!
Tanító nénik

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.
A nyolcosztályos képzésben tavaly érettségizett 25 tanuló közül 21 szerzett középfokú nyelvvizsgát. Többen két nyelvbõl is.
A felvételi eljárás elsõ szakaszának jelentkezési határideje:
2016. december 9.
Jelentkezési lap az igazgatóságon kérhetõ, vagy a honlapról letölthetõ.
Az írásbeli felvételi vizsga idõpontja: 2017. január 21. 10.00 óra.
Látogasson el honlapunkra is: www.psg.hu
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utazni, majd 5 perces séta után már várt is bennünket osztályfõnökünk édesanyja, és bevezetett minket a só rejtelmeibe. Sok érdekességet láttunk, például kivilágított sótéglákat, párásítót, somokozót. Nagyon érdekes volt számunkra, hogy mennyi különbözõ
helyrõl hozták ide a sót, és hogy milyen jó, tiszta ott a levegõ. 45
perces tanórának számított az ott tartózkodásunk, addig gyógyulhattunk. Azután Eszter nénivel rajzoltunk a sóba, hóangyal helyett sóangyalt, végül ajándékot is kaptunk, így mindig emlékezhetünk erre a szép napra. Hazafelé kicsit kalandosan jutottunk
vissza az iskolába, de nagyon örültünk, hogy elmehettünk. Köszönjük szépen a felajánlást, remekül éreztük magunkat! Reméljük, máskor is lesz ilyen kirándulásunk!

Cecei sulibörze
November végén is lehet jót kirándulni…

Horváthné Sohár Eszter, az 5. a osztályfõnöke

Diákparlamentben jártam…

A Cecei Általános Iskola 5. a osztályos tanulói november 28-án,
hétfõn, délelõtt rendhagyó órán jártak Tamásiban, az Eszter
Sóbarlangban. A látogatás során a diákok megismerkedtek a só
gyógyító erejével, valamint az egyedülálló barlang berendezéseivel. Az élményeket fogadják szeretettel az 5. a osztályos tanulók
tollából.

Hétfõn reggel 7.30-kor indultunk a cecei vasútállomásról. Járatos
busszal Tolnanémediig utaztunk. Ott pár perces várakozás után
átszálltunk a Tamásiba tartó járatra. A végállomásig tudtunk

MEGHÍVÓ
A Madarász József
Városi Könyvtárban

A Fejér Megyei Diákparlament ülését 2016. november 9-én tartották Székesfehérváron a Városházán. A Cecei Általános Iskolát Horváth Zoltán 8. a osztályos tanuló képviselte. Élményeirõl
az alábbi beszámolóban olvashatunk:
A programot dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere nyitotta meg. Ezután a fórumon megkezdõdtek az elõkészületek a 2017 februárjában Székesfehérváron megrendezésre
kerülõ Országos Diákparlamentre, megválasztották a megyei delegáltakat, valamint az iskolai megbeszélések alapján a tanulási
tapasztalatokról és lehetõségekrõl, a diákönkormányzatok mûködésérõl és az intézményi szinten megjelenõ kérdésekrõl értekeztek a küldöttek. Felsorolnék néhányat ezek közül:
– Nagyon jó dolog a mindennapos testnevelés, ezzel mindenki
egyetértett, de sajnos sok iskolában ez nem valósulhat meg helyhiány vagy más hátráltató tényezõ miatt. Az elõadó pedagógus
szerint látszik a megoldás irányvonala.
– A legtöbb iskolában nagyon elavult a felszerelés, de ez a probléma talán megszûnik 2017-tõl, mert az intézményeknek lesz önálló
költségvetésük.
– Az iskolai internetprogram a következõ 3 évben kerül kialakításra.
– Továbbra is a DÖK éves munkaterve alapján lehet támogatni az
iskolai rendezvényeket.
– Nagyon fontos, hogy az iskolákból magas szintû nyelvtudással
kerüljenek ki a diákok, ezért az idegen nyelvi órák számának növelésére tettek javaslatot.
– A kompetenciamérést helyezzék korábbi idõpontra.
– A szünetekben ne legyen kötelezõ házi feladat.
Nagyon érdekes és tartalmas nap volt, sok új információval és tudással lettem gazdagabb. Örültem, hogy képviselhettem a Cecei
Általános Iskolát. Köszönet a kísérõ pedagógusnak, Sohárné Bali
Máriának.

MEGHÍVÓ
A Madarász József Városi Könyvtár szeretettel
meghívja Önt és családját
december 12-én (hétfõn) 17 órára

kiállítás nyílt

KÁRÁSZ ESZTER ELÕADÓMÛVÉSZ

SZABADKAI ZSOLT
GRAFIKÁIBÓL.

„Padam” címû, Edith Piaf
verses sanzonestjére.

Megtekinthetõ:
a könyvtár
nyitvatartási idejében.
Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Közremûködik: Wágner-Puskás Péter (harmonika)
és Veér Csongor (hegedû).
Helyszín: Sárbogárd Város Önkormányzatának
díszterme. (Hõsök tere 2.)
A belépés díjtalan.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Horváth Zoltán
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Velünk mindig történik valami
Alsószentiváni iskolai hírcsokor
December 1.
Utunk a vörös bolygóra – eredményhirdetés

Korábban hírt adtunk róla, hogy a National Geographic Channel
tévécsatorna Utunk a vörös bolygóra címmel vetít egy hatrészes
filmsorozatot egy elképzelt ûrmisszió kalandos történetérõl, mely
2033-ban – elsõként a történelem során – megkísérel embereket
juttatni a Marsra. Ennek alkalmából a tanulóknak makettépítõ
pályázatot hirdettek meg, amelyen a Marsra megérkezõ ûrhajósok körülményeit modellezhették. A 6. osztályosok fiúcsapata Boros Tamás tanár úr irányításával (és osztályfõnökük atyai felügyelete mellett) Mars a Marsra címmel építettek meg egy makettet,
amelyet futárral juttattunk el Budapestre. A szervezõk tájékoztatásából megtudtuk, hogy mintegy 148 pályamû érkezett be országosan a versenyre. Bár a fiúk alkotása nem került be az elsõ három
helyezett közé, munkájukért így is díjazásban részesültek, oklevél, jegyzettömb, toll is járt számukra elismerésként. Szerencsére
a makettet is visszakaptuk, azt pedig iskolánk szertárában õrizzük
meg a jövendõ generációk okítására. Szép volt, fiúk!

karácsonykor nem kell Betlehembe mennünk, hogy láthassuk õt:
a szívünkben kell megszületnie a kisdednek, és az adventi idõszakunk feladata, hogy ezt a megszületést segítsük, átéljük a várakozás szent idõszakát méltóságteljesen, és átvigyük régi értékeinket,
régmúlt korok, régen élt elõdeink által meghagyott hagyományainkat, szeretetüket, hitüket az utókornak. Ha nem értjük meg a
karácsony igazi üzenetét, egy évet kell várni rá – mondja a közismert sláger. Majd folytatja: ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban fog égni, de hogyha megõrizzük, ha vigyázunk rá,

nem alszik ki teljesen. Milyen jó lenne megfogadni a dal szövegét:
vigyázni a szeretetre, nemcsak az ünnepen, hanem mindennapjainkban egyaránt.

December 3.
Kigyulladt a második adventi gyertya is
Adventi idõszakunkban a második lila gyertyát gyújtjuk meg a héten az adventi koszorúkon, a remény gyertyáját. Ez a remény
gyertyája, arra emlékeztetve, hogy a Biblia alapján az Úr angyala
megjelent Józsefnek és Máriának azzal az ígérettel, hogy õk nevelhetik fel a leendõ megváltót, a Messiást. Ám azt is tudjuk, hogy
Ezeknek a gondolatoknak a tükrében gyújtotta meg Helter István
atya a templomnál a második gyertyát, és ezeket tolmácsolták az
összegyûlt közönségnek diákjaink is a december 3-ai adventi
felolvasáson.

December 4.
A Mikulás-kupán jártunk
Tavasz óta építjük kapcsolatainkat a Sárbogárd KC kosárlabdázóival. Elõbb õk hívtak meg bennünket egy barátságos meccsre,
majd mi láttuk õket vendégül az V. Alsószentiváni Kosárlabdakupán. Most ismét õk rendeztek tornát Mikulás-kupa néven, amelyre a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia, Oroszlány, Dunaújváros és Dunaföldvár csapatai mellett mi is meghívást kaptunk. Iskolánkat a Madarasi Zsombor, Biber András, Májer Dániel, Hegedûs Bence, Nyári Márk, Szlivka Dávid összetételû csapat képvi-
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projektoros kivetítés is alátámasztotta, megerõsítve a gyerekek
mondanivalóját. Nem véletlen, hogy Mikulás bácsi is megdicsérte
õket. A mûsor után mindenki megkapta a csomagját (ezúton is
köszönjük a polgármesteri hivatal segítségét); persze a nagyszakállú elõtte mindenkirõl elmondta röviden a jó és rossz
tulajdonságokat is. Néhány tanulónak meg kellett ígérni azt is,
hogy ezentúl jól fog viselkedni.
selte. Mivel több alapemberünkre nem számíthattunk ezen a tornán, a csapattól a tisztes helytállást vártuk el. Ennek az elvárásnak
eleget is tettek tanulóink, hiszen lelkesen, teljesen kihajtva és lefárasztva magukat küzdötték végig a 40 perces csatát a Sárbogárd
KC ellen, egyetlen cserével. Mivel kevesen voltunk, nagy szerep
hárult a kiegészítõ embereinkre, akik igyekeztek megfelelni a feladatnak. Bár számos szép kosarat bedobtak, most meg kellett hajolniuk az ellenfél magassági fölénye és nagyobb tudása elõtt. Ennek ellenére büszkék vagyunk rájuk, mivel megmutatták, hogy
adott esetben számíthatunk rájuk, képesek az iskola színeiben lelkesen küzdeni. A szervezõk jóvoltából így is gazdagabbak lettünk
érmekkel és egy szép serleggel, valamint egy-egy Mikulás-csomagot is átvehettek a gyerekek. Köszönjük a Sárbogárd KC-nek a
meghívást és a lehetõséget, hogy megmutathattuk magunkat.
Vendégszeretetüket a VI. Alsószentiváni Kosárlabdakupán
igyekszünk majd ismételten viszonozni. Hajrá Szentiván, hajrá
Sárbogárd!

December 6.
Nálunk járt a Mikulás
Ismét eljött körünkbe a jó öreg nagyszakállú Télapó. Látogatására az 1-2. osztályos tanulók nagy lelkesedéssel készültek, sokat
gyakoroltak, próbálták a szerepeiket. Elmondhatjuk, hogy igazán
kitettek magukért: nagyon kedves kis mûsorral leptek meg bennünket. Szépen és hangosan adták elõ a verseket és az énekeket,
kis színdarabjukba is beleélték magukat. Az elõadás hangulatát a

Az alsósok mellett a tornateremben vehették át ajándékaikat a
felsõsök is, s persze az iskola dolgozói sem úszták meg a Mikulás
véleménynyilvánítását. Köszönjük a Télapónak, hogy idén sem
feledkezett el rólunk, valamint a krampuszok közremûködését is,
akik segítettek neki a csomagok osztásánál.
Kiss Attila
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Ráncos szoknya,
fényes csizma

A fotón a Sárréti Csókavirág Néptáncegyüttes készülõdésének
egyik pillanatát láthatják. December 17-én (szombaton) 16 órakor ugyanis egy hangulatos néptáncos rendezvényre várják az érdeklõdõket a sárbogárdi mûvelõdési házba, ahol velük egyetemben számos csoport lép színpadra, felnõttek és gyermekek egyaránt.
A mûsor mellett más meglepetéssel is készülnek a közönség számára, sõt, táncházi mulatságba várják este a város és környéke
népét.

Magasabb osztályba
léptek
A sárbogárdi és környékbeli
rendezvények rendszeres
fellépõi, az újabb táncos generációk tanárai Radnai
Zoltán és Szõke Fanni versenytáncosok, akik a szereplések és tanítás mellett
aktívan versenyeznek. December 3-án Algyõn a C
osztály országos bajnokságán a középdöntõben a 8.
helyen végeztek (az elsõ hat
jutott tovább a döntõbe).
Csak egy hajszál választotta
el õket a 7. helyezéstõl. E
helyezéssel régi álmuk teljesült: magasabb osztályba
léptek, a B osztályba. A versenyen az öt kötelezõ latin-amerikai táncban mérették meg magukat: rumba, chacha, samba, paso
doble, jive.
Gratulálunk Fanninak és Zolinak a szép eredményhez, és további
táncos sikereket kívánunk!
Hargitai–Kiss Virág

Hargitai–Kiss Virág

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

KÖSZÖNET
Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani a sárbogárdi Tesco
áruháznak a Tánckavalkád kiemelkedõ támogatásáért.
Szervezõk

„Újra itt van szent karácsony”

„AZOK A RÉGI
KARÁCSONYOK”

Szeretettel meghívjuk
hagyományos karácsonyi
hangversenyünkre

címû évzáró néptáncos karácsonyi mûsorra.
Bemutatkoznak:
– a Rákóczi Hagyományõrzõ Néptánccsoport Körösfõrõl,
– a Tehetség Táncmûhely növendékei,
– a dunaföldvári Levendula AMI Cinege és Gólya csoportja,
– 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 Együttes, Tehetség Mûvészeti Alapítvány, Violin Mûvészeti Iskola, Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, Sárbogárdi Kulturális Egyesület.

Helye: József Attila Mûvelõdési Központ
Ideje: 2016. december 18. (vasárnap) 16.00 óra
Fellépnek:
* Mészöly Géza Általános Iskola énekkara
* Sárszentmiklósi Általános Iskola énekkara
* Petõfi Sándor Gimnázium énekkara
* Schola Catholica Kamarakórus
* Huszics Vendel Kórus
Vezényelnek: Szénásiné Szabó Mariann, Horváth Ferencné,
Molnárné Bereczk Hedvig, Bakonyi István, Gábeli Klára,
Huszics Vendelné
Zongorán kísérnek: Cegelnyik Jelena, Pálóczy Júlia, Huszics
Ibolya
Ünnepeljünk együtt, mindenkit szeretettel várunk!

Bogárd és Vidéke 2016. december 8.
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KÉK HÍREK
Udvarló
A sárkeresztúri körzeti megbízott 2016.
december 1-jén hajnalban Sárkeresztúrról
a Szabadság utcából elõállított egy 17 éves
fiút a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra,
mivel az este folyamán megjelent volt barátnõje házánál, az ott lakókat zaklatta, valamint a kiskapun lévõ lakatot leverte és a
bejárati ajtó üvegét megrongálta. A fiatalkorúval szemben szabálysértési eljárást indítottak a rendõrök.

Jogsi nélkül vontatóval
A járõrök Alsószentivánon ellenõriztek
egy férfit, aki hatósági jelzés nélkül közlekedett mezõgazdasági vontatójával 2016.
december 2-án délután. Az igazoltatás során a rendõrök megállapították, hogy az 55
éves sofõr nem rendelkezik vezetõi engedéllyel, a Sárbogárdi Járásbíróság a jármûvezetéstõl eltiltotta. Ezután a férfit az
egyenruhások elõállították a Sárbogárdi
Rendõrkapitányságra, majd vele szemben
szabálysértési eljárást indítottak jármûvezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés
elkövetés miatt.

Elõzés közben ütközött
Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt 2016. december 3-án
Cecén. Egy 63 éves ozorai férfi közlekedett személyautójával Vajta irányából Sárbogárd irányába, amikor haladása során
egy autóbusz elõzésébe kezdett. Az idõs

férfi késõn vette észre a busz elõtt haladó,
balra kanyarodási szándékát jelzõ, a kanyarodást már megkezdõ autóst és fékezés
nélkül nekiütközött. A baleset során a lekanyarodó autó az árokba borult és az
abban utasként helyet foglaló hölgy súlyos
sérüléseket szenvedett.

Megcsúszott és ütközött
Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt 2016. december 3-án Sárbogárdon. Egy 23 éves rácalmási férfi közlekedett személyautójával Sárbogárd irányából Mezõfalva irányába, amikor haladása során egy jobbra ívelõ útkanyarulatban megcsúszott és jármûve elejével nekiütközött a vele szemben haladó személyautónak. A szembõl érkezõ személyautóban helyet foglaló fiatalkorú könnyû sérüléseket szenvedett.

11

TEREMFOCI
TAVASZI
SORSOLÁSA
VIII. forduló:
2017. január 8.
9.00–9.40
9.45–10.25

Dream Team–Bogárd Junior
Sárkeresztúr Kike–
LSC Sárbogárd
10.30–11.10 Spuri–Twister Galaxy
11.15–11.55 Extrém–Légió 2000, Natur Agro

IX. forduló:
2017. január 15.
9.00–9.40
9.45–10.25

Extrém–Twister Galaxy
Bogárd Junior–
Sárkeresztúr Kike
10.30–11.10 LSC Bogárd–Spuri
11.15–11.55 Légió 2000, Natur Agro–
Dream Team

X. forduló:
2017. január 22.

Inzultálta a járókelõket
A helyi körzeti megbízott 2016. december
4-én délután Sárkeresztúron a Szent István utcában igazoltatott egy 41 éves helyi
lakost, aki ittasan inzultálta a járókelõket.
Mivel a férfi zavartan viselkedett, a rendõrök mentõt hívtak hozzá, majd a mentõszolgálat munkatársai a székesfehérvári
kórházba szállították. Az ittas férfi ellen
szabálysértési eljárás indult garázdaság
szabálysértés elkövetése miatt.
Sárbogárdi Rendõrkapitányság

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Két eset fél órában
Mindkét eset november 6-án, a délutáni órákban történt, fél óra eltéréssel, a 63-as számú
fõúton.
Idõrendben az elsõ Aba–Belsõbáránd közelében, a 77-es kilométernél következett be,
ahol egy személyautó lehajtott az útról és az árokban felborult. Két utasa könnyû sérüléseket szenvedett, a székesfehérvári tûzoltók a kerekeire fordították és áramtalanították
az autót.
Nem sokkal késõbb a fõút 49-es kilométerénél, Cece és Rétszilas között szintén az árokba hajtott egy
jármû, amely a menetirány szerinti
bal oldalon felborult. A sofõrt
könnyû sérüléssel szállította kórházba a mentõszolgálat, utasa nem
volt. Ennél az esetnél is a forgalmi
akadály megszüntetése és az áramtalanítás volt a feladata a tûzoltóknak, akik a sárbogárdi laktanyából
vonultak segítséget nyújtani.
Farkas-Bozsik Gábor
tûzoltó alezredes, Fejér megyei
katasztrófavédelmi szóvivõ

9.00–9.40
9.45–10.25

Twister Galaxy–LSC Sárbogárd
Sárkeresztúr Kike–
Légió 2000, Natur Agro
10.30–11.10 Spuri–Bogárd Junior
11.15–11.55 Dream Team–Extrém

XI. forduló:
2017. január 29.
9.00–9.40
9.45–10.25

Sárkeresztúr Kike–Extrém
Twister Galaxy–
Légió 2000, Natur Agro
10.30–11.10 Spuri–Dream Team
11.15–11.55 LSC Sárbogárd–Bogárd Junior

XII. forduló:
2017. február 5.
9.00–9.40
9.45–10.25
10.30–11.10
11.15–11.55

Légió 2000, Natur Agro–Spuri
Dream Team–Sárkeresztúr Kike
Bogárd Junior–Twister Galaxy
Extrém–LSC Sárbogárd

XIII. forduló:
2017. február 12.
9.00–9.40

Bogárd Junior–
Légió 2000, Natur Agro
9.45–10.25 Twister Galaxy–
Sárkeresztúr Kike
10.30–11.10 LSC Sárbogárd–Dream Team
11.15–11.55 Spuri–Extrém

XIV. forduló:
2017. február 19.
9.00–9.40
9.45–10.25
10.30–11.10
11.15–11.55

Sárkeresztúr Kike–Spuri
Dream Team–Twister Galaxy
Extrém–Bogárd Junior
Légió 2000, Natur Agro–
LSC Sárbogárd
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„Boldog, aki hitt...”
„Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz,
amit az Úr mondott neki”
Az adventi történetben, amelyben Jézus
Krisztus eljövetele bontakozik ki, egy valóságos adventi hitvallás áll elõttünk. Annak
az embernek a szava, aki igent mondott az
ígéretre, aki igaznak tartotta azt, amit Isten mondott, aki hitt. Annak az embernek
a szava, aki még nem élte át az ígéret beteljesedését. Az elfogadott, de be nem teljesedett ígéretek feszültségében él. Hogyan
lehet ebben a feszültségben ilyen ujjongó
örömmel kiáltani? Hogyan lehet valaki
boldog? Miért áldott az, aki a várakozás feszültségében él? Lehet-e a sóvárgás, a beteljesedés iránti vágyódás közepette örvendezni? Erzsébet kiáltása arról tesz bizonyságot, hogy igen. A mi gyakori elégedetlenségünk, amint Isten szabadítására,
helyzetünk megváltozására, bensõnk megújulására várunk, ugyanakkor arra mutat,
hogy ez az adventi örömkiáltás nem mindig a sajátunk.
Az adventi örömkiáltás találkozásban születik meg. Két asszony találkozásában, két
magzat találkozásában, Isten és ember találkozásában.
Mária, aki elfogadta Gábriel szavát, amely
szerint a Szentlélek ereje által fiút fogan,
aki az Isten Fia, hosszú útra indul. Amint
tudomására jut, hogy rokona, a meddõ Erzsébet, idõs korára gyermeket vár, sietve
indul hozzá. A hegyvidéken, azaz a sivatagos Júdeán keresztül vezetõ út sem nem
könnyû, sem nem biztonságos. Valami
azonban olyan erõsen munkál az ifjú várandós anyában, hogy a nyilvánvaló megpróbáltatás és veszélyek nem tartják viszsza. Találkoznia kell rokonával, aki hozzá
hasonlóan az Úr különleges, most kibontakozó munkájának részese.
Erzsébet, aki terhességének elsõ öt hónapjában elrejtõzött, már otthon van. Férje
Zakariás, a pap, akinek az angyal bejelentette, hogy gyermeke fog születni, aki az
Úr útjának készítõje lesz. Zakariás már
hónapok óta néma. Némasága folyamatosan emlékezteti hitetlenségére, arra, hogy
megkérdõjelezte Isten küldöttének szavát.
Az idõs asszonyon hónapról hónapra egyre láthatóbbak az áldott állapot jegyei. A
fiatal Mária szemei elé ez a szokatlan látvány tárul, amikor belép Erzsébet és Zakariás házába. Meglepõdve szembesül azzal,
amit hallott. Jól ismert rokona, az idõs Erzsébet megváltozott: gyermektelen, kissé
keserû idõs asszonyból elsõ gyermekét
örömmel váró anyuka lett.
Két várandós asszony találkozása ez,
amelyben az Úr csodálatos, világot megváltó terve bontakozik ki. Két asszony,
akiknek az Úr angyala lehetetlent ígért, és
akik elhitték a lehetetlen szót. Két asszony
egy olyan világban, ahol a férfiak számítanak igazán. Az egyik túl fiatal, a másik túl

idõs; egyik sem erõs, hatalmas, vagy híres.
Az utolsó idõk uralkodója, a messiás király
érkezésének története ez. Gyenge és megalázott mindkét nõ. Erzsébet egész életében annak gyalázatát hordozta, hogy az Úr
nem adott neki gyermeket. Mennyien sugdolóztak a háta mögött arról, hogy vajon
mi a vétke, hogy nem részesül az anyaméh
gyümölcsében, ami Isten ajándéka. Menynyit imádkozott – sokáig látszólag hiába! –
hogy Isten tekintsen le rá és vegye el gyalázatát. Hány évtizede nem imádkozott már
ezért, hiszen elmúltak azok az évek... Erzsébet megalázott asszonyként lett várandós, elnyerve Isten gyógyító kegyelmét.
Máriát azonban éppen Isten jóindulata,
kegyelme hozta a megalázottak helyzetébe. Gyermeket vár József menyasszonya!?
Vajon mi mindent suttognak a rossz nyelvek? Érzed-e, hogy min ment keresztül
Mária, amikor elmondta jegyesének mindazt, amit az angyal szólt, majd várta József
döntését? Ha Isten nem avatkozik közbe
álomban, József elbocsátja õt, és nem marad más, mint a szégyen és az ellehetetlenülés.
Két megalázott, de boldog várandós aszszony találkozása advent hajnalán, az Úr
eljövetelének útján; ebbõl fakad a bizonyosság és az öröm kiáltása: „Boldog, aki
hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr
mondott neki” Nem az erõsek, nem a hatalmasok, nem a hivatásosok, nem a sikeresek, hanem a gyengék örvendeznek az Úrban. Nem a gazdagok, nem azok, akik dúskálnak az ajándékhalmazban, nem azok,
akiket mindenki szeret és akikrõl mindenki jókat mond. Nem a papok, lelkipásztorok, egyházi vezetõk – õk némák és hitetlenek ebben a történetben. Azok a kicsik,
gyengék, sokak szemében senkik a boldogok, akik megtapasztalták, hogy az Úr
munkálkodik, és akik vágynak arra, hogy
ezt a csodát megosszák egymással. Azok,
akik vállalják a hosszú és nem veszélytelen
utat, amelyet végig kell járni ahhoz, hogy
õszintén, gyengeségeinket nem szégyellve,
sebezhetõen álljunk egymás elõtt. És amikor találkoznak, amikor egymás szemébe
néznek, amikor hallják egymás szavát és
látják Isten munkáját, megtelnek örömmel és Isten iránti hódolattal.
„Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében.” Több történik itt, mint két asszony
találkozása. Rejtélyes, titokzatos módon
találkozik a két magzat is, négy emberi lény
van jelen. Erzsébet és Mária, Keresztelõ
János és Jézus, a Messiás. A találkozást ujjongás kíséri. Erzsébet magzata, aki az útkészítõ lesz, repesik az örömtõl anyja méhében, amikor annak hangját hallja, aki
Urát és Istenét hordozza szíve alatt. Hon-

nan tudja, hogy most kell megmozdulni,
örömmel repesni?
És honnan tudja Erzsébet, hogy az õ Ura
és Istene anyja jött el hozzá Mária személyében? „Hogyan is lehetséges az, hogy az én
Uram anyja jön el énhozzám?” – mondja.
Zakariás nem mondhatta el neki mindazt,
amit az angyal mondott neki. Persze leírhatta, de errõl sokkal többrõl van itt szó.
Nemcsak a két asszony találkozik, nemcsak a két magzat van jelen, hanem a
Szentlélek Isten is. Az Úr követe azt
mondta Jánosról, hogy „már anyja méhétõl
fogva megtelik Szentlélekkel” (1.15). A
Szentlélek pedig felismerte, hogy ki érkezett a várandós Mária személyében. Amikor megmozdult a magzat, mintegy köszöntve Urát, Erzsébet azonnal megtelt
Szentlélekkel és ujjongó kiáltásban tört ki.
A Szentlélek egyesíti, köti össze, fonja egybe azt a 4 személyt, aki jelen van a találkozásban. A megmagyarázhatón, a szavakkal
elmondhatókon túl cselekszik Isten. Lelke
ott nyugszik a kiválasztott asszonyokon, az
emberi szemmel nézve túl idõs Erzsébeten
és a túl fiatal Márián, a majdani Keresztelõ
Jánoson és Jézuson, a Messiáson. Az Istentõl kiválasztott, a megalázottságban
felemelt asszonyok kétszeresen is áldott
állapotban vannak. Találkozásukban az
játszódik le, ami két parázsló fa érintkezésekor: fellobban a Szentlélek tüze, és egyre
hevesebben lángol. Ujjonganak a magzat
és anyja, és Isten dicsõítésébe fognak.
Erzsébet, a rangidõs nem szégyelli Máriát
minden asszonyok között áldottnak nevezni. Pedig látszólag vele történt a nagyobb
csoda, õ a vén és a meddõ. Mégis a nála fiatalabbat mondja áldottnak, ami csak azzal
magyarázható, hogy a Lélek által szól. Különben hogy értelmezhetné így magzata
heves mozgását? Viszály helyett tisztelet
és áldásmondás születik a Lélek jelenléte
nyomán.
Ahol kiárad a Szentlélek, ott bizonyosság
születik. „Boldog, aki hitt, mert beteljesedik
mindaz, amit az Úr mondott neki”. De ez
nemcsak Erzsébet bensõ bizonyossága.
Ezt a bizonyosságot semmi módon nem
tudja magában tartani. A Szentlélek által
szól, sõt, kiált, és kiáltása Isten igéje hirdetésévé lesz. Erõsíti Máriát, aki Isten dicsõítésébe és prófétálásba kezd válaszként, de
erõsíti mindazokat, akik gyengeségükben,

Bogárd és Vidéke 2016. december 8.
megalázott voltukban hittek – az Úr szavára bízták ügyüket és magukat.
Erzsébet és Mária Szentlélekben való ujjongó bizonyossága ma is találkozást készít. Ahogy találkozunk e könyv lapjai által
a régmúlt dicsõséges eseményeivel, úgy találkozunk a ma is cselekvõ Szentlélek Istennel. Amint leperegnek elõttünk az akkori események, megmozdul a szívünkben
valami. Isten Szentlelke kezdeményez, Isten Szentlelke hív – találkozásra, bizonyosságra, adventi örvendezésre.
Találkozásra az Úr Jézus Krisztussal, és találkozásra egymással. Mert Krisztussal
csak úgy tudunk találkozni, ha egymással is
merünk találkozni. Ha erõsekbõl gyengékké leszünk. Nem az erõsöké Isten Országa,
hanem a kicsinyeké, a lelki szegényeké,
azoké, akik olyanok, mint a kisgyermek.
Azoké, akik õszintén elismerik egymásnak
nyomorúságaikat, megvallják Jézusra szorultságukat, és ezzel utat engednek kegyelmének. Akik tettetik, hogy erõsek, akik
nem merik gyengeségük beismerni, nem
Isten bizonyosságából élnek, hanem saját
erejükkel próbálkoznak. Nem ismerik e
két megalázott és felemelt várandós aszszony örömét, a Szentlélek jelenlétének és
kiáradásának csodáját, Isten dicsõítésének
jó ízét. Nem ismerik, mert mindig önmaguk kontrollja alatt vannak. Mindig önmagukra kénytelenek figyelni. És nem látnak
többet saját – esetleg vallásos – maguknál.
De nem az a boldog, aki erõs önmagában,
és nem az a boldog, aki bírja és kezei között
szorongatja azt, amit eltervezett magának,
és nem az a boldog, aki bármit kíván, meg
tudja szerezni.
„Boldog (az), aki hitt, mert beteljesedik
mindaz, amit az Úr mondott neki”.
Lovas András
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IGAZSÁG? MI AZ?
Mutatta a tévé a nyolcvankét éves nénit. Ágyban feküdt, csak a szeme és az orra látszott
ki a paplan alól. Nem tud fölkelni, ápolóra szorul. Van viszont, aki abból él, hogy betegápolást vállal. Elkészíti az ételt, behozza egy tálcán. Elõfordulhat, hogy még az etetést is
el kell végeznie. Beadja szükség esetén az ágytálat, aztán használat után kiveszi, megtisztítja. Bevásárol, telefonokat intéz, esetleg felolvas valamit. Szakértelmet igényel a beteg
toalettjének elvégzése, lemosása szivaccsal, meleg vízzel.
A történetünkben szereplõ idõs hölgy természetesen rábízta a történetünkbe belépõ betegápolóra a bankkártyáját, hiszen a bevásárlásokhoz erre szükség volt. Elég az hozzá,
hogy egy idõ múlva a kártyáról negyvenegymillió és néhány százezer forint hiányzott.
Negyvenegymillió! Ennyi pénzt együtt nem is láttam még. Nem zsemlére, felvágottra, vécépapírra és egyebekre ment el ez a pénz természetesen. Az ápoló a maga céljaira fejte le
a kártyát, bízva abban, hogy a magatehetetlen hölgynek a legkisebb gondja is nagyobb
annál, hogy törõdjék a saját betétállományával. Volt azonban, aki törõdött ezzel: a mamóka fia. Ez tüzetesen utánanézett a fogyatéknak a bankban is. Kiderült, hogy az ápoló
eléggé szeszélyesen kezelte az automatát, olyankor is leemelt akár nyolcvanezret, amikor nem is ápolt. Bizonyára fölvetette magában a kérdést: minek a néninek a pénz, hisz’
esze ágában sem lehet tengeri utakra vagy luxusszállodákra befizetni, örül, ha képes kiszállni az ágyból. Õ maga viszont jól fel tudja használni az összegeket. Sokszor elõfordul
az életben, hogy akinek nagyon kellene a pénz, annak nincs, akinek viszont nincs szüksége rá, annak bõven a rendelkezésére áll. Ráadásul hányszor, de hányszor elõfordul, hogy
aki rendesen dolgozik, annak csak fillérek jutnak, viszont aki tengerpartokon sütteti a
hasát a nappal, henyél, az dúskál a javakban. „Miért ne hozzuk helyre az élet õrült
igazságtalanságait?” – gondolhatta ez a betegápoló. Õ hajt, dolgozik, a hölgy heverész.
Kit illet meg az a pénz? Néha picikét segíteni kell az igazságnak, hogy érvényre tudjon
jutni.
Az igazságszolgáltatási következményekrõl a tévémûsor nem számolt be. Nem lehet kétséges, hogy az ápoló húzta a rövidebbet, az igazságszolgáltatás néha kénytelen az igazságtalanságot szolgálni, ki meri állítani, hogy az élet jól van berendezve?
Egy társaságban azt mondtam, csodálkozom azon, hogy egy ilyen magatehetetlen nõnek
hogy lehet minimum negyvenegymilliója. Titok. Lehet, hogy megérdemelte. Sejtelmem
sincs arról, hogy láthatatlan utakon mekkora pénzek mozognak ebben az országban.
Vándorolnak a milliók, milliárdok, csakhogy az õ útjaik kiszámíthatatlanabbak, mint a
gólyákéi. Megérdemelte? A „mani” útjai és a megérdemlés egyáltalán nincsenek összhangban. Van, aki kétszáz méter mélyen a föld alatt fulladozik a bánya torkában, aztán a
kocsmapultot támogatja, más ezalatt jachtján szeli a világóceánokat, holott nem végzett
semmit. Talán ez a legnagyobb disznóság az életben. A szegény tûr, tûr, aztán egyszer
robban, csinálja a balhét, a forradalmat, de minden marad a régiben.
L. A.

Szeretettel hívunk
minden érdeklõdõt

ÁDVENTI
SOROZATUNKRA!
Idõpont:
2016. december 9–11.
pénteken, szombaton 18 órakor
ádvent 3. vasárnapján 9 órakor.
KÖZÖS ISTENTISZTELET
KERETÉBEN
vendég igehirdetõ: dr. Garádi Péter
Téma:
„Elveszett és megtaláltatott!”
Lukács evangéliuma
15. fejezete alapján
Helyszín:
evangélikus gyülekezeti terem
(Sárbogárd, Baross u. 2.)
Információ:
Váraljainé Melis Orsolya lelkész,
06 (20) 824 6763

MEGHÍVÓ
KARÁCSONYI HANGVERSENYEKRE
„Áldott örömidõ, rég várt örömidõ, irgalmat hozó szenteste!
Bûnbe veszett a világ, Isten küldte szent Fiát,
Keresztyének, a szívetek ezt zengje!”
Johannes Daniel falk (1768–1826)

A Violin Alapfokú Mûvészeti Iskola
szeretettel vár minden érdeklõdõt karácsonyi hangversenyeire,
melyek az alábbi idõpontokban kerülnek megrendezésre:
– Sárbogárdon a polgármesteri hivatal dísztermében
december 13-án (kedden);
– Sárszentmiklóson az általános iskolában december 14-én (szerdán).
Mindkét hangverseny 17 órakor kezdõdik. A belépés díjtalan.
Szeretettel a szívünkben emlékezünk

NOVÁK ANDRÁS
születésnapján (1977–2006)
Jöttél, s mentél, nesztelen, Föld vendége perc ideig.
Honnan? Hová? Csak sejtelem. Az Istentõl az Istenig.
Életedért hálát adva: szeretõ családod
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A füsti fecske költésének vizsgálata
A magyar nép lelkéhez legközelebb álló
madarakkal, a fecskékkel sokat foglalkozunk, nem érdemtelenül. Közülük a füsti
fecske és a molnárfecske ott építkeznek
mellettünk, és nagyon bizalmasakká válhatnak, ha tudják, hogy a létbiztonságuk
tõlünk függ. Örülünk, ha megérkeznek tavasszal, és kicsit szomorúbb lesz a táj, amikor elmennek. Különösen a füsti fecskére
jellemzõ, hogy hûvös napokon akár az autók között cikázva a melegebb aszfalt fölött próbálnak táplálékhoz jutni. Ilyenkor
a legnagyobb elõvigyázatosság mellett is
könnyen áldozatul esnek. Nyilalló röptû
madaraink számára néhány hideg nap már
végzetes lehet, mert röpülõ rovarokat fogyasztanak. 2010-ben ezért pusztult el az
állomány 80-90 %-a. Szerencsére az idei év
kedvezett számukra. Annak próbáltunk
utána járni, hogy hogyan alakul a füsti fecskék költése, milyen helyeket választanak
fészkelõhelyként, és mekkora a szaporulat. Elsõsorban Fejér és Veszprém megyében kerestük a fészkelõhelyeket.
Fejér megye 34 településén 50 fészkelõhelyet vizsgáltunk, ahol összesen 536 pár
füsti fecske fészkelt. Veszprém megye 4 településén 7 fészkelõhelyen 68 párt számláltunk. A legtöbb költõpár szarvasmarhatelepeken költ, ez az állomány 53 %-a. Bizonyosan több fecske költ magángazdáknál, mint amennyit fel tudtunk mérni. Náluk 20 % alatti arányban fészkeltek. A fecskék élõhelyét jelentõs arányban (15 %ban) biztosítják a lovas gazdák, és a jövõben várhatóan ez az arány növekedni fog.
Sertéstelepeken költ az állomány 6 %-a.
Ezek alapján megállapítható, hogy a füsti
fecske 96 %-ban állattartó helyeken fészkel. Elvétve találtunk betonüzemben, szeméttelepen, raktárakban és hidak alatt is,
de szinte mindenütt a közeli jószágtartó-

nál találnak a madarak táplálékot. Összesen 627 füstifecske-fészekben 2405 fiókát
jelöltünk, remélve, hogy sok visszajelzésünk lesz. A Dinnyési-fertõnél nyár derekán találkoztunk a legkülönbözõbb irányból jövõ fiatalokkal, de feltehetõen a bõ
táplálékon hamar felkészültek az útra,
mert meglepõ módon szeptember 8-ára,
Kisboldogasszony napjára már továbbálltak. Remélhetjük, hogy sikeresen megteszik a hosszú utat, és tavaszra megerõsödve térnek vissza.
Nem véletlen, hogy az emberek általában
Európa északi felén a repülõ rovarok fogyasztása miatt is kedvelik ezt a kedves fecsegõ madarat. Elsõsorban legyet, bögölyt
és temérdek szúnyogot fogyaszt jelentõsen
apasztva a legkellemetlenebb rovarok hadait. Lehet, hogy ez is közrejátszik abban,
hogy felmérõ útjaink során csak segítõkész, fecskebarát emberekkel találkoztunk.
Fejér megyében a legtöbb költõpár a
pusztaszabolcsi és a Hantos, világospusztai
tehenészetekben költött (63, ill. 55 pár), de
jelentõs fecskekolóniákat tart el a kisfaludi
(40), Kiscséri pusztai (28), hadnagypusztai
(30) és az isztiméri tehenészet (20) is. A lo-

vardák közül a Székesfehérvár, Iszkai úti
lovarda viszi a prímet 40 párral.
A költõhelyek feltérképezésével, a hazai
populáció jelölésével sokkal többet tudhatunk meg e számunkra oly kedves madarak
életérõl. Szeretnénk, ha minél többen bekapcsolódnának a hazai fecskék élõhelyének kutatásába. Egyes településeken átfogó képet nyerhetnénk a fecskeállomány
helyzetérõl, ha lelkes madárvédõk felmérnék a potenciális fészkelõhelyeket, esetleg
az ott élõ tanítók (tanárok) kikérdeznék
errõl a tanítványaikat, s az eredményt eljuttatnák hozzánk (medmadardal@gmail.
com).
Kovács Gergelyék a VÖLGY-HÍD Természetvédelmi Alapítvánnyal Székesfehérváron és környékén „fecskebarát ház”
programot indítottak. A legtöbb fecskefészekadatot beküldõ településeket pedig
fecskebarát település táblákkal látja el a
Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület. „A tej élet, erõ, egészség” –
tartja a régi mondás. A fecskék számára
pedig létkérdés, hogy legyen jószág Magyarországon. Ha többel nem is, annyival
mindenki támogathatja a magyar tejtermelõket, hogy magyar tejtermékeket fogyaszt, ezzel is segítve a jószágtartás hoszszú távú fennmaradását.
Köszönetemet fejezem ki a madarak élõhelyét biztosító jószágtartó gazdáknak és a
fészkelõhelyet fenntartó fecsketulajdonosoknak (a kettõ gyakran ugyanaz). Egyúttal azt is köszönöm, hogy lehetõvé tették a
fecskefészkek ellenõrzését.
Akik a legtöbbet dolgoztak a fiókák jelölésénél és a hálózásnál: Fiala Zsuzsa, Polgár
Márta, Kötél Dóra, Fenyvesi Zsuzsi, Koleszár Sándor és Fenyvesi Ernõ.
Fenyvesi László

Sajtóközlemény az influenzahelyzetrõl
Az influenza-figyelõszolgálatban résztvevõ orvosok jelentései alapján végzett becslés
szerint 2016. november 28-a és december 4-e között (2016. 48. hetében) a megye területén 363 fõ, az elõzõ hetinél 37,5 %-kal több beteg fordult orvoshoz influenzaszerû tünetekkel. A 100 ezer lakosra vonatkoztatott megyei megbetegedési arány 86,8 % ooo volt.
A Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 111,0
% ooo (az elõzõ héthez képest 81,8 %-os emelkedés), a Dunaújvárosi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály illetékességi területén 90,8 % ooo (az elõzõ héthez képest 3,6
%-os csökkenés), a Móri Járási Hivatal Népegészségügyi osztály illetékességi területén
pedig 5,7 % ooo (az elõzõ héthez képest 50 %-os csökkenés). A 48. héten a 100 ezer lakosra vonatkoztatott megbetegedési arány a megye illetékességi területén a járványos
küszöbérték alatt van, nincs influenzaaktivitás.
Az influenza-figyelõszolgálat adatai (megbetegedési arány 100 ezer lakosra)
2016/2017. évi influenzaszezonban, Fejér megyében

Az orvoshoz forduló betegek 28,4 %-a a
0–14 éves, 30,7 %-a a 15–34 éves, 30,7 %-a
a 35–59 éves és 10,2 %-a a 60 éves, illetve
az e feletti korosztályból került ki.
A jelentés írásáig 2016. 40. hetétõl megyénkbõl beküldésre került légúti mintákból influenzavírus jelenléte nem igazolódott.
Közösségi halmozódásról nem érkezett jelentés.
Dr. Simon László kormánymegbízott
nevében és megbízásából dr. Krisztián Erika
járványügyi osztályvezetõ fõorvos
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Sárgabarackkal
töltött rántott pulyka
Hozzávalók: 60 dkg pulykamell, 10 db
sárgabarack, fahéj, só ízlés szerint, 3 ek
mogyoróvaj (darabos), 10 dkg finomliszt,
2 db tojás, 10 dkg zsemlemorzsa, 3 dl napraforgóolaj.

juk. A gombát megtisztítjuk, cikkekre vágjuk, a répát apró kockákra daraboljuk. Egy
pici olajon lefedve megpároljuk õket, közben sózzuk, csöppet borsozzuk. A rizst
összekeverjük a tojással és a gombával.

Mascarponés–karamelles
rizs
Hozzávalók a rizshez: 20 dkg rizs, 6 dl tej,
5 dkg cukor, 1 tasak vaníliás cukor; a karamellhez: 5 dkg cukor, 2 dl tejszín; a
krémhez: 3 banán, 2 dl tejszín, 25 dkg mascarpone, 3 ek cukor; a díszítéshez: 1 ek kakaópor, tetszõleges gyümölcsök.

A pulykaszeleteket enyhén kiklopfoljuk,
sózzuk. A sárgabarackot kettéválasztjuk, a
magját kivesszük, leheletnyi fahéjjal megszórjuk. A hússzelet egyik felét megkenjük
darabos mogyoróvajjal, ráhelyezzük a
barackfeleket, ráhajtjuk a hús másik felét,
hústûvel, vagy fogvájóval összetûzzük, bepanírozzuk, 175 fokos olajban kisütjük.

Gombás–tojásos rizs
Hozzávalók: 25 dkg rizs, 1 db tojás, 10 dkg
csiperkegomba, 1 kis db sárgarépa, 2 ek
napraforgóolaj, só, bors ízlés szerint.

A rizst váltott vízben megmossuk. Bõ, hideg, sós vízben megfõzzük, leöblítjük,
hagyjuk lecsepegni. A tojást felverjük egy
csipet sóval, majd egy serpenyõben pici
olajon lepényt sütünk belõle. Ha kész, kicsúsztatjuk a serpenyõbõl és laskára vág-

A rizst megmossuk, lecsepegtetjük. Felforralunk 3 dl vizet egy csipet sóval, beleszórjuk a rizst, és lefedve addig fõzzük,
amíg a vizet beissza. A tejet felforraljuk cukorral, vaníliás cukorral. Amikor a rizs beitta a vizet, ráöntjük a tejet és letakarva nagyon óvatosan fõzzük, párszor megkeverjük. Amikor már majdnem beitta a tejet,
félrehúzzuk a tûzrõl és állni hagyjuk, de a
fedõt nem vesszük le 20-30 percig. Közben
elkészítjük a karamellt. A cukrot nagyon
óvatosan karamellizáljuk, amikor már
szép a színe, ráöntjük a tejszínt és felolvasztjuk benne a karamellt. Amikor elolvadt, a puha tejberizshez keverjük. Elõveszünk egy kisebb tálat. A rizs felét beletesszük, vékonyan rászeleteljük a banánokat, majd betakarjuk a rizs másik felével és
kanállal lenyomkodva tömörítjük. Félretesszük, hogy jól kihûljön. Ha teljesen kihûlt a rizs, kemény habbá verjük a tejszínt.
Kikeverjük a mascarponét kevés cukorral,
végül a tejszínhabbal. A karamelles rizst
megkenjük a krém felével és megszórjuk

A következõ napokban a közép-európai középpontú anticiklon központja tõlünk délre helyezõdik, ugyanakkor az északra vonuló ciklonok nem lesznek ránk számottevõ hatással, így folytatódik a csendes, száraz idõ meg-megélénkülõ széllel. Vasárnapig reggelente több helyen párássá, ködössé válik a levegõ, és
a köd, illetve a belõle kialakuló rétegfelhõzet helyenként – legnagyobb eséllyel északkeleten és a délnyugati, nyugati határvidéken – tartósan is megmaradhat. Másutt viszont minden nap számíthatunk
hosszabb napos idõszakokra is. Reggelente továbbra is sokfelé csökken fagypont alá a hõmérséklet, ez
alól csak az éjszaka is szelesebb területek lesznek kivételek. Napközben a napos helyeken 8-10 fok köré
is felmelegszik majd a levegõ, a tartósan ködös, felhõs tájakon azonban csak 0 fok körüli, egy-két fokkal
melegebb maximumokat mérhetünk majd. Változás hétfõn érkezik, amikor is észak felõl egy markáns hidegfront érkezik. Ez a megélénkülõ, megerõsödõ északnyugati szél nyomán mindenhol megszünteti a ködöt, viszont a hõmérséklet is visszaesik, akár jelentõsen. Csapadékmentes idõszak elé nézünk, legfeljebb hétfõn a hidegfront nyomán fordulhat elõ egy-egy zápor, hózápor.
www.metnet.hu

kakaóporral. A maradék krémet habzsákba szedjük és díszítjük a rizs tetejét. Tálalásnál tehetünk rá szeletelt gyümölcsöket,
öntetet.

Almás csavar
Hozzávalók a tésztához: 50 dkg liszt, 1 csapott kk só, 2,5 dkg élesztõ, 2,5 dl tej, 4 ek
cukor, 1 tojás, 10 dkg margarin; a töltelékhez: 5 nagyobb alma, 3 púpos ek cukor,
1 tk fahéj, 2 ek darált törökmogyoró (esetleg dió, de el is hagyható); a tetejére: 1 tojás, 1 tk tej.

Az élesztõt felfuttatjuk a langyos tejben 1
ek cukorral. A lisztet egy tálba öntjük, hozzáadjuk a sót, kicsit betakarjuk, majd a felfutott élesztõt, a maradék cukrot, a tojást
és a margarint. Alaposan kidagasztjuk.
Konyharuhával letakarva meleg helyen
kb. 1 óra alatt a duplájára kelesztjük. Az almát meghámozzuk, a reszelõ nagyobbik
lyukán lereszeljük. A levét kicsavarjuk, arra nem lesz szükségünk. A gyümölcshöz
adjuk a cukrot és a fahéjat, jól összekeverjük. A megkelt tésztát enyhén lisztezett felületre borítjuk. Elnyújtjuk kb. 0,5 cm vastagra és téglalap alakra. A tészta egyik felén egyenletesen eloszlatjuk a tölteléket és
megszórjuk a darált mogyoróval. Ráhajtjuk a töltelékre a tészta másik felét. Kb. 2
cm vastag csíkokat vágunk. A csíkokat
egyesével megtekerjük párszor és a vágott
végét összecsípjük, alulra fordítjuk. Akkor
lesz szép a csavarás, ha egy irányba csavarjuk a tésztát minden egyes csíkon. Sütõpapírral bélelt tepsibe fektetjük egymástól
kicsit távolabb. Hagyjuk kelni, míg bemelegszik a sütõ. Ez kb. 20 perc. Egy tojást
elkeverünk kevés tejjel és lekenjük a csavarok tésztás részét. Elõmelegített sütõben
15 perc alatt 180 fokon hõlégkeveréssel
megsütjük.
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V. forduló

Twister Galaxy–Bogárd Junior
4:2 (1:2)
Twister Galaxy: Bognár – Szántó, Kaló, Vörös,
Kristóf.
Csere: Barabás, Hegedüs, Lakatos.
Bogárd Junior: Németh – Grigóliát, Szakács,
Bor, Lénárt.
Csere: Farkas, Oláh, Varga.
Meglepetéssel kezdõdött a mérkõzés: Killer még
a cserepadon sem kapott helyet, ugyanis a
„krampuszkodásban” nagyon elfáradt! Bár MIKULÁS csak 6-án van!
1. perc: az elsõ helyzet a Junior elõtt adódott,
Bor azonban nem találta el a kaput. 3. perc: Vörös az alapvonalról próbálkozott, lövése az oldalhálóban kötött ki. 4. perc: Grigóliát lövését Bognár a mezõnybe öklözte. 5. perc: Vörös a kapufát
találta el. 6. perc: Hegedüs Lakatos átadását kapu mellé rúgta. Éledezett a Twister! 7. perc: Kaló
a szabadrúgást magasan fölé rúgta. Lakatos lövését meg Németh védte. 10. perc: Farkas elõl
Bognár szedte fel a labdát, kicsit hosszan szöktette magát. 11. perc: váratlanul Lénárt szép
cselek után vezetéshez juttatta csapatát, 0:1.
13. perc: jött a hideg zuhany! Farkas lövését
Bognár nem tudta védeni, 0:2. 15. perc: Németh
kiütötte Kristóf lövését, a labda Barabás elé pattant, de fél méterrõl sem tudta bevenni a kaput.
20. perc: Barabás szépített váratlanul, 1:2. 23.
perc: Lénárt lövését védte Bognár! A lövésben
nem volt erõ. 24. perc: Kaló a sokadik próbálkozás után végre betalált Németh kapujába, 2:2.
26. perc: Vörös lövése Grigóliátról pattant szögletre. 29. perc: Lénárt szorongatott helyzetben
kapu mellé lõtt. 30. perc: Lakatos lövését Németh a mezõnybe öklözte, nem merte fogni a
labdát. 32. perc: Farkas tiszta helyzetben kapu
mellé lõtt. Gólhelyzet volt! 32. perc: Lakatos lövése utat talált a kapuba, 2:3. 36. perc: Kristóf
rúgott szép gólt, 2:4. Elfáradt a Junior! 37. perc:
Lakatos jó helyzetben fölé lõtt. 39. perc: Farkas
ügyetlenkedte el a gólhelyzetet. Egy félidõt bírt a
Junior!
Sárga lap: Farkas.
Góllövõk: Barabás, Kaló, Lakatos, Kristóf ill.
Lénárt, Farkas.

Sárkeresztúr Kike–Dream Team
12:0 (4:0)
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Hajdinger J.,
Tóth, Jancski.
Csere: Böröndi, Hajdinger Z., Szauervein G.,
Szauervein T.
Dream Team: Hajdu – Bognár J., Berta, Varga,
Mondovics.
Csere: Bognár R., Kovács, Roszkopf, Simon T.
Óvatosan kezdtek a csapatok. 3. perc: Hajdinger
J. magasan a kapu fölé lõtt. 4. perc: Mondovics
lövését védte Visi. Hajdinger J. nagy gólt akart
rúgni, azonban lövése a kapu mellett landolt. 5.
perc: Jancski lövését Hajdu csak másodszorra
tudta megfogni. Hajdinger J. félfordulatból leadott lövését Hajdu a mezõnybe öklözte. 7. perc:
Szauervein G. nem találta el a kaput, csúnyán
mellé lõtt. 8. perc: Szauervein G. Kulcsár átadását balról a kapu elõtt keresztbe rúgta. 9. perc:
Szauervein vére eltalálta a kaput, labdája a

hosszú sarokban kötött ki, 1:0. 11. perc: Bognár
J. a hatoson belül kézzel ért a labdához. Büntetõ!
Szauervein G. biztos ítélet-végrehajtónak bizonyult, 2:0. 13. perc: Varga lövése a felsõ lécrõl
ment ki. 14. perc: Szauervein G. lövése a kapufán csattant. Böröndi szerzett labdát lõtt és máris 3:0. 16. perc: Jancski egymás után háromszor
kapu mellé lõtt! 19. perc: Jancski került helyzetbe, de megint mellé! 20. perc: végre a sárga-zöld
„brazilos” cipõ meghozta a várva várt gólt, 4:0.
21. perc: az elemében lévõ Szauervein G. nagy
gólt lõtt, 5:0. 23. perc: Hajdinger Z. lövése kerülte el a kaput. 24. perc: Kulcsár lövése a kapufáról
alapvonalon kívülre pattant. 26. perc: Böröndi
lövése a kapufáról a mezõnybe vágódott. 27.
perc: szöglethez jutott a Kike. Kulcsár szögletébõl Jancski szerzett gólt, 6:0. 29. perc: egy hazaadásnál Hajdu elesett, a labda Szauervein G. elé
került, közelrõl nem hibázott, 7:0. 32. perc: Kulcsár lövése szállt kapu mellé. 33. perc: Kulcsár a
kapufát találta telibe. Még ugyanebben a percben Jancskira nem figyeltek és a kapuba gurított, 8:0. 32. perc: Visi Varga lábáról szedte le a
labdát. 35. perc: Kulcsár átadásából az „öreg
harcos” Szauervein T. szerezte a következõ gólt,
9:0. Tóth is betalált, 10:0. 37. perc: Hajdinger Z.
lövésével 11:0. 38. perc: Hajdinger J. sem maradt le a gólvágók közül, 12:0. Alig-alig jutottak
el a Kike kapujáig a Dream Team játékosai.
Sportszerû mérkõzés volt!
Góllövõk: Szauervein G. 4, Böröndi, Jancski 3,
Szauervein T., Tóth, Hajdinger Z., Hajdinger J.

Spuri–Légió 2000, Natur Agro
4:2 (1:1)
Spuri: Kiszl – Kacz, Kiss, Huszár, Szabó F.
Csere: Banda, Bereczki, Fésû, Zámbó.
Légió 2000, Natur Agro: Horváth – Tóth A., Palotás, Tóth G., Virág.
Csere: Derecskei, Gábris, Kelemen, Németh,
Nyúl, Szabó K.
Légió-támadásokkal kezdõdött a mérkõzés. 4.
perc: Szabó F. a kapufát tesztelte, a visszapattanó labdát meg mellé durrantotta. 5. perc: Virág
lövését védte Kiszl. 6. perc: Virág nem találta el a
kaput, labdája a kapu elõtt ment ki. 8. perc: Légió-szöglet, melybõl megint semmi. 10. perc:
tûz alatt a Spuri kapuja, Virág lövését Kiszl kiütötte, a labda Tóth G. elé került, aki szintén lõtt,
de Kiszl a helyén volt. 12. perc: Palotás átadásáról Szabó K. maradt le. 13. perc: Zámbó sorba
cselezte ki a Légió játékosait, közeli lövését Horváth nem védhette, 1:0. Nem sokáig vezetett a
Spuri, mert kezdés után Németh Kiszl lába között
egyenlített, 1:1. 16. perc: Szabó F. félfordulatból
leadott lövése kerülte el a kaput. 21. perc: Kacz
lövése kerülte el a kaput. 22. perc: 5 percig állt a
játék, mert kiborult a sör, ami balesetveszélyes.
FIGYELEM! A csarnokba a vízen kívül bárminemû szeszes italt bevinni TILOS! Felhívjuk a
csapatvezetõk figyelmét, hogy segítsék
munkánkat! 23. perc: Gábris lövése is elkerülte
a kaput. 24. perc: Horváth rossz indítását Szabó
F. elcsípte, lõtt, Horváth röviden ütötte ki, az
megint Szabó elé került, lövését Horváth szögletre rúgta. 28. perc: Kiszl kidobásából Fésû kilõtte a hosszú alsót, 2:1. Kezdés után Tóth G.
egyenlített, 2:2. 27. perc: Tóth A. gyengén
emelt, Kiszl védett. 28. perc: Bereczki lövése ke-

rülte el a kaput. 30. perc: Fésû átadásából Kacz
megszerezte a vezetést, 3:2. 32. perc: Zámbó átadását Szabó F. a kapufára rúgta. 34. perc: Zámbó lövését Horváth védte. 35. perc: Fésû találatával 4:2. A gyõzelmet jobban akaró csapat
megérdemelten nyert!
Góllövõk: Zámbó, Fésû 2, Kacz ill. Németh, Tóth
G.

LSC Sárbogárd–Extrém 4:3 (2:1)
LSC Sárbogád: Farkas – László, Rehák, ifj. Bor,
Bor.
Csere: Lakatos, Ellenbruck.
Extrém: Németh – Huszár, Dévényi, Tórizs, Horváth T.
Csere: Nedoba, Szabó.
2. perc: Dévényi lövését Farkas védte. 3. perc:
Bor átadását Rehák kapu mellé lõtte. 4. perc: ifj.
Bor hatalmas gólt lõtt, 1:0. 5. perc: Tórizs futtából ellõtte a labdát, mely a felsõ lécrõl Farkas hátára pattant, onnan pedig a hálóban kötött ki,
1:1. 6. perc: László lövése meglepte Némethet,
ami a kapuban kötött ki, 2:1. 8. perc: ifj. Bor lövését Németh a mezõnybe bokszolta. 9. perc: Tórizs lábáról Farkas szedte le a labdát. 10. perc:
Huszár nagy lövését védte Farkas. Küzdött az
egyenlítésért az Extrém! 12. perc: Horváth T. lövését védte üggyel-bajjal Farkas. 15. perc: szöglet után Huszár került helyzetbe, lövése elkerülte
a kaput. 17. perc: Extrém! A sorfalba csak kettõ,
azaz kettõ fõ állhat! 22. perc: Bor lövése a kapufáról ifj. Bor elé pattant, aki nem hibázott, 3:1.
23. perc: Tórizs mellé durrantott. 24. perc: Huszár lövését Farkas szögletre mentette. 25.
perc: Tórizs lövését Farkas kiütötte Tórizs elé,
aki nagy helyzetben kapu mellé lõtt. 26. perc:
Rehák lövése kerülte el a kaput. 27. perc: Bor
emelésébe Németh belekapott, akinek a kezérõl
szögletre ment a labda. 28. perc: Dévényit nem
támadta senki, szép cselek után szépített, 3:2.
30. perc: ifj. Bor mellé lõtt. 31. perc: Horváth T.
nem támadta senki, elaludtak az LSC játékosai,
egyenlített, 3:3. 32. perc: László lövése kapu fölé szállt. 33. perc: Dévényi lövése centikkel a kapu fölé ment. 34. perc: Bor bal lába elsült, 4:3.
35. perc: Horváth T. rosszul találta el a labdát, lövése mellé szállt. 39. perc: Tórizs egyenlítési lehetõséget hagyott ki, gyenge lövését Farkas
védte.
Egyenlõ erõk küzdelmébõl a szerencsésebb csapat került ki gyõztesen!
Sárga lap: Tórizs.
Góllövõk: ifj. Bor 2, László, Bor, ill. Tórizs, Dévényi, Horváth.
Tabella:
1. LSC Sárbogárd
2. Spuri
3. Sárkeresztúr Kike
4. Extrém
5. Légió 2000, Natur Agro
6. Twister Galaxy
7. Bogárd Junior
8. Dream Team

5
5
5
5
5
5
5
5

4
3
3
2
2
2
1
-

1
1
2
1
1
-

1
2
1
2
2
4
5

28:7 13
17:13 10
24:13 9
19:11 8
18:12 7
13:14 7
16:31 3
10:44 0

Góllövõlista:
1. Bor József, LSC Sárbogárd, 10 gól.
A mérkõzéseket vezette: Szunyogh Á.
Gróf Ferenc
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Magabiztos, jó játékkal tartottuk itthon a pontokat
VAX KE Sárbogárd–Ajka KK II. 33-26 (17-10)
Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 11.
forduló
Vezette: Kardos D.–Rédei J., nézõszám: 60 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 6, ifj. Bodoki 6, Pluhár 1,
Rehák 5, Horváth 10, Kaló 3.
Cserék: Aranyos, Várady–Szabó, Szabó J. Zs. 1, Suplicz 1.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Bicske: Heizer L. – Kelemen 3, Szalay 6, Bukovics 5, Heizer P. 6,
Horváth K. 1, Horváth M. 2.
Cserék: Varga – Rosta 3, Soós, Pék 3.
Edzõ: Kleispitz Róbert.
Hétméteresek: 1/1, ill. 4/3, kiállítások: 8, ill. 6 perc.
Fontos mérkõzés várt szombaton csapatunkra, itthon fogadtuk a
jó erõkbõl álló Ajka KK II. együttesét.
A találkozó elején felváltva estek a gólok, a támadójáték dominált
mindkét oldalon. Bõ 10 perc után kezdtünk el belendülni a mérkõzésbe, Németh Tamás védései után, Horváth István vezérletével a 16. perc végére megléptünk 5 góllal. A védekezésünk az elsõ
játékrész második felébe kiválóan összeállt, aminek köszönhetõen a szünetre magabiztos vezetéssel vonulhattunk.
A pihenõ után szinte ugyanúgy kezdõdött a második félidõ, mint
az elsõ. Azonban a tapogatózás után most a vendégek léptek fel
kezdeményezõbben, és a félidõ közepére 4 gólra faragták a hátrányukat. Szerencsére nem estünk kétségbe és sikerült újra a saját
kezünkbe venni a találkozó irányítását. Zsinórban 3 gólt lõve újra
visszaállítottuk a félidei differenciát. Az utolsó 10-12 percben higgadtan játszva sikerült megtartani az elõnyünket és bezsebelni a 2
pontot.
Megmutattuk, hogy van tartása a csapatunknak, hiszen nem törtünk össze a múlt heti veszprémi zakó után. Ma ismét sikerült jól

játszanunk, aminek meglett az eredménye. Egy erõs csapatot sikerült magabiztosan legyõznünk. Egyedül a szélekrõl történõ
helyzetkihasználással nem lehetünk elégedettek. A kapuban Németh Tamás ismét kiválóan teljesített, míg a mezõnyben Horváth
István sokoldalúan játszva állt a csapat élére.
A hétvégén ezúttal szombaton, nem a megszokott idõpontban,
hanem 16 órakor fogadjuk a Simontornya KK csapatát. Szeretnék
gyõzni és tovább kapaszkodni a tabella élmezõnyéhez.
2016. december 10. (szombat) 16 óra:
VAX KE Sárbogárd–Simontornyai KK
Tabella
1. Veszprémi Egyetemi SC
2. Telekom Veszprém IV.
3. Bajnok DSE Nemesvámos
4. Rácalmás SE
5. Ercsi SE
6. VAX KE Sárbogárd
7. KK Ajka II.
8. Bicskei TC
9. Simontornyai KK
10. Õsi Andreotti SE
11. Alsóörsi SE
12. Martonvásári KSE
13. Somló Hús KK Pápa

11 11 0 0
11 9 0 2
10 7 0 3
11 7 0 4
10 6 0 4
10 5 0 5
10 5 0 5
10 4 1 5
10 4 1 5
10 4 0 6
12 3 0 9
10 2 0 8
11 0 0 11

351
314
281
318
301
283
257
268
294
285
299
221
269

257
253
242
305
260
264
249
285
326
302
348
276
374

94
61
39
13
41
19
8
-17
-32
-17
-49
-55
-105

22
18
14
14
12
10
10
9
9
8
6
4
0

A 11. forduló további eredményei:
Pápa–Rácalmás 31-32 (15-19), Martonvásár–Alsóörs 21-22 (10-9), Ercsi–Õsi 39-30 (22-14), Telekom
Veszprém–Bicske 28-23 (17-9), Veszprémi Egyetem–Nemesvámos 30-20 (11-9).
Rehák Tamás

SZILVESZTER KUPA 2016
TEREMLABDARÚGÓ-TORNA
2016. december 29. 8.30 óra: megnyitó,
Sárbogárd, Mészöly Géza Általános Iskola, tornaterem
Az elsõ mérkõzés kezdési idõpontja 9.00 óra!
8-12 csapat jelentkezését várjuk. Nevezési díj: 12.000 Ft.
A helyszínen BÜFÉ üzemel! Hangosítás, zene, jó hangulat!
Lebonyolítási rendszer: A-, B-csoport, A1-B2, B1-A2 elõdöntõ, vagy A1 és B1 automatikusan elõdöntõ
és A2-B3, A3-B2 az elõdöntõbe jutásért, 3. helyért, illetve döntõ. 12 csapat esetén A-, B-, C- csoport és
negyeddöntõk.
Csoportsorrend-megállapítás: több pont, egymás elleni eredmény, gólkülönbség, több rúgott gól.
Részletes versenykiírást a nevezett csapatoknak nyomtatott formában biztosítunk, illetve a helyszínen
kifüggesztünk!
Díjazás: kupa, tárgyjutalmak (gólkirály, a legjobb játékos, a legjobb kapus).
Jelentkezéseket várjuk: Rehák Tamás 06 (30) 484 1289. Nevezési határidõ: december 23., péntek.
A torna eseményét a facebookon Szilveszter Kupa 2016 SÁRBOGÁRD néven lehet megtalálni, ahol további friss információkkal szolgálunk.
Fõszerkesztõ és kiadó: Hargitai Lajos. Felelõs szerkesztõ: Hargitai–Kiss Virág, tel.: 06 (30) 3483 320. Szerkesztõség,
kiadóhivatal és nyomda: 7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12. Nyitva tartás: H-P: 8-17 óráig. Telefon: 06 (25) 508-900.
E-mail: bogardesvideke@gmail.com Honlap: www.bogardesvideke.hu Lapszemle látható: a Bogárdi Tévén és az
interneten Állandó és idõszaki rovatok szerzõi, szerkesztõi: Gróf Ferenc, Hargitai Lajos, Hargitai–Kiss Virág, Mágocsi
Adrienn, Hargitai Gergely, Jákob Zoltán, Hargitai-Kiss Balázs, Leszkovszki Albin, Rehák Sándor, Rehák Tamás, Szántó
Gáspár és még sokan mások. Tördelõszerkesztõ: Huszár Anikó. Grafikai szerkesztõ: Hargitai-Kiss Balázs. Elõkészítés
és utómunka: Heiland Ágnes, Mágocsi Adrienn. Készült: a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyomdájában. Megjelenik minden csütörtökön. Kéziratok leadási
határideje: kedden 17 óráig. Kéziratot egy hónapon túl nem õrzünk meg. Fenntartjuk jogunkat, hogy a beküldött írásokat a tartalom és a szerzõ szándékának
tiszteletben tartása mellett, közlésük esetén megrövidítsük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztõségét, azokért a felelõsséget a
nyilatkozók, illetve szerzõk viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. Hirdetésfelvétel: keretes hirdetések: kedden 16 óráig, apróhirdetések:
szerdán 10 óráig adhatók le. Csak a törvénybe nem ütközõ tartalmú hirdetéseket fogadunk el. Lapzárta: szerdán, 12 órakor. Terjesztés: saját
terjesztõhálózattal egyéni elõfizetéssel házhoz szállítással, illetve megvásárolható Sárbogárd és a környezõ húsz település boltjaiban, hírlapárusító helyeken.
Elõfizethetõ a terjesztõknél és a szerkesztõségben. Negyedévre: 2700 Ft, félévre: 5100 Ft, egész évre: 9600 Ft. Eng.sz.: HU ISSN 0866 4382.

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
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»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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A Sárbogárdi Mikulás Kosárlabdakupa margójára
A Sárbogárdi Kosárlabda Club utánpótlás fiúcsapata idén elõször nevezett a Nemzeti Regionális
Kadett Bajnokságba. Ebbe a korosztályba a
2001-2002-es születésû gyerekekkel lehet nevezni, de a versenykiírás megengedi, hogy fiatalabbakkal is kiegészüljön a csapat. A mi csapatunkban 4 gyermek 2002-es, míg 6-7 fõ 20042005-ös születésû.
Tudtuk már az induláskor, hogy nehéz fába vágjuk a fejszénket, de sajnos a fiatalabb korcsoportba nem nevezhettünk, mert nem volt annyi
gyerekünk, akik kitettek volna egy egész csapatot, itt pedig idõsebbeket nem lehet kiegészítõ
emberként játszatni.
A gyerekek vették a bátorságot, hogy 2-3 évvel
idõsebb, 1-2 fejjel magasabb és régóta együtt
játszó játékosokkal szemben vegyék fel meccsrõl meccsre a küzdelmet. A céljainkat a gyerekekkel és a szülõkkel együtt határoztuk meg: tapasztalatokat szerezni, ismerkedni a meccsek
hangulatával, megszokni az izgalmakat, az eddig
tanultakat alkalmazni, és mindezeket felhasználva a 2017-es kiírásnál már a saját korosztályukban a gyerekek szoros meccseket játsszanak és
ott már gyõzelmekben is merjünk gondolkodni.
Ahhoz, hogy az edzéseket meg tudjuk tartani, a
meccsekre el tudjunk menni, a szülõk és az
edzõk saját maguk járulnak hozzá anyagiakkal és
egyéb segítséggel. Idén már egységes mezben
tudnak a gyerekek büszkén a parkettre kiállni,
amihez elnyertük a polgármester úr és az önkormányzat támogatását is.
Tudjuk, hogy az ellenfeleinknek a biztos anyagi
támogatás és megfelelõ edzési körülmények
természetesek, és emiatt sokkal több gyereket
tudnak edzeni, sokkal nagyobb a lehetõségük a
válogatásra. Mi annak örülünk, ha 1-2 fõvel bõvül a létszámunk havonta, és idõben ki tudjuk fizetni a terembérleti díjakat. Nagy elõrelépés az
egyesület életében, hogy egy év alatt megháromszorozódott a rendszeresen edzésre járók
száma.
Az idõsebb korosztály ellen még nem nyertünk
egyszer sem, de elmondható, hogy meccsrõl
meccsre jobban játszunk, és a saját céljaink
megvalósításához minden meccsen közelebb jutunk.
Szerettük volna, hogy a gyerekek a saját korosztályuk ellen is megmérettessék magukat a
2017-es bajnoki év kezdete elõtt, ezért egyesü-

letünk hagyományteremtõ jelleggel megrendezte elsõ alkalommal a Sárbogárdi Mikulás Kosárlabdakupát.
A 2004-2005-ös korosztályban a hazaiak mellett
meghívót kaptak és részvételükkel emelték a
torna színvonalát a Dávid Kornél Kosárlabda
Akadémia (Székesfehérvár), Dunaújvárosi Sárkányok, Oroszlány Lions. Mindegyik csapatnak
lehetõsége volt játszani a másik három résztvevõvel és kialakítani a végsõ sorrendet. A gyerekek 2x15 perces meccseket játszottak, ami
összesen hat komoly összecsapást jelentett.
Az elsõ meccsen a gyerekek nagy örömére három ponttal gyõztünk a dunaújvárosi csapat ellen. A másik ágon a végsõ gyõzelemre is esélyes
oroszlányi csapat szoros összecsapásban kerekedett felül a jó erõket felvonultató fehérvári
akadémiások ellen. A Lions minket is legyõzött
és veretlenül lettek bajnokok. Az utolsó fordulóban (Sárbogárd – DKKA) dõlt el az ezüstérem
sorsa, ahol egy színvonalas meccset követõen a
DKKA-s gyerekek nyakába került a fényesebb
érem. Mi a bronznak is nagyon örültünk, és büszkék lehettünk arra, hogy a heti háromszori edzés
és kitartás eredménye az lett, hogy egyik profi
háttérrel rendelkezõ csapat sem tudott félvállról
venni bennünket.
A 2002-2003-as kategóriában az Alsószentiváni
Általános Iskola növendékeivel mértük össze pillanatnyi formánkat négy negyedben. A tavalyi
vereségért idén sikerült visszavágnunk. A na-

gyon jól küzdõ és a kosárlabdával jó barátságban lévõ alsószentivániak végig „meccsben voltak” és csak az egész pályás letámadással tudtuk õket megzavarni. Talán ezen a meccsen játszottunk a legjobban a nap folyamán. Még izgalmasabb meccset játszhattunk volna, ha a szomszéd vár seregét nem tizedelte volna meg egy
hirtelen jött vírus. A hatfõs alsószentiváni csapatnak ezúton is gratulálunk a teljesítményükhöz, és köszönjük, hogy ellátogattak hozzánk!
Idén is látszott, hogy a vendégeinket szakértõ
edzõ készítette fel.
Zárásképpen az U17-eseink ütköztek meg 4x10
percben a Dunaföldvár középiskolásaival. A gyõzelem itt sem maradt el. Sikerült egy nagyon jó,
hasonló tudású gyerekbõl álló csapatot pályára
küldenünk. A játékot taktikusan lassító dunaföldváriak ellen – a hosszabb kispad elõnyét kihasználva és a rotációnak köszönhetõen – magabiztosan nyertünk, leginkább a 4. negyedben
mutatott jó csapatjátékkal.
Fél napra Sárbogárd a kosárlabda-utánpótlás
fellegvára volt, hiszen közel 80 gyerek pattogtatta a kosárlabdát, 8 meccsen összesen 260 perc
játékidõt kitöltve. Ilyenre példa Sárbogárdon
még soha nem volt.
Minden játékos éremmel a nyakában és Mikulás-csomaggal a zsákjában térhetett haza. A
csapatokat kupákkal és oklevelekkel díjaztuk,
külön a legjobb játékost.
A hazai csapat legjobb játékosa Gereny Bence
lett. A csapatainkat erõsítette még: Bóka Kristóf, Bóka Ferenc, Fenyvesi Liliána, Györök Árpád, Krencz Ábel, Ambrózi-Nagy Barnabás, Batári Roland, Batári Szilárd, Dániel Zsolt Dániel,
Pataki Mátyás, Vinklman Tamás, Huszár Boldizsár, Gödör Marcell, Tóth Gergõ, Németh Márton, Kisari Zsolt, Király Kristóf, Bõle Péter,
Wessely Adrián, Bodnár Richárd. Felkészítõk:
Botka István, Tóth Krisztián és dr. Krencz Balázs.
Köszönettel tartozunk Fekete Lászlónak, aki mint
a FMKSZ JB elnöke nyitotta meg a kupát, valamint dr. Sükösd Tamásnak, aki záróbeszéde
után segített átadni a díjakat. Legnagyobb köszönet Papp-Kátay Zsanettnek jár a kitartó és kiváló színvonalú játékvezetõi tevékenységéért.
Köszönjük, hogy a rendezvényt anyagilag támogatta: Cosa Nostra Pizzéria, Márkovics Kft.,
Krencz Kft., Prémium Média & Sport Management Zrt., Tóth Krisztián és a Krencz Ügyvédi Iroda.
Végül köszönjük a Sárszentmiklósi Általános Iskolának, hogy biztosította a tornatermet a csapatok részére.
Eredmények:
Sárbogárd U12 – Dunaújváros
DKKA – Oroszlány
DKKA – Dunaújváros
Sárbogárd U12 – Oroszlány
Dunaújváros – Oroszlány
Sárbogárd U12 – DKKA
Sárbogárd U14 – Alsószentiván
Sárbogárd U17 – Dunaföldvár

24 – 21
20 – 35
60 – 14
12 – 60
8 – 58
20 – 49
66 – 30
44 – 33

Sárbogárd Kosárlabda Club, szervezõk
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HIRDETÉSEK

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK
JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790
SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ
06 30 347 3767
VAGYONÕRI MUNKA SÁRBOGÁRDON
06 70 421 3900

MEGHÍVÓ
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APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó. 06
(20) 405 7366
Segédmunkásokat és kõmûveseket keresek. 06 (30) 493 4938
Sárbogárd külterületén 1,8 ha osztatlan közös földterületek eladók. 06
(30) 957 1810, 06 (70) 543 6072
Fiatal gazda szántóföldet bérelne támogatás feletti áron! Területek:
Nagyhörcsök, Sárhatvan, Örspuszta, Pusztaegres, Sáregres, Mezõszilas,
Káloz, Dég (Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós). Minimum 2,5 hektártól! 06
(30) 613 0823
Másodállás, fizetés-kiegészítés! Napi 4 óra esti munkavégzésre, takarítónõket keresünk. Jogosítvány elõny. Munkavégzés helye: Budaörs. 06 (20)
469 2044
Anyadisznó vágásra eladó. 06 (20) 367 2785
Csirkevásár! Tinódy út 52. Tisztítva is elõjegyeztethetõ. Telefon: 06 (30)
384 2294
Alapon jó minõségû szántóföld eladó-kiadó 5,2 ha és 2,1 ha egyben. Érdeklõdni: 06 (70) 325 7737
Anyadisznó vágásra eladó. 06 (20) 3252 507

Kedves Jógázó társam, kedves Érdeklõdõ!
Örömmel értesítelek, hogy december 10-én (szombaton) 8 órától 17 óráig egész napos intenzív gyakorlást tartunk a sárbogárdi mûvelõdési házban. Fél napra is lehet jönni.
A programban meditációs ülések, relaxációs és jógagyakorlatok vannak.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû
Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

TÉLEN A VÍZMÉRÕK ELFAGYHATNAK!

Vendégünk: Szaladják István zen tanító.
Részletes program és jelentkezés a sztaribela51@gmail.com címen.
Szeretettel várunk!
A meditációs csoport nevében: Sztari Béla

Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagyhatnak. Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok szerint – Önnek, a felhasználónak kell megfizetnie.
Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
– a vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából ellenõrizzék;
– a rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki, vagy
gondoskodjanak megjavításukról;
– az üdülõk vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres) telkek 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 megrendelés alapján, díjazás ellenében elvégezzük.
További információért keressék helyi dolgozóinkat, vagy ügyfélszolgálatainkat:
Sárbogárdon és térségében a

80/919-004-es,

Szabadbattyánban és környezetében a 80/200-344-es telefonszámon.
A megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik, elektronikus ügyfélszolgálatunk segítségével.
Készséggel állunk rendelkezésükre.
Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu
FEJÉRVÍZ ZRt.

A Bogárdi Tévé új mûsorrendje
KEZDÉS: 1, 8, 12, 19 ÓRAKOR.
Részletek a futószövegben.
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