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Alap újdonsült kis polgárai

Írás az 5. oldalon.

Szolgálati
közlemények
BOGÁRDI TV:
ÚJ MÛSORREND
Írás a 6. oldalon.
A Bogárdi TV mûsorszerkezetét közkívánatra újragondoltuk. A csak mûsorokat tartalmazó
blokkjaink a következõ idõpontokban kezdõdnek: 01.00, 08.00, 12.00 és 19.00 óra. Az aktuálisan vetített filmeket (sorrendben, vetítési idõ
megjelölésével) a televízió futószövegében, valamint a Hírház facebookos oldalán tesszük közzé. Minden héten pénteken frissítjük a mûsort.
A mûsorszerkesztési elvünk a következõ: például azok az események, amikrõl jelen lapunkban
tudósítunk, és amikrõl készült felvétel, jövõ héten pénteken kerülnek adásba, nagy valószínûséggel. Az adásba kerülést befolyásolhatják
idõ- és technikai tényezõk.

Karácsonyi szeretet

TÉLI SZÜNET
Elõre szeretném jelezni kedves Olvasóinknak és
Ügyfeleinknek, hogy szerkesztõségünk szokásos téli szünete 2016. december 24-étõl 2017.
január 8-áig tart majd. Tehát jövõ héten még találkozunk!
Hargitai–Kiss Virág

MIKLÓSI
MIKULÁSOK

Írás a 10.
oldalon.
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NAPLÓ
Mivel utólag értesültem arról, hogy december 9-én ülésezett a sárbogárdi képviselõtestület, így interjú formájában kértem
tájékoztatást dr. Sükösd Tamás polgármestertõl a tárgyalt témákról.

OKLEVÉL A PARKÉPÍTÕKNEK
– A napirend tárgyalása elõtt megemlékeztünk a munkaügyi központ mögött kialakult park kezdeményezõirõl, illetve azokról, akik önzetlen segítséget nyújtottak a kivitelezés kapcsán. Arany Gábor lakossági
kezdeményezéseként az általa nevelt facsemetéket helyeztük el ott. Több vállalkozás
segítségével és az önkormányzat hatékony
közremûködése mellett azt kérte az ötletgazda, hogy az aradi vértanúkról nevezzük
el a parkot. A közremûködõknek egy-egy
oklevelet nyújtottunk át. Gesztusértékû
volt, ahogy õk segítettek, próbáltuk kellõ
tisztelettel meghálálni.

ÚJ ORVOS PUSZTAEGRESEN
A testületi ülés mindig azzal kezdõdik,
hogy beszámolok a két ülés közti eseményekrõl. Ezekbõl most néhányat kiemelnék. A november 14-15-ei héten zajlott le
az összes lakossági fórum a szokott érdeklõdés mellett. Összesen nyolc fórumot tartottunk. Az elhangzott javaslatoknak – melyek kezelhetõk mûszakilag és hatóságilag,
rövid, hatékony beavatkozással – neki is indultunk. Részt vettünk a megyei foglalkoztatási fórumon, ami a megye déli része
szempontjából igen fontos, a munkanélküliség kezelésébe lehet bevonni nagyobb
szervezeteket, fehérvári cégeket. Ez jó
irány lehet 2017-re. A november 25-ei
rendkívüli testületi ülésen örömhír volt,
hogy – bár egyelõre helyettesítéssel – a VI.
számú sárbogárdi háziorvosi körzet (Pusztaegres, Sárhatvan) vonatkozásában szerzõdést kötöttünk dr. Práger Péterrel, aki
háziorvosként fog ellátni itt szolgálatot, és
ha be tudjuk fejezni a pusztaegresi szolgálati lakás felújítását, oda is költözik. Döntöttünk a Sárbogárdi Egyesített Szociális
Intézmény vezetõi posztjának betöltésérõl
is. Egy pályázat érkezett, az eddigi vezetõt,
dr. Horváthné Lang Erikát neveztük ki további 5 évre.
– A pusztaegresi rendelõ felújításának befejezését mikorra tervezitek?
– Nagyon remélem, hogy január 2-ára befejezzük. Ebbe az Úristen és a gépészet még
beleavatkozhat.
– Miket kell ott felújítani, mik azok, amik
mindenképpen szükségesek ahhoz, hogy
lakható legyen az épület?
– Tíz éve üres az épület, emiatt félve nyúlunk a gépészethez. A doktor úrnak két kívánsága volt: tegyünk egy szélfogót az ajtó
elé, mert szélirányban áll, illetve a fürdõszoba használati értéke nem túlzottan ma-
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tája, és talán sikerül velük megegyezni,
hogy ebbe az irányba induljanak el. Egyébként is híve vagyok a megújuló energiának.
A tegnapi kormányinfo alapján a napenergia rendben van, a szélenergia fejlesztését
nem támogatja a kormányzat.
– Ez érdekes dolog, mert a szélenergiánál
nincs annyi fölösleges hulladék, mint a
napelemeknél. Mindenben van kettõsség.
Ebben is, meg a digitális konferenciával
kapcsolatban is. Ott is azt éreztem, hogy jó,
hogy digitális irányba kell mozdulni, mert
ez a világ, de azért még nem biztos, hogy
lesz új munkahely.
– Illetve más munkahelyek lesznek. Az
óbudai egyetemen már képzik azokat a
mérnököket, akik az okosrobotokat fogják
irányítani, ami bizony azt jelenti, hogy a soron dolgozók 40 %-a tíz éven belül ebben a
munkakörben fölösleges lesz. Akkor el kell
gondolkodni, hogyan fogjuk kezelni a felszabadult munkaerõt. Ezt komplex módon
kell kezelni.
– Sárbogárdon régen éppen olyan mûszerészeket képeztek a gimnázium berkein
belül, akik az itt lévõ Mannesmann robotjainak irányítására lettek volna hivatottak, csak aztán elment a cég.

gas jelen pillanatban. Kicsi a fürdõ alapterülete, villanyszerelési és fûtésgépészeti átalakításra van szükség. Ha rátesszük a terheléseket a fûtésre, villanyra, ki fog derülni, mit kell még megjavítani. A rendelõ
rendben van. Nagy Gabriella körzeti ápolónõ már ott funkcionál, vele már leszerzõdtünk, õ marad, a lakossági visszajelzések pozitívak vele kapcsolatban. Lehetetlen a közigazgatást úgy megmozdítani decemberben, hogy véglegesen tudjunk szerzõdni az orvossal. Januárban viszonylag
könnyen tudunk kapni mûködési engedélyt, elképzelésem szerint. Az ÁNTSZ felé
már minden okirat-benyújtási kötelezettséget teljesítettünk, ha onnan megjön a regisztráció, akkor megyünk az OEP-hez. Az
a szerencsés helyzet, hogy a finanszírozást
folyamatosan kapjuk, tehát ha az orvossal
leszerzõdünk, akkor át tudjuk neki adni.
Az, hogy véglegesen betölthesse a körzetet,
több hónapot fog igénybe venni, mert sok
mindennek kell adminisztratív síkon megNEM LEHET ELKENDÕZNI
felelni, de azt gondolom, megbirkózunk
vele.
– Így van. Ebben is tökéletesen egyetértünk. December 1-jén a közfoglalkoztatás
FÉLÓRA HATÁSSZÜNET
terén elért teljesítményéért elismerõ oklevelet kapott Sárbogárd a Belügyminisztéri– Visszatérve a testületi ülésre, mik voltak umtól. Utalnék arra a napirendi pontra,
még napirenden?
ami a közfoglalkoztatási beszámolóval
– November 29-én volt a Vállalkozz digitá- kapcsolatos. Abból is kiolvasható, hogy
lisan! konferencia, amit Varga Gábor or- több mint 100 km árkot tartottunk karban,
szággyûlési képviselõ, megyei fejlesztési több mint 1 km járdát építettünk és újítotbiztos koordinált. Ott is láthattuk, hogy a tunk föl, 11 helyen van kertészetünk. Alapmegye déli részére hajlandók eljönni nagy, vetõen 300-400 ember fordult meg a progtõkeerõs fehérvári cégek. Arra egy picit ramban. Minden évben próbáljuk ezt a létbüszke is lehetek, hogy az egyik mondato- számot csökkenteni, aminek az az oka,
mat kettõ cég is megvette. Odajöttek az hogy egy részük el tudott helyezkedni, illetügyvezetõk és mondták, hogy hosszú ideig ve a munkaerõpiac egyéb részein próbál
nem értették, mit akarok én azzal, hogy in- szerencsét (remélem, eredménnyel), illetkább menjen két kamion egy héten Fehér- ve fontos látni azt is, hogy ezt éves átlagban
várra, mint nyolc busz. A nyolc buszt én 3 ember koordinálja. Komoly munkát vémûszakonként értettem. Félóra kellett, mi- geznek a kollégáim, és ezt szeretném nekik
re leesett nekik, hogy ez azt jelenti, hogy megköszönni.
egyszerûbb lenne a kész terméket bevinni – Gondolom, nem tartjátok bent a progezen a 30 km-en.
ramban végestelen végig azokat, akik nem
– Ez számomra egyértelmû volt, érdekes, szocializálhatók a munkára.
hogy nekik ezen gondolkodni kellett.
– Ha valaki 30 napot dolgozik, akkor 12 hó– Aki itt lakik, és látta, hogy 14.30 környé- napig ellátott tud lenni foglalkoztatás-hekén meg a mûszakok végén hogy néz ki a lyettesítõ támogatással. Ezt sokan kihaszvárosközpont, annak ez teljesen triviális. A nálják. Aki 30 napos programban akar
másik oldalról nézve azt gondolhatták, részt venni, az tevõlegesen nem sokat akar
hogy itt mi valamit varázsolni akarunk, pe- hozzátenni a dologhoz. Ebbõl egyre kevedig nem, csak élni akarunk normálisan. sebb van, aminek valamilyen szinten örüÉszak Tolnából is naponta 1200 ember lök, de nyilván van még, amit teljesen fölösmegy – túlnyomórészt rajtunk keresztül – leges lenne elkendõzni, meg nem is lehet.
Fehérvárra. Van ezzel baj, struktúraváltásra van szükség. Elindultak az egyeztetések,
GERINC A LÁTHATÁRON
ezt mindenképpen pozitívnak tartom.
December 2-án átadtuk az út- és környezõ
infrastrukturális elemeket az uszoda körNAP IGEN, SZÉL NEM
nyékén. Ez az egyik kötelezõen vállalt felAz egyik lehetséges naperõmûprojekt vo- adata volt az önkormányzatnak. Az útjelzõ
natkozásában ma (kedden) délután fogok táblák és még néhány dolog nem került ki,
leülni egy viszonylag nagy, magyar tulajdo- azon oknál fogva, mert az uszodakivitelezõ
nú fehérvári céggel, melynek van erre kvó- meglehetõsen nagy gépekkel jön-megy.

A két ülés között az OKSB elbírálta a Bursa-pályázatokat, amiben minden pályázó
kapott ösztöndíjat. Korábban, amikor az
Arany János Tehetséggondozó Programról szavaztunk, négy pályázót támogattunk. A tehetséges gyerekek támogatása a
jövõ útja. Az egészségügyi bizottság döntött a gyógyászati segédeszközös pályázatról. Három pályázó volt (mozgássérültek
egyesülete, Csipike, LÁRKE), mindháromnak tudtunk támogatást nyújtani.
– Az uszodánál már látszik a gerinc, jellegzetes formát adva az épületnek. Kérdezgetik tõlem, hogy mikorra várható a befejezés.
– A magam esze szerint én májusra gondolom.

FURÁN NÉZTEK
A „FALUSIRA”
– Publikus, hogy mi miatt voltak kommunikációs eltérések a kivitelezõk között?
– A talajvíz miatt. Részt vettük egy egyeztetésen az elsõ kapavágás elõtt. Ez egy nagyon nagy állami rendszer, és megvan a tehetetlensége.
– Itt is jelképesen félóra kellett, hogy leessen nekik a dolog?
– Tisztázni kellett, hogy a szennyvízátemelõ kinek a reszortja. Az országban az önkormányzatok nyerték meg ezt a feladatot.
– Utólag.
– Egy hete tudjuk, hogy ez a feladatunk. A
Fejérvíz szakembere már az elsõ kooperáción elmondta, hogy szerinte ebben a tekintetben hiányos a terv. Furán néztek rá,
hogy mit akar ez a falusi, aki egyébként vizes mérnök, ezt csinálja egész nap. Eljutottuk odáig, hogy ez tényleg hiányzik. Megoldottuk a problémát. Nem mondom,
hogy baráti hangvételû egyeztetés volt, de
sikerült.
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Kérdezték
LESZ VÁROSI
KARÁCSONYFA?
E kérdésre a polgármester úgy reagált: sajnos a korábbi évek tapasztalata az, hogy hiába próbáltak közös fát díszíteni, vandálok
állandóan lerángatták a díszeket, fényfüzéreket. Így nem sok értelme van a közös
fának. Viszont a város karácsonyi díszkivilágítását évrõl évre fejlesztik (azért apránként, mert nagyon drágák ezek a dekorációs elemek). Nemrég például világító hópelyheket helyeztek el a központban a fõút
melletti oszlopokon.

met fordítania az önkormányzatnak és a
Dészolgnak is, de azoknak az embereknek
is, akik a kuka helyett a földre dobják a szemetet. Vagy talán nekik jólesik a saját piszkukban taposni? Legyünk már igényesebbek a környezetünkre, magunkra!

KORLÁTOZOTT
CSEKKAUTOMATA
A TESCOBAN

AUTÓK ÉS SZEMÉT
AZ ISKOLA KÖZBEN
Észrevételként érkezett hozzánk, hogy
van, aki autóval hajt át az Iskola közön a
fõútról az Asztalos utcára, vagy éppen fordítva. Pedig a köz Asztalos utca felõli vége
autók számára egyébként nem járható, mivel eléggé keskeny. Jó lenne, ha az önkormányzat valamilyen módon lezárná az autós forgalom elõl a csak gyalogosok, biciklisek számára járható szakaszt.
Ugyancsak az Iskola közben nagyon sok az
elszórt szemét az átmenõ forgalom miatt.
Érdemes lenne valahol elhelyezni egy kukát.

SZEMETES BUSZVÁRÓK
A szemét másutt is probléma. Az utazóközönség és a járókelõk közül többen is szóvá
tették, hogy a központi buszmegállók (a
COOP-nál és az OTP-nél) nagyon szemetesek. Erre nyilván érdemes külön figyel-

A kép illusztráció
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A Tescoban, a próbafülkék környékén elhelyezésre került egy automata, ahol feladhatók csekkek. De figyelem! Csak bizonyos cégek csekkjeit lehet ott feladni. Úgyhogy érdemes elõször alaposan elolvasni
az automatánál feltüntetett információkat, mielõtt bedugnánk a nyílásba a papírcetlit.
Lejegyezte: Hargitai–Kiss Virág

KINEVEZÉS ÉS ELISMERÉS
A testületi ülésen döntöttünk még a jogszabályokhoz igazításról több rendelet
esetében. A folyószámla-hitelkeret ugyanannyi, mint eddig, a likviditást szolgálja.
2015-ben ezt nem vettük igénybe. 2016ban volt minimális igénybevétel. Zárt ülésen elbíráltuk a bölcsõdevezetõi pályázatot. Zsolnainé Csajbók Éva lett az új vezetõ. A volt vezetõ végzettség hiánya miatt
nem tudott indulni a posztért, de továbbra
is a bölcsõdében fog dolgozni.
– Volt egy fontos történés ugyancsak pénteken: diákok kaptak elismerést.
– Ezt még Etelvári Zoltán képviselõtársunk találta ki, nagyon elõremutató, szép
gesztus. Sok tehetséges diákunk van: megyei és országos helyezést elért diákok,
akiket oklevéllel, egy kis ajándékkal szoktunk jutalmazni, akárcsak a felkészítõ pedagógusokat. Minden iskola képviseltette
magát: az összes általános iskola, a gimnázium és a Kossuth is. Az egyik iskolaigazgató felvetésére jövõre ezt valószínûleg
összekötjük a pedagógusnappal.
Hargitai–Kiss Virág

Lejáró diákigazolványok
Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt és nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el, még idén be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, és december 16-ától
egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.
A tanulói, hallgatói jogviszony megszûnése után még október 31-éig érvényes azoknak a diákigazolványa, akik idén nyár elején fejezték be tanulmányaikat. Ha a volt diák nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el – és más jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra –, akkor december
16-ától (a diákigazolvány lejártát követõ 46. naptól) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.
Ez havonta 7.050 forint, naponta pedig 235 forint.
Ez azt is jelenti, hogy legkésõbb december 30-áig, azaz az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság lejártát (december 15-ét) követõ 15 napon belül be kell jelentkezni a NAV-hoz a 16T1011 jelû adatés változás-bejelentõ lapon. A nyomtatvány a www.nav.gov.hu honlapról letölthetõ és benyújtható
ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy nyomtatva postán, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Akinek van a NAV-tól kért PIN-kódja, az telefonon is bejelentkezhet a 06 (40) 20 21 22-es számon.
Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhó utáni hó 12. napjáig átutalással, vagy csekken lehet
befizetni a NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek magánszemélyt, õstermelõt, egyéni
vállalkozót, kifizetõt terhelõ kötelezettség-beszedési számlájára, amelynek száma: 1003200006056229. Átutaláskor a közlemény rovatban az adóazonosító jelet fel kell tüntetni. Lehetõség van arra
is, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a volt diák helyett – hozzájárulásával és a NAV jóváhagyásával – más személy, vagy szervezet fizesse meg. A járulékfizetéssel és a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a 06 (40) 42 42 42-es telefonszámon lehet érdeklõdni, illetve a NAV honlapján további hasznos információk találhatók a 16T1011-es adatlap kitöltési útmutatójában.
Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság
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TERÍTÉKEN AZ EGYESÜLÉS
Az LSC Sárbogárd vasárnap délutáni évzáró összejövetelén két meglepetésvendég jelent meg Vinklmann
Zsolt elnök meghívására: dr. Sükösd Tamás polgármester és ifj. Nagy László, a Sárbogárd SE elnöke. Megfontolás tárgyát képezi ugyanis, hogy az LSC beolvadjon-e a
Sárbogárd SE-be.
Dr. Sükösd Tamás elmondta: Vinklmann Zsolttal együtt közös
gondolatként fogalmazódott meg, hogy lépni kell valamilyen
irányba. Az amatõr sport senkinek sem üzlet Magyarországon. Az
egyesületek a tagdíjakból, pályázatokból tudják biztosítani a
fennmaradásukat. Bizonyos helyeken szponzori támogatás tartja
csak életben a csapatokat, de ha az nincs, szétesnek. Az utánpótlás a túlélés kulcsa. A megye I-et telerakják professzionális, volt
NB-s játékosokkal, de ha nincs gyerek, nem ér semmit az egész.
Sárbogárdon sok gyerek szeret focizni. Vannak olyan korosztályok, ahol sok gyerek játszik, van, ahol viszont kevesebb, és emiatt
rendszeresen kell gyerekeket fölfelé vagy lefelé játszatni. Nem
biztos, hogy ez a jövõ útja, hanem inkább az, hogy egy szervezeti
rendszerben játsszon az összes korosztály. Az infrastruktúra
szempontjából megállt az idõ a sárbogárdi pályán.

A szigetelés megvan, egy TAO-s pályázatból lesz tisztességes fûtés, vizesblokk, késõbb a pálya is rendezésre kerül. A miklósi pálya fejlett, de megvannak annak is a korlátai (a méret, és most éppen a fû). Most a kormány túlzottan is támogatja a látványsportokat, a focit. Ezt ki kell használni. A TAO nagy lépés lesz a sárbogárdi pálya szempontjából, de ha a létesítményekben nincs elég
gyerek, akkor nem ér semmit. Sárbogárdnak nem célja, hogy környékbeli kis településeken játsszanak az itteni gyerekek, mert ott
a magas szint a megye II. Célszerû lenne olyan szervezeti rendszerben gondolkodni, aminek van jövõje. Ezt kell átgondolnia az
LSC Sárbogárd tagságának. Az elmúlt hat évben az összes olyan
egyesületet támogatta az önkormányzat, melyek megfelelt a jogszabályoknak. Amíg az LSC-nek nem volt gazdája, nem tudtak támogatást adni. A bogárdi pályán játszik a legtöbb gyerek,
Vinklmann Zsolt a saját örömére fenntart egy külön rendszert,
ami egy ideig mûködik. A kézilabdában is erõvel fönntartottak
két egyesületet, aminek az lett a vége, hogy megszûnt a nõi kézilabda-egyesület, miközben volt gárda, aki tudott volna játszani. A
város két szervezeti rendszert nem bír el. Ha az egyesülés mellett
dönt az LSC Sárbogárd, annyival segít a tagság magának és
Vinklmann Zsoltnak is, mert nem kell annyi pénzt beletenni.
Ifj. Nagy Lászlót meglepetésként érte, amikor Zsolt felhívta,
hogy beszéljenek az esetleges egyesülésrõl. Nem látott jövõképet
abban az útban, amit tavasszal az LSC Sárbogárd választott, de le
a kalappal, hogy meg merték lépni. Ha lesz lehetõség arra, hogy
együttmûködjön a két egyesület, Vinklmann Zsoltra, Pajor Lacira és az edzõkre bízná, hogy ki melyik pályán játszik, õk látják át

ezt jól. Az utánpótlást meg kell tölteni szakmával és gyerekekkel.
A Sárbogárd SE tudna több játékost fogadni. Nincs annyi gyerek
se Móron, se Felcsúton, mint Sárbogárdon. Ez jó szakmai munkát
tesz lehetõvé. Hogy ez hogyan mûködhet, arról sokat kell beszélgetni. A Sárbogárd SE fogadóképes. Alapvetõen semmi nem változna, ha egyesülnének, meglenne a pályabeosztás, a biztos gazdasági háttér.
A tagság részérõl felmerült, hogy óránként 3.000 Ft-ot fizettek a
pályahasználatért, pedig a gyerekekért lett a mûfüves pálya.
Dr. Sükösd Tamás kifejtette, hogy Vinklmann Zsolttal az volt a
megállapodás, hogy ugyanolyan feltételekkel veszi igénybe a pályát, mint bárki más. Minden külsõsnek fizetni kell az infrastruktúra használatáért. A sérelmek nem viszik elõre a dolgokat. Fölemlegette, hogy az LSC Sárbogárd képviselõivel megállapodtak
valamiben, kezet is fogtak, három nap múlva mégis egészen más
történt az LSC részérõl, amit az utcán tudott meg. Az elõzõ
TAO-s pályázatot is összerakták, de miután az LSC nem adta le
hozzá többek között a szükséges nullás NAV-os adóigazolást
sem, ezért nem tudták benyújtani. A felelõsöket az Úristen és a
bíróság számoltathatja el. Arra a kérdésre, hogy miért nem számoltatták el a felelõsöket, azt válaszolt a polgármester, hogy azért
nem, mert az LSC Sárbogárd tartozását Vinklmann Zsolt kifizette az önkormányzatnak (a felelõsök helyett!). Máskülönben megtették volna a büntetõfeljelentést.
Fölvetõdött az az aggodalom szülõi részrõl, hogy azért tartanak az
egyesüléstõl, mert a sárbogárdi gyerekeket piszkálnák a miklósi
gyerekek, szülõk, edzõk.
Dr. Sükösd Tamás meglátása szerint a szülõknek kell döntést
hozniuk, karakánnak lenniük. Ez már nem valódi ellentét. Miklós
lecserélte Sárbogárdra a nevét éppen azért, hogy ne legyen cirkusz. Aki nem tud ebben feloldódni, az elõbb-utóbb kikopik a
rendszerbõl. A szülõknek óriási felelõsségük van a béke megteremtésében, de az edzõknek is. Ha úgy állnak hozzá ehhez a kérdéshez, hogy nem lehet megoldani, akkor nem fog mûködni.
A polgármester saját gyermeke példáját is említette, aki mindegyik egyesületben játszott. A régi ellentét feloldódott a csapaton
belül. Sokat kellett beszélgetni a gyerekkel.
Egy szülõ hozzátette: Intelligencia kérdése ez a dolog a szülõk részérõl.
Ifj. Nagy László: Én nem érzem az ellenségeskedést. Fontos, hogy
egyesülés esetén egy irányba kell húzni.
Valaki így fogalmazott: Szívünk van, de nincs se tõkénk, se pályánk. Ennek fényében érdemes átgondolni a dolgokat mindenkinek otthon.
E fõ téma megvitatását követõen abban maradtak a résztvevõk:
hagynak idõt arra, hogy mindenki megeméssze az elhangzottakat,
és az esetleges egyesülés kérdésére késõbb újra visszatérnek.
Az összejövetel az edzõk évértékelõjével, majd közös vacsorával
folytatódott.
Hargitai–Kiss Virág
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A karácsony megAlapozása
Minden évben alig várom, hogy érkezzen a hír, mikor lesz a karácsonyi orgona- és könnyûzenei koncert az alapi római katolikus
templomban. A hagyománnyá vált eseményen – idén december
10-én – ténylegesen megalapozhatjuk a karácsony hangulatát. Az
esemény vendégei, a kecskeméti Barátok Együttes minden évben
szeretettel, karácsonyi hangulattal, valamint csodálatos hangjukkal töltik be a templomot.
Rendkívül színvonalas elõadást láthattunk ebben az esztendõben
is. A megtelt templomban a koncert elsõ részében klasszikus dallamokat játszottak a zenészek, felcsendültek többek között Bachmûvek is. A mûsor második felében az egyházi és klasszikus dallamokat könnyûzene váltotta fel.

A majdnem másfél órás koncert vastapssal zárult. A vastapsért cserébe egy
spanyol karácsonyi éneket kapott ajándékba a közönség Feliz Navidad címmel, ami annyit jelent: „Boldog karácsonyt”.
A koncert elején jelképesen meggyújtották a harmadik a gyertyát, de hivatalosan másnap délután a Millenáris
parkban ünnepélyes keretek között
lobbant fel a harmadik adventi gyertya
lángja a község közös adventi koszorúján.
Mágocsi Adrienn

Alap újdonsült
kis polgárai
Közel egy tucat apró lakót fogadtak Alap polgáraivá hivatalosan
az újszülöttek és szüleik december 8-ai köszöntésén. Nem lehet
nem elérzékenyülni azon, ahogy a picik földöntúli tekintetükkel
befogadják a földi világ csodáit, s ahogy a szülõk – maguk is kissé
megilletõdve a babával együtt érkezõ új élményektõl – féltõn tartják karjukban és veszik körbe testükkel, lényükkel törékeny kincsüket.
Egy kis zenés összeállítás vezette be Méhes Lajosné gondolatait,
aki elmondta, hogy kevesebb gyermek születik, mint amennyien
távoznak az élõk sorából, de bizakodnak abban,
hogy idõvel egyre több jövevénnyel gyarapodik a
község. Kanyóné Somogyi Tünde az édesanyák
folytonos szolgálatáról olvasott fel egy verset, az
óvodások Maci csoportja pedig kedves kis mûsorral köszöntötte a kisdedeket – nemrég még õk
voltak babák…
Megható volt az a pillanat, amikor az óvodások
megsimogatták a picurkák fejecskéjét, és amikor
Méhes Lajosné egyenként oklevéllel, csomaggal
és puszival köszöntötte az újszülötteket és anyukáikat.
Végül, de nem utolsósorban Kaszás Ildikó védõnõt odaadó munkájáért egy kis ajándékkal lepte
meg a polgármester asszony és jegyzõ asszony, s
vendégségre invitálták a jelenlévõket.
Hargitai–Kiss Virág
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KARÁCSONYI SZERETET
„A világ legjobb és legszebb dolgait nem látjuk,
meg sem érinthetjük, hanem a szívünkben érezzük.”
Sok eseményen megfordulunk az év folyamán, de minden évben
az egyik legkülönlegesebb rendezvény a fogyatékkal élõ világnapja alkalmából rendezett Mikulás- és karácsonyi ünnepség.

Sokan ellátogattak idén is erre a rendezvényre, megtelt a mûvelõdési ház aulája.
Nagy szeretettel készültek a mûsor fellépõi. Hargitai Enikõ, a pedagógiai szakszolgálat vezetõje köszöntötte az érdeklõdõket,
majd dr. Sükösd Tamás mondott ünnepi beszédet. A köszöntõket
követõen a Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola növendékei, táncosai zenés, fekete-fehér ruhás bemutatóval kedveskedtek, ami
bronz fokozatot ért el egy megmérettetésen, valamint Szabó Zsu-

zsi énekekkel ajándékozta meg a jelenlévõket. Minden produkció
nagy sikert aratott.
A felhõtlen szórakozás az ezután kezdõdõ közös táncházzal, kígyótekergéssel, zenés játékkal indult, amit a szakszolgálat népviseletbe öltözött munkatársai vezettek. Idén Viasz Zoltán kísérte
õket citerán. A táncházhoz csatlakozott a Mikulás is, aki aztán a
játszószobában ajándékozta meg a gyerekeket.
Az eseményhez hozzájárultak segítségükkel: Pedagógiai Szakszolgálat, Család és Gyermekjóléti Központ, Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény, Csipike Egyesület. Köszönet mindenkinek, aki részt vett a szervezésben!
Mágocsi Adrienn
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Tündértánc
A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium végzõs diákjai: Albert
Judit és Takács Sándor osztálya, illetve Horváth István osztálya
sorakozott fel szombaton a Mészöly Géza Általános Iskola aulájában az alma mater hagyományos szalagtûzõ ünnepségén. Boda
János igazgató útravalónak szánt gondolatait követõen fölkerültek a szalagok a tizenkettedikesek és osztályfõnökeik szíve fölé.
Ez az apró kis szimbólum olyan, mint egy szárny, amivel néhány
hónap múlva ki kell röpülniük a gimnázium biztonságos fészkébõl
a gyermekbõl ifjúvá cseperedett fiúknak és lányoknak. Õk talán
most bele sem gondoltak ebbe, csak ragyogtak a telefonok, kamerák, fényképezõgépek kereszttüzében. A fehér tüllruhákban hölgyekként, az elegáns nyakkendõben urakként lejtettek tündértáncot, de egy-egy mozdulatukban fel-felvillant még gyermeki lényük.
A nyitótáncot a két osztály együtt adta elõ, majd a tanárokat és
szüleiket kérték fel a diákok. Az est folyamán a meglepetéstáncok

is kötelezõként szerepeltek a táncrendben. A felhõtlen szórakozáshoz a cecei Szabó zenekar biztosította a zenét, a szülõk pedig a
finom falatokat. A gazdag tombolán külföldi hétvége, malac és
sok más értékes nyeremény került kisorsolásra a szerencsések
örömére.
Hargitai–Kiss Virág

Fabrikálás
a könyvek közt
Közös karácsonyi készülõdésre hívta a Madarász József Városi Könyvtár az érdeklõdõ gyerekeket és szüleiket szombaton délelõttre. Asztali és fenyõfadíszeket, ajándékokat kreálhattak a könyvek között, az asztaloknál papírból, gipszformákból, vattapamacsból, fonalból, sok-sok apró kis hozzávalóból. Színezni és festeni is lehetett, akinek éppen ahhoz volt kedve.
Hargitai–Kiss Virág

„ÚJRA ITT VAN SZENT KARÁCSONY”
SZERETETTEL MEGHÍVJUK HAGYOMÁNYOS KARÁCSONYI HANGVERSENYÜNKRE

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!

8

ISKOLA

Miklósi sulihírek
Házi népdaléneklési verseny
Az alsós népdaléneklési verseny 2016. november 30-án került
megrendezésre iskolánkban. Mind a négy évfolyamból három tanuló képviselte az osztályát egy héttagú zsûri elõtt. A zsûrit Jákob
Zoltán, Kovács Zoltánné, Juhászné Kovács Mária, Simon Anna,
Horváth-Márkus Andrea, Ács Erika és Roszkopf Nóra alkották.
A verseny házigazdája Palatinus Rozália volt. A gyerekek tele voltak izgalommal. Sokat készültek erre a napra. A versenyzõk sorszámot húztak, majd ennek sorrendjében két dallal álltak a zsûri
elé. Mindegyik évfolyamon szerepelt egy kötelezõ dal, valamint
egy szabadon választott. Igazán szép produkciókat hallhattunk.

A verseny meglehetõsen szorosnak bizonyult, nem volt könnyû
dolga a zsûrinek. A következõ eredmények születtek: a második
évfolyamon harmadik helyezést ért el Zádori Tamara 2. a osztályos tanuló, a második helyet Horváth Flóra Sára szerezte meg a
2. b osztályból, az elsõ helyen pedig Szabó Molli 2. a osztályos ta-
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nuló végzett. A harmadik évfolyamon harmadik helyen Pintér
Csenge 3. a osztályos tanuló, második helyen Nagy Alexandra 3. b
osztályos tanuló, elsõ helyen Vámosi Nóra 3. c osztályos tanuló
került ki gyõztesen. Végül pedig a negyedik évfolyamosoknál a
dobogó harmadik helyét Szabó Marcell 4. b osztályos tanuló, második helyét Reiter Tamara 4. a osztályos tanuló, elsõ helyét pedig
Korpos Balázs 4. a osztályos tanuló foglalta el. A helyezetteket
oklevéllel jutalmaztuk. Gratulálunk minden résztvevõnek! Köszönjük a pedagógusok felkészítõ munkáját, amellyel elõsegítették a gyermekek eredményes szereplését.
Roszkopf Nóra

Iskolanap
Iskolánk névadója településünk hajdani neve, Sárszentmiklós, így
Miklós-napon tartjuk hagyományosan az iskolanapunkat. Ekkor
várjuk a Mikulást is, ennek örömére a tanulók mindegyike feketébe és pirosba öltözve érkezett aznap. A délelõtt folyamán ügyességi, illetve szellemi vetélkedés is folyt a tornateremben és a tantermekben. A rendezvény házigazdája a hatodik évfolyam volt
Téglás Anita, Köhlerné Sörös Renáta tanárnõk, Szabó Gábor és
Kovács Zoltán tanár urak segítségével. A szellemi feladatok adventi hagyományokról, karácsonyhoz kötõdõ népszokásokról
szóltak, melyeket csoportokban oldottunk meg. A tornateremben sorversenyek tették izgalmassá a délelõttöt. Volt páros sítalpakon járás, „szánhúzás”, hógolyóval célba dobás, mindenki nagy
derültségére. Tizenegy órától szabad programmal folytatódott a
nap, lehetett gyöngyöt fûzni, karácsonyi üdvözlõt készíteni, táncolni, filmet nézni. Az alsósok természetesen a legjobban a Mikulást várták, akik ebéd után a krampuszaik kíséretében el is indultak hozzájuk. A csomagokkal töltött súlyos zsákjukat Mikulásaink hamar kiürítették, közben néhány szót is szóltak a megszeppent gyerekekhez. A nap végén újra összegyûltünk a tornateremben a vetélkedõk eredményhirdetésére. Az elsõ helyezett a 6. b, a
második a 8. b, a harmadik pedig az 5. a osztály lett. Ho-ho-ho-hó!
– köszönt el tõlünk a Télapó. Várjuk jövõre is!
Misulink újságíró szakkör
(Folytatás a következõ oldalon.)

Kiemelkedõ, elismerésre méltó teljesítmény(ek), megyei, országos versenyeket nyert tanulók neve:
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Nagykarácsony, Mikulás-ház

István bácsi buszával fél háromkor 52 gyermek indult Nagykarácsonyba. Elõször a játszóházban játszhattunk, aztán kopogott nekünk a Mikulás. Bebocsátást nyertünk a dolgozószobájába. Rengeteg levél vette õt körül, amiket a gyerekektõl kapott. Beszélgetett velünk, ajándékot kaptunk tõle. Mindenkirõl elmondta a jót
és rosszat is, amit az elõzõ évben elkövetettünk. Manója segítségével ajándékot osztott nekünk. Megígértük, hogy ezután jobbak
leszünk. Elénekeltük a Kiskarácsony, nagykarácsony kezdetû
dalt. Elmondta nekünk, hogy ez a dal innen ered, hiszen itt, Nagykarácsony mellett található a Kiskarácsony nevezetû falu. Majd
elmehettünk kézmûveskedni. Rénszarvast, vagy gyertyát lehetett
készíteni kukoricaszárból, fatalpra helyezve. Ezután elmentünk a
kovácsmûhelybe. Ütöttük a vasat. Fújtattunk a fújtatóval. Szerencsepatkóba írathattuk a nevünket. A sötétben, mert közben besötétedett, futkostunk a szalmabála-labirintusban. Az állatsimogatóban megsimogattuk az állatokat, a rénszarvasokat megetettük
almával. Finom kürtõskalácsot is lehetett vásárolni Ica néni
sütödéjében. Nekünk a legjobban a szalmabála-labirintus és a
kovácsmûhely tetszett. Nagyon jól telt ez a nap, nagyon jól éreztük magunkat.
Klár Balázs, Kanyó Levente Antal 3. b
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Mini Chef Klub
Buday Péterrel

Iskolánk tanulói ismét meghívást kaptak az EUREST Kft. Mini
Chef Klubjába, ahol Buday Péterrel, a képernyõrõl is ismert mesterszakáccsal készíthettek egészséges reformételeket a gyerekek.
A kreatív ételeirõl ismert chef az õszi receptjeit mutatta be. Tojáskrémes sonkatekercset, majonézes burgonyasalátát és gyümölcsös joghurthabot ajánlott piskótával.
A mini séfek elõször megismerkedtek az ajánlott ételek alapanyagaival, majd ellesve a trükköket nagy odafigyeléssel és lelkesedéssel készítették el a finomabbnál finomabb, egészséges ételeket.
A csapatmunka eredményeként elkészített finomságokat elégedetten, közösen fogyasztották el a kis konyhamûvészek.
Toldi Lászlóné

ELSÕ ÁLLOMÁS
Elsõ állomás az olvasóvá nevelésben: látogatás a Református Idõsek Otthonában
Már a tavalyi évben körvonalazódott bennem, hogyan fogom elindítani ebben a tanévben diákjaimat az olvasóvá nevelés útján.
Az OFI által kiadott könyvekben évrõl évre több a kortárs gyermekirodalom, lehetõséget biztosítva ezzel, hogy mind’ közelebb
hozzuk a literatúrát, az olvasás szeretetét a gyermekek szívéhez.
Mégis hiányérzetem van a témakörrel kapcsolatban. Magyartanárként úgy gondolom, kötelességem azt a közvetítõ szerepet felvállalni, amely a kívánt eredményhez vezet, s amelyet boldogan és
lelkesen vállalok.
Már az elõzõ évben is óriási hangsúlyt kapott tanulóink körében a
könyvtárlátogatás, az adott korosztálynak való olvasmányok,
könyvek megismertetése. Idén az olvasókörömmel sorra felkeressük a környezõ intézményeket, óvodákat, iskolákat és egyéb
létesítményeket, hogy felolvasással, elõadás keretében népszerûsítsük élvezetes olvasmányainkat, elszavaljuk kiválasztott verseinket, hogy egy kellemes, vidám délutánt szerezzünk a kedves
hallgatóságnak.
Elsõ állomásunk a sárbogárdi Református Idõsek Otthonában
volt november 29-én. Mérhetetlen szeretet fogadott minket az olvasóteremben, ahol nagyon sokan gyûltek össze. A szívélyes fogadtatás és a közvetlen hangulat segített nekünk, hogy feloldódjon bennünk a mûsor elején érzett lámpaláz. Felolvastunk modern meséket, novellákat, szavaltunk verseket, és végül énekeltünk egy kedves adventi dalt, mindezt a szeretet és a közelgõ advent jegyében.
Diákjaim érthetõen, hangosan és igazán kifejezõen adták elõ a kiválasztott mûveket. Érdekes volt megfigyelni azt, hogy hogyan

hatottak rájuk az idõsek érdeklõdõ figyelme, reakciói. A sírás, nevetés, az öröm, az elérzékenyülés láttán a sorok hatásai szinte kézzelfoghatóvá váltak számunkra. Másnap sokat beszélgettünk
ezekrõl a visszajelzésekrõl.
A mûsor végén kedves közönségünk ajándékokkal lepett meg
bennünket, gyönyörû, kézzel hímzett könyvjelzõket és csokoládét
kaptunk. A legnagyobb ajándék azonban számunkra a sok-sok elismerõ gratuláció és köszönet volt. Hálásak vagyunk a lehetõségért, és örömmel várjuk a következõ alkalmat.
Domjánné Dodonka Zita
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Isten megtalál
Dr. Garádi Péter volt a meghívott vendége
az evangélikus adventi lelki alkalmaknak
pénteken, szombaton és vasárnap, a sárbogárdi, Baross utcai gyülekezeti teremben.
A nagyon jó orgánumú, kiváló szónoki képességekkel megáldott elõadó egymásba
font gondolatainak sora magával ragadta
jelenlévõket.
Szombaton arról beszélt dr. Garádi Péter,
hogy Isten folytonosan keres és követ minket, még akkor is, amikor úgy érezzük,
hogy hallgat. Isten sosem adja fel, sosem
mond le rólunk. Keres és követ rendületlenül, töretlen bizalommal, míg ránk nem talál, meg nem érint, és akkor mi követjük
Õt. Szóba került az is, hogy akire már rátalált, az nyugodtan hátradõlhet-e a székében. A válasz: nem, hiszen emberek lévén

mindig adódnak újabb és újabb helyzetek,
amikor „elveszünk”, elbizonytalanodunk,
kibillenünk a nyugalmi állapotunkból,
egyensúlyunkból, amikor újra vissza kell
találni az útra. Felhívta arra is a figyelmet

dr. Garádi Péter, hogy elveszettségünkben
akár még kényelmesen is érezhetjük magunkat. Egy olyan fiatalember példáját
mesélte el, aki egy táborban született,
aminek falain kívül sosem járt, nem is
tudott arról, hogy a falak mögött létezik
egy másik világ.
Az alkalmakat közös ének foglalta keretbe.
Hargitai–Kiss Virág

Velünk mindig történik valami
Alsószentiváni iskolai hírcsokor
December 9.
Adventus – latin eredetû szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az
ünnep eredete az V-VI. századra nyúlik vissza, a Jézus születésének ünnepére (karácsony) való felkészülés idõszaka. Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülõdés ideje.

December 10.

Iskolánkban már hagyomány, hogy mindig szervezünk egy közös
programot, amit a karácsonyra való készülõdésnek szentelünk.
Az idén sem lehetett ez másképpen. 2016. december 9-én a szülõk
és a tanárok közremûködésével tanulóink készíthettek karácsonyi díszeket, színezhettek képeslapokat, ragaszthattak karácsonyfadíszt tökmagból, díszíthettek (és fogyaszthattak) mézeskalácsot (köszönet a szülõi felajánlásért), színezõket dekorálhattak, sõt gyárthattak karácsonyi mécseseket és egy kis mûanyagpohárban téli tájat is. A karácsonyi zene, a folyosón fogyasztható almás–fahéjas tea illata, az osztálytermek és a folyosó dekorációi
mellett az iskola közös karácsonyfája és adventi koszorúja is
aláfestette a karácsonyi hangulatot, amely az adventi idõszakban
folyosónk impozáns látványosságának számít. Nemsokára karácsony!

Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap az Úr eljövetelének közelségét ünneplik, ez a vasárnap kiemelkedik a többi közül, advent második felének kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín,
amely az örömöt jelképezi.
Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnapon egy fehér ragyogó angyal jön le a földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart,
amelynek csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek
tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti fénysugarával. Azután
a fény ragyogni kezd az emberek szemében, s elér a kezükhöz, lábukhoz és egész testükhöz. Így még az, aki a legszegényebb, legszerencsétlenebb az emberek között, az is átalakul, s megszállja a
béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése.
Mi pedig ismét ott voltunk a templomnál és a betlehem elõtt tanulóink ismételten az adventtel kapcsolatos gondolatokat osztottak
meg a közönséggel. Mûsorunkat két keresztény zeneszám (A szeretet himnusza, illetve Adventi ének) foglalta keretbe, amit Pribék Erika tanító néni választott ki erre az alkalomra. Egyre több a
fény a koszorún: lassan, de biztosan jön a szeretet ünnepe, a karácsony!
Kiss Attila
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Újraélesztési gyakorlat

Mikulás-ünnep
Az elõzõ évekhez hasonlóan az idei évben is ellátogattak cecei felsõs diákjaink a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Gyermeksebészeti és Gyermekosztályára, hogy Mikulás-mûsorukkal kedveskedjenek a kis betegeknek és az osztályokon dolgozóknak. Elõször egy vidám téli dalcsokrot adtak elõ, majd egy
krampuszos jelenetben elevenítették fel az ünnep mesés tartalmát. Az énekes mûsort a kis betegek megajándékozása követte,
amire a támogatást Varga Gábor országgyûlési képviselõ és
Sáregres község képviselõ-testülete biztosította. A diákok utaztatását Cece Nagyközség Önkormányzata és Vajta Község Önkormányzata támogatta.
2016. december 8-án, csütörtökön újraélesztési gyakorlatot hajtottak végre a 7. és 8. évfolyamos diákok Tóth Rajnald és Vas Tibor vezetésével, útmutatásával a cecei EFI-iroda szervezésében
került megrendezésre az esemény. A diákok elõször egy videófilmen ismerték meg a segítségnyújtás fontosságát, majd a gyakorlatban is kipróbálhatták, hogy mik a teendõk, ha olyan embert
látnak, akik segítségre szorulnak. A diákok nagy igyekezettel és
kellõ komolysággal gyakoroltak, az Ambu San babán mindenki
kipróbálta a szívmasszázs technikáját is. Reméljük, megértették,
hogy a segítségnyújtás életeket menthet.
Köszönjük az Országos Mentõszolgálat Sárbogárdi mentõállomása munkatársainak, hogy ellátogattak hozzánk és a gyakorlatban is bemutatták, hogy mire is kell odafigyelnünk, ha másokon
segíteni szeretnénk.
A Mikulás-nap a Cecei Általános Iskolában kedden folytatódott,
ahol a diákok ismét elõadták vidám mûsorukat, majd a Mikulás –
krampuszai segítségével – kiosztotta a diákoknak a finomságokkal teli csomagokat, amiknek a kicsik nagyon-nagyon örültek!

Szabóné Várady Katalin igh.

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.
Szeretnénk ezúton is megköszönni támogatóinknak, hogy segítségükkel ilyen szép ünnepet tudtunk varázsolni iskolánkba és a
kórházba is. Szeretnénk megköszönni a diákoknak és a pedagógusoknak is, hogy felkészültek a Mikulás-nap megünneplésére!

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.
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KÖZÖSSÉG

NAGYLÓK HÍREI
VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma oklevelet adományozott a Sárszentmiklósi Általános Iskola Nagylóki Tagiskolája részére a 2016. évi Virágos Magyarországért országos környezetszépítõ versenyben való kiemelkedõ teljesítménye elismeréseként.
A rangos díjat Kaposváron vehettük át az országos díjkiosztó ünnepségen.
Köszönetünket fejezzük ki minden jelenlegi és volt diáknak, szülõnek, dolgozónak és pedagógusnak, támogató nagylókiaknak, akik az elmúlt évtizedekben
munkájukkal, környezettudatos, elhivatott szemléletmódjukkal hozzájárultak
az oklevél elnyeréséhez.
Köszönjük Nagylók Község Önkormányzatának, hogy továbbra is sajátjának érzi intézményünket.
A Nagylóki Tagiskola diákjai, pedagógusai nevében:
Bakonyi Árpádné tanító

BOLDOG ISKOLA
Iskolánk elnyerte a BOLDOG ISKOLA címet. Ezt a címet a Jobb Veled a Világ
Alapítvány adományozta iskolánknak a Boldog Iskola szakmai nap és címátadó ünnepségen. Bagdi Bellától, az alapítvány elnökétõl vehettük át az oklevelet
Budapesten november 8-án a Magnet házban.
A program a következõ volt: a Boldogságóra Program eredményei és célja,
szakmai csomag bemutatása, feladatok gyakorlati alkalmazása.
Felemelõ volt hallani prof. Oláh Attila egyetemi tanárt, aki arról beszélt, hogy
milyen a pozitív iskola, a pozitív pedagógus. Elmondta, hogy az az iskola mûködik jól, amely megteremti a hatékony tanulás feltételeit, hozzájárul a tanulók
globális jólétéhez, személyiségük kiteljesedéséhez és virágzásához.
Az estig tartó program nagyon hasznos szakmai nap is volt.
A nagylóki iskolások és nevelõk örömmel tették ki mindkét oklevelet a folyosó
falára. Mindenki láthatja, aki ide belép, hogy a mi iskolánkban a természetet
szeretõ, boldog iskolások tanulnak.

2016. december 15. Bogárd és Vidéke

ADVENT
November 28-án, az elsõ adventi vasárnapon a Faluvédõ Egyesület szervezésében meggyújtottuk az elsõ gyertyát. A koszorút a közösségi ház színháztermében helyezték el. Az ünneplõ közönséget Leszákné Gál Gabriella köszöntötte, majd Leszák Lászlóné helyi lakos meggyújtotta az elsõ gyertyát. Ilyenkor
szokás, hogy minden alkalomkor mûsor van a nagyközönség számára. Elsõként Takács Hanna életszerû mesét mondott nekünk nagy átéléssel. Tóth Laura gyönyörû zongorajátéka következett, amelyet nagy áhítattal adott elõ.
Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkésznõvel a hittanosok nagyszerû mûsora következett. Öröm volt itt együtt látni, hogy kicsik és nagyok milyen jól
tudnak együtt szerepelni szüleik örömére. Nagyon megtapsolta õket a közönség. Végül Fazekas Imre Pál író–költõ szavalta el saját ünnepi versét Minden
mindenkié címmel, majd elénekelte az Áldott orvos közeleg, a drága fõpap Jézus dicséretet. Õ is nagy tapsot kapott.
Az igazán színvonalas ünnepi mûsor után szeretetvendégség volt, ahol teát,
forralt bort és süteményt lehetett fogyasztani, amelyhez a lakosok is hozzájárultak.
Itt mondjuk el azt is, hogy minden évben a közösségi ház elé megépítik a Faluvédõ Egyesület tagjai a betlehemi jászolt. Ez az idén is kedves színfoltja falunk
központjának. Ünnepváró hangulatot varázsol annak a szívébe, aki arra jár, s
megáll elõtte egy pillanatra.
December elején iskolánkba invitáltuk gyermekeinket, szüleiket, nagyszüleiket, hogy adventi kézmûves-foglalkozást tartsunk. Öröm volt látni, hogy készülnek a szebbnél szebb remekmûvek a kis kezecskék szorgoskodásával. A
szülõk is alaposan kivették a részüket a munkából. Tanítgattak bennünket, s
közben õk is csodálatos munkadarabokat készítettek. Köszönjük önzetlenségüket, hogy az anyagszükségleteket is biztosították. Karácsonykor mindnyájan büszkén nézhetünk kis kincseinkre a fa alatt, vagy éppen díszítõelemként a
karácsonyfán.

HA DECEMBER, AKKOR MIKULÁS!
Kovács István Mikulás-nagykövet ismét eljött iskolásainkhoz és óvodásainkhoz, hogy fusson velük egy jót. 25-30 iskolába látogat el ilyenkor, hogy népszerûsítse a sportot, az egészséges életmódot. A madarakról sem feledkezett
meg. Napraforgót osztott szét a gyerkõcöknek, hogy etessék meg a szárnyasokat. Ezután következett a futás.

SZÍNÉSZPALÁNTÁK
Novemberben a harmadik osztályosok Edus néni osztályfõnök vezetésével
színre vitték a SÜSÜ a sárkányt. Gyönyörû díszletet is készítettek hozzá. Meglepetésünkre egyszer csak beinvitáltak minket a játszóterembe, s elõadták nekünk kedves mûsorukat. Nagyon tetszett a többi iskolásnak is, tapssal jutalmazták a produkciót. A kis színészek gondoltak egy nagyot, s átmentek az óvodásokhoz is. A pici ovisok is lelkesen nézték végig szeretett mesefigurájuk epizódjait.
Közben a negyedikesek Erich Kastner Május 35 c. regényét dolgozták fel,
amelybõl megyei versenyt rendeztek Székesfehérváron. Igaz, helyezést nem
értünk el, de sokat tanultunk a regénybõl, izgalmas és tanulságos történet volt.
S az sem volt mellékes, hogy az olvasást is gyakoroltuk általa. Három tanulónk
küzdött becsülettel a versenyen: Arany Roland, Balogh Bence, Varga Péter. Õk
nagyon szeretnek olvasni, azóta újabb versenyre készülnek, szívesen olvasnak
más regényeket is.

CSALÁDI NAP
November 19-én A Nagylóki Gyermekekért Alapítvány családi napot szervezett a közösségi házban.
Már hagyomány, hogy évente egyszer meghívják a családokat erre az eseményre. Volt itt pszichológiai elõadás nevelésrõl szülõknek Kovács Franciska
pszichológussal, a beszédfejlõdésrõl Molnárné Koncz Éva logopédussal, gerinctorna ovisoknak, kisiskolásoknak egyéni tanácsadással, zenés foglalkozás
a babáknak, mamáknak Kulericsné Izer Viktória vezetésével, bõrápolásról tiniknek Kadlecsikné Bögyös Gréta kozmetikussal, táplálkozási tanácsadás
András Kitti dietetikushallgatóval, helyes fogápolás kicsiknek és nagyoknak
dr. Huszár Klára fogorvossal, elsõsegélynyújtás gyakorlatban Nagy Zoltánné
ápolónõvel. Bemutatkozott az Életvitel szakkör gyönyörû gyümölcskompozícióival, Szabóné Kernács Ágnes tanító útmutatásával. Lehetett idõpontot egyeztetni mozgásvizsgálatra 0–3 éves korig Szabóné Bögyös Orsolya konduktorral.
Nagy élmény volt a futás, a Mozogjunk együtt a Balatont megkerülõ csapattal.
Egész délután kézmûveskedhetett a fantázia berkein belül, akinek ehhez volt
kedve. A napot Így tedd rá! zenés népzenei foglalkozás zárta Gráncs Katalinnal.
Ezt is nagyon élvezte az aprónép. Közben a rászorulóknak használtruha-osztás
volt.
A rendezvény egész ideje alatt uzsonnát, frissítõt biztosítottak a szervezõk. Azt
hiszem, aki ide eljött, az nagyon jól érezte magát. Köszönet a segítõknek és a
szervezõknek!

A Mikulást és a krampuszokat énekszóval köszöntötték a gyerekek. A nagyszakállú a tornateremben elmondta feddõ, dicsérõ szavait, amit a gyerekek
kellõ szeretettel fogadtak. Voltak, akik kezükbe temették arcukat, emlékezve
korábbi ballépéseikre. A Mikulás hangjából kiderült, hogy egy-egy apró rosszaságnál többre tartja a gyermekek jó tetteit. A Mikulást végül megörvendeztettük azzal, hogy minden osztály elmondott neki egy verset.
Csomagcserére került sor a gyermekek és a pedagógusok között. Eközben puszival és öleléssel köszöntötték egymást. Befejezésül egy jót játszottunk.
December 4-én került sor a második gyertyagyújtásra. Zsúfolásig megtelt a
Közösségi Ház. A köszöntõ után Fehér Rózsa helyi lakos meggyújtotta a gyertyát. Ezután Huszár Anna és Huszár Emese gyönyörû énekei következtek, majd
Anna fuvolázott. Az óvodások és az angolszakkörös óvodások mûsora kedves
színfoltja volt az estnek. A szülõk és nagyszülõk méltán lehettek büszkék csemetéikre. Mert az élet itt kezdõdik.
A Bakakórus és a népdalkör elõadása és elismerõ tapsvihar zárta az estét.
Tauzné Piroska
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Új hangszert kapott
Várdai István
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TELE VAGYUNK

A legendás csellót „Ex du Pré-Harrell Stradivarius” néven tartják
számon, utalva korábbi tulajdonosaira, a tragikusan fiatalon
sclerosis multiplexben meghalt angol csellistára, Jacqueline du
Prére és a nagyszerû amerikai mûvészre, Lynn Harrellre.
Minden idõk leghíresebb hangszerkészítõje, Antonio Stradivari
életében kb. 1100 hangszert készített, közülük 750 maradt ránk,
ebbõl mindössze 65 cselló. Egy-egy Stradivari-cselló ára dollármilliókban, forintmilliárdokban mérhetõ. Az 1673-ban készült
hangszer volt az elsõ cselló, amelyet Stradivari a tanulóévek után
saját mûhelyében, önállóan készített.
Várdai a sajtótájékoztatón elmondta: nagy öröm, hogy a fantasztikus hangszer sok évtized után visszatért Európába; az pedig az
egész magyar zenei élet számára nagy megtiszteltetés, hogy személyében ezentúl magyar mûvész játszhat rajta, hiszen Starker
János óta nem volt magyar csellistának Stradivari-hangszere.
Várdai eddig egy 1720-ban készült Montagnana mestercsellón
játszott – ezt a jövõben is megtarthatja.
Körner Tamás, Várdai impresszáriója kiemelte: a mesterhangszereket vásárló mecénásoknak komoly érdekük fûzõdik ahhoz,
hogy hangszerükön a legkiválóbb muzsikusok játsszanak – az,
hogy a német mecénás erre Várdait tartotta a legérdemesebbnek,
újabb bizonyítéka a magyar csellista klasszisának.
Fotó: Kovács Tamás / MTI

Elnyúlok a fotelban, és olyan világról álmodozom, ahol nincsenek
reklámok. Egy magyar átlagpolgárnak több ideje megy el reklámokkal, mint akár a legjobb barátaival vagy a szerelmével, a szüleivel. Elönt bennünket ez a hülyeség, benyomakodik az életünk
órái közé, holott mi nemhogy nem kértük, hanem egyenesen
szenvedünk tõle. Naiv lelkek azt mondják, akárki kikapcsolhatja a
tévét, ha betódul a képernyõjére a reklám. Képtelenség! Nem lehet azt a masinát folyton ki-be kapcsolgatni! És a reklámújságokkal telt postaládánkat sincs hangulatunk azonnal a szemétbe ürítenünk.
Az igazság kedvéért meg kell állapítani, hogy néha elõfordulnak
nézhetõ, sõt szellemes képsorok reklámcélzattal, de én ezeket
sem kértem az adott pillanatban, és tiltakozom az ellen, hogy kéretlenül odatolakodjanak.
A reklám ravasz is tud lenni. Úgy tesz, mintha õ nem is lenne reklám. A világhálóra rátelepített valaki egy felhívást: „Mondj egy
verset, és vidd el te a családod Disneylandbe!” Ó, nagyon csábító
ajánlat! Elmondok egy verset, s ha jól sikerül, vár az Eiffel-torony
és a Disneyland akár családostul is. A kívánalom gyermekversre
vonatkozik, ilyet kell elmondani. Gyermekvers? Nos, a magyar líra tobzódik az effélékben, azonnal az eszünkbe jut Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly, de éppen Petõfi vagy Arany költészetébõl is össze lehetne kötni egy-egy csokrot. Ezek a versek szikráznak, bukfenceznek, piruetteznek, csodavilág tárul az olvasó elé.
Hajnali ködfalból készül itt a vár, mély erdõn ibolya-virág nyílik,
tûzhegyjáró ecki, becki Tengerecki Pál röpül a felhõkkel. Na de
mit ajánl a szóban forgó felhívás? Egy ismeretlen poéta költeményeit. Ha rákattintunk a megadott versekre, elhúzzuk a szánkat.
Hát nem tartoznak költészetünk felsõ vonalába, de kellõ kímélettel szólva a középsõbe sem. És a furcsa, hogy a Disneylandbe vágyó ifjak csakis ettõl az egyetlen költõtõl választhatnak. Kizárólag
tõle. Erre mondják, hogy „abszurdum”. Ügyes reklám, nem?
Vagy lehet, hogy ez nem is reklám, hanem más célzatú népámítás? De egyébként gyenge minõséget is lehet jól reklámozni. Íme
a tanulság: ne higgy a reklámnak!
Az üzleti propagandahullám a rendszerváltással együtt öntötte el
az országot. Úgy emlékszem, volt idõ, mikor hittem a reklámoknak. Tehát elhittem, hogy bizonyos porok megszüntetik a takonykórt. Amikor aztán egyszer csúcsra járt nálam a zsebkendõhasználat, rohantam a patikába megvásárolni a csodaport. Egy világ
omlott össze bennem. A zsebkendõt továbbra is a kezem ügyében
kellett tartanom. A reklám csalárdnak bizonyult.
Az ember elgondolkodik. Megéri a cégeknek a borsos reklámköltség? Biztos megéri, mert különben nem csinálnák. A nép meg
bosszankodjon. Vagy dõljön be a reklámnak, és az a gyerek harapjon rá a gyenge versekre.

Forrás: fidelio.hu

L. A.

Világhírû csellistánk, Várdai István ma délelõtt mutatta be a
Mûvészetek Palotájában a sajtó képviselõinek azt a Stradivaricsellót, amelyet a közelmúltban egy anonimitását megõrizni kívánó német mecénás vásárolt számára a hangszer amerikai tulajdonosától.

A MADARÁSZ JÓZSEF
VÁROSI KÖNYVTÁR
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

Meghívó
SZERETETTEL VÁRJUK KARÁCSONYI HANGVERSENYÜNKRE

december 20-23-án 9–16 óra
december 24-25-26-án ZÁRVA
december 27-30-án 9–16 óra
december 31-én ZÁRVA
január 1-2-án ZÁRVA

2016. december 19-én, hétfõn, 17 órai kezdettel
a sárszentmiklósi katolikus templomba.

Minden kedves Olvasónknak
békés karácsonyt és
nagyon boldog új esztendõt
kívánnak a Madarász József
Városi Könyvtár munkatársai.

Vezényel: Horváth Ferencné

Szerepelnek:
a Sárszentmiklósi Általános Iskola énekkara,
5. osztályos tanulói, a zeneiskola hangszeres szólistái.

Közremûködik: Jákob Zoltán
Áldott karácsonyi ünnepeket, boldog új esztendõt kívánunk!
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ANGYAL A TANKOK ELÕTT
A hit együtt munkálkodott a cselekedeteivel (Vö.: Jakab 2,22)
1956 novemberének elsõ napjaiban futótûzként terjedt a hír: az orosz tankok átlépték a magyar határt. Mindenki kétségbeesetten készülõdött, hogy biztonságba helyezze szeretteit és igyekezzék élelmiszertartalékokra szert tenni. Még hosszabbak
lettek a sorok az élelmiszerüzletek elõtt.
Az intézetekbõl hazaengedték azokat a
gyermekeket, akiknek voltak hozzátartozóik. Az iskolákban és az egyetemeken
szünetelt a tanítás.
A lakóházak pincéiben rejtekhelyeket készítettek elõ a férfiak. Házunkban még fõpróbát is tartottunk. A szénkupac mögé
kellett édesanyával együtt bebújnunk. Mi,
kamaszok, furcsa játéknak éltük meg a
szokatlan bújócskát. Október 23-a óta 15
éves bátyám egyre többször volt szigorú
szobafogságban, ezért nagyon megörült,
amikor végre én is hazaérkeztem. Szinte
egész nap a recsegõ hangú rádiót hallgattuk, hogy legalább a hírekbõl tájékozódhassunk az eseményekrõl. Már Budán is
leállt a tömegközlekedés. Az emberek félõsen bezárkóztak házaikba. Elcsendesedtek a pasaréti utcák.
Egyik reggel a hírek után váratlan felhívást
olvasott fel a bemondó. Arra kérték a Villányi úti Mozgáskorlátozottak Intézetének ápolóit, hogy aki teheti, sürgõsen jelenjen meg a munkahelyén, mert a beteg,
gyermekbénulásban szenvedõ lakók ápolása, ellátása nem megoldott.
– Kérjük az ápolókat – hangzott a felhívás
–, aki tud, induljon el gyalog a munkahelyére, fehér köpenyben és mindkét karján
jól látható, 20 cm-es vöröskereszt-jelöléssel.
Bátyóval rémülten egymásra néztünk.
Édesanya is ebben az intézetben volt ápolónõ. Tudtuk, akármilyen veszélyes is, õ
nyomban útnak fog indulni. Eközben kora
hajnal óta szinte folyamatosan remegett a
föld alattunk, a Szilágyi Erzsébet fasorból
Budakeszi felé tartó orosz tankáradattól.
Se vége, se hossza nem volt a tankok sokaságának. Édesanya azonnal készülõdni
kezdett. Bátyó tombolt a dühtõl.
– Nem mehetsz, édesanya, nem mehetsz! –
ordította magánkívül. – Meg fognak ölni,
agyon fognak taposni a tankok, ahogyan
azt a kisfiút is, akinek a haláláról a tegnapi
hírekben hallottunk. Arra nem gondolsz,
hogy velünk mi lesz?
– Természetesen gondolok rátok, de ennél
sokkal fontosabb, hogy a mennyei Atyánk
gondol ránk és felettünk tartja óvó kezét.
Hiszen aki az Õ tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Õt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt
mindent minekünk? (Róm 8,32). Még az
Õ gondviselõ szeretetét is. Az Õ akarata
az, hogy engedelmeskedjem a felhívásnak
és útra keljek a beteg gyermekek segítségére.

– Ugyan, ez nevetséges! – vágott közbe bátyó. – Csak nem azt akarod ezzel mondani,
hogy a rádióbemondó a jó Isten?
– Nem, ilyet nem mondtam. Azt, hogy
mennem kell, azt én nem a rádió felhívásából tudom, hanem Istennek mai hozzám
szóló üzenetébõl. Jöjjetek csak ide! Olvassátok el ti is a mai napra kijelölt igét a Cselekedetek könyvébõl!
Kíváncsian hajoltunk a Biblia fölé: „Milyen kemény munkával kell az erõtlenekrõl gondoskodni” (Apostolok cselekedetei
20,35). Hirtelen csend lett a szobában. Az
ige lecsendesítette háborgó lelkünket.
– Kérlek benneteket, hogy túlzott aggodalmaskodás helyett inkább segítsetek, hogy
minél elõbb elindulhassak. Elõször keressünk piros anyagot, amibõl mindkét karomra jól látható vöröskeresztet lehet készíteni. Ez a nemzetközi jel békében, háborúban az egész világon használatos és ismert. Azt jelenti, hogy viselõje nem ellenség, hanem a betegek segítõje. No, ne lógassátok az orrotokat! Az Úr velem lesz az
úton és vigyáz rám. Ti itthon legyetek engedelmesek és imádkozzatok a beteg gyermekekért is. A többi az Úr ügye. Néhány
nap múltán bizonyosan itthon leszek. Ha
pedig közben újra elindul a közlekedés,
akkor még elõbb is, a szokott idõben.
Mire édesanya a mondatot befejezte, a
rendkívüli gyakorlati érzékkel megáldott
bátyám már hozta is a piros anyagot: iskolai nyakkendõjét. Még féltett szuper ragasztóját is felajánlotta, hogy ne kelljen a
varrással bajlódnunk. Félórán belül édesanya már útra készen állt. Megígérte, hogy
a Szilágyi Erzsébet fasoron a belsõ, ún.
szervizúton, a bokrok takarásában fog
menni egészen a János kórházig. Onnan,
ha Isten segítségével sikerül átkelnie a széles útkeresztezõdésen, akkor már a városmajori parkon át folytatja útját.
Mindannyian sírva búcsúzkodtunk. Szorosan átöleltük, nem akartuk elereszteni. Az
utolsó pillanatban még a zsebébe csúsztattam azt az aranymondást, amit vasárnap a
gyermek-istentiszteleten kaptam, és még
nem ragasztottam be a füzetembe: „A ti
munkátok nem hiábavaló az Úrban”
(1Kor 15,58). A kert sarkából lestünk utána, amíg csak távolodó alakját látni lehetett. Halkan, vég nélkül itattam az egereket. Ekkor bátyó átölelte a vállamat és
odasúgta: „Gyere gyorsan, hagyd abba a
bõgést! Átmászunk a kerítésen és a távolból a kerteken át elkísérjük õt legalább a
János kórházig. Én jól ismerem ezeket a
kerteket, és azt is, hogy hol lyukas a kerítés.
Na, gyere már! Ne légy olyan anyámasszony katonája! Állj fel a vállamra, onnan már csak át kell tenni a lábadat a kerítés tetején!” Erõt vettem magamon, és
már kint is voltunk a kihalt utcán. Arra
persze nem gondoltunk, hogy milyen ria-

dalmat fog okozni az otthoniaknak az eltûnésünk. Látótávolságon belül követtük
édesanyát. Néha be-beugrottunk egy ismerõs kertbe, nehogy leleplezzük magunkat, és a kerteken keresztül haladtunk elõre.
Közeledtünk a János kórházhoz vezetõ átjáróhoz. Messzirõl is jól lehetett látni, hogy
a tankok szorosan követik egymást. Alig
egy-két méter távolság volt egy-egy tank
között.
– Itt lehetetlen átkelni a túloldalra! Itt csak
az Isten segíthet – jegyezte meg bátyó.
Édesanya, hála Istennek, egy bokor takarásában várakozott. Õ is felmérte, hogy itt
lehetetlen az átkelés. Ekkor mintha egyre
halkabb lett volna a tankok zaja. A menetoszlop megszakadt. Az utánpótlásnak valami útját állhatta. Csak a távolból elõre
meredõ ágyúcsövek jelezték, hogy lesz itt
még folytatás. A tankoszlop eleje pedig
már befordult a Fasor felé. Így kiürült az
átjáró. Hirtelen egy szürke, kopott kabátos, sovány férfi piros seprûnyélre erõsített, hatalmas fehér zászlót lengetve kiszaladt az átjáró közepére és közben a másik
karjával édesanya felé integetett: nosza
rajta, mehetsz. Mint egy védelmezõ õrangyal, úgy állt ott szemben az ágyúcsövekkel, s közben teljes erõbõl lobogtatott, lobogtatott egészen addig, amíg édesanya átért a túloldalra. Ekkor a lepedõt összefogta, a seprûnyelet a hóna alá szorította és
visszarohant a mi oldalunkra. Amilyen hirtelen jött, olyan hirtelen el is tûnt egy kapualjban.
Az egyre erõsödõ zajból ítélve újra megindult a tankutánpótlás. Ezért mi is igyekeztünk mielõbb visszafordulni. Házról házra,
a kertek takarásában, boldogan repültünk
hazafelé. Bátyó futás közben lihegve azt
kérdezte tõlem:
– Mit szóltál az angyalhoz?
Bambán nézhettem rá, ezért így folytatta:
– Azzal a nagy fehér lepedõvel.
– Hát persze – válaszoltam cinkos mosollyal, mert addigra világos lett, hogy kire
gondol. – Hiszen emlékszel, édesanya elõre megmondta: az Úr felettünk tartja óvó
kezét.
Eltûnésünk miatt otthon vacsora helyett
egy jól megérdemelt pofon fogadott minket, de mi kivételesen nem vettük zokon.
Mit számított a korgó gyomor és az a csattanós nyakleves ahhoz az élményhez képest, hogy mi gondviselõ mennyei Atyánk
küldöttét, egy földre szállt „angyalt” láthattunk. Csak az a kopott piros seprûnyél
nem illet valahogy a képbe, no meg az,
hogy édesanyát csak négy nap elteltével
ölelhettük újra magunkhoz.
Sz.-né M. Inke

Megjelent a MERA Antenna c. kiadványának 2016/4. számában.
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Halászlé
Hozzávalók: 1 kg ponty, 20 dkg vöröshagyma, 2 ek fûszerpaprika, 2 krumpli, 1 zöldpaprika, 1 paradicsom, szárított erõs paprika, só.

A hal fejébõl, farkából, a meghámozott,
karikára vágott vöröshagymából és a burgonyából készítsünk alaplevet. Ha minden
megfõtt, passzírozzuk át az egészet. A paprikát vágjuk karikára, majd a paradicsommal együtt tegyük az átpasszírozott lébe és
szórjuk bele a fûszerpaprikát is. A hal többi részét, miután megtisztítottuk, vágjuk
kisebb darabokra, sózzuk be alaposan,
majd amikor a leves forrni kezd, adjuk
hozzá. Kis lángon nagyjából 20 percig fõzzük. Ízlés szerint erõs paprikával is fûszerezhetjük.

Töltött csirke
töltött almával
Hozzávalók a töltött csirkéhez: 1,5 kg
egész csirke, 3 db csirkemáj, 1 kis fej
vöröshagyma, 5 közepes gomba, 1 gerezd
fokhagyma, só, bors ízlés szerint, 2 db fõtt
tojás, 2 db zsemle, 2 ek napraforgóolaj; a
töltött almákhoz: 6 kisebb alma, 3 ek cukor, 1 kk fahéj, 1 marék mazsola.

A csirkét befûszerezzük, félretesszük,
amíg a tölteléket elkészítjük. Feltesszük
fõni a 2 tojást (10 perc), a zsemléket vízbe
áztatjuk. A hagymát, a gombát és a fokhagymát megpucoljuk és nagyon apróra
vágjuk. A májakat megtisztítjuk és „elkaparjuk”. A megfõtt tojásokat felkockázzuk. A hagymát kevés olajon megdinszteljük, majd hozzáadjuk az elkapart májat, és
együtt dinszteljük tovább. Amikor már egy
kicsit kifehéredett a máj, hozzáadjuk a
gombát is, és kb. 3 percig együtt pároljuk,

majd a tûzrõl levéve hozzáadjuk a felkockázott tojásokat és a fokhagymát is. Villával jól összedolgozzuk, sózzuk, borsozzuk,
majd a kinyomkodott zsemlébõl annyit
adunk hozzá, hogy könnyen kezelhetõ
masszát kapjunk.
Tegyük a csirkét tepsibe, töltsük bele a tölteléket. Ha maradt a töltelékbõl, akkor fakanállal óvatosan lazítsuk fel a csirke mellén a bõrt, és az alá is nyugodtan tuszkoljunk a töltelékbõl. Ha kész, hústûvel zárjuk le a nyílást, a lábait kötözzük össze,
hogy süléskor ne feszüljenek szét. Takarjuk le alufóliával, és 150 fokon 1 órán keresztül süssük. Amíg a csirke sül, a következõképp készítsük elõ az almákat: vájjuk
ki az almák csumáját, de úgy, hogy ne lyukasszuk át teljesen, az alja maradjon meg,
hogy a töltelék ne folyjon ki. Keverjük
össze egy tálban a cukrot a fahéjjal és a mazsolával, majd egy kiskanál segítségével
töltsük meg az almákat. Az 1 óra leteltével
levehetjük a fóliát a csirkérõl, és mellé tehetjük az almákat, és további fél órán át
180 fokon süssük tovább együtt õket.
Ahogy szükségét látjuk, locsolgassuk néha
a csirkét és az almát a kisült zsírral. Tálalás
elõtt vágjuk el a cérnákat, és a hústûket vegyük ki.

Gombás, göngyölt
sertéskaraj
Hozzávalók: 4 szelet karaj csont nélkül,
só, grillfûszer, étolaj; a töltelékhez: 1 fej
vöröshagyma, 40 dkg gomba, petrezselyemzöld, só, õrölt bors, étolaj.

A karajszeleteket kiklopfoljuk, sózzuk. A
vöröshagymát és a petrezselymet apróra
vágjuk. A gombát megmossuk, felszeleteljük. Kevés olajon megdinszteljük a hagymát. Rátesszük a gombát, sózzuk, borsozzuk és addig pároljuk, míg elfövi a levét.
Hozzáadjuk a petrezselymet és levesszük a
tûzrõl. A hússzeleteket étolajjal megkent
és grillfûszerrel megszórt alufóliára terítjük, egyik oldalukra teszünk a gombás töltelékbõl, majd a karajszeleteket felgöngyöljük és szorosan alufóliába csavarjuk. A
tekercseket tepsibe, vagy sütõrácsra teszszük és elõmelegített sütõben 35-40 percet
sütjük.

Bostoni burgonya
Hozzávalók: 1 kg burgonyából készült
krumplipüré, 1 fej hagyma, 2 tojás, 5 dkg
vaj, pirospaprika.

A burgonyapürét a reszelt hagymával és a
tojásokkal, mixerrel jól kikeverjük, és alaposan kivajazott tûzálló tálba öntjük. A tetejére olvasztott vajat locsolunk, pirospaprikával meghintjük, és a sütõben a tetejére
kérget sütünk.

Sütõtökös szelet
vaníliakrémmel
Hozzávalók a tésztához: 25 dkg finomliszt,
15 dkg cukor, 3 db tojás, 1 cs sütõpor, 1 kk
fahéj (õrölt), 1 kk szegfûszeg (õrölt), 50
dkg sütõtök (reszelt), 0,5 dl tej (szükség
szerint), 1 ek vaj (a tepsi kikenéséhez), 1
ek finomliszt (a tepsi kikenéséhez); a
krémhez: 2,5 dl tej, 3 púpozott ek finomliszt, 1 cs vaníliás cukor, 10 dkg vaj, 12 dkg
porcukor.

A tojásokat felhabosítjuk a cukorral. A
lisztet a sütõporral, fahéjjal, szegfûszeggel
elkeverjük és a tojásos masszához öntjük.
A lereszelt sütõtököt is hozzávegyítjük, jól
elkeverjük (ha túl keménynek gondoljuk,
kevés tejet teszünk hozzá). Vajazott, lisztezett tepsibe öntjük. Elõmelegített sütõben 200 fokon megsütjük, kb. 20-25 percig
(tûpróbát végzünk). A krémhez a tejet melegedni tesszük, egy keveset elvéve belõle
csomómentesre keverjük a lisztet, majd
hozzáöntjük és besûrítjük a tejet. Mikor
langyos, hozzátesszük az apróra kockázott
vajat, majd a porcukrot. Kézi turmixgéppel
alaposan simára keverjük. Teljesen kihûtjük. Ha a tésztánk is kihûlt, hosszában elfelezzük és kettévágjuk. A krémet rásimítjuk, majd rátesszük a másik fél tésztát. Az
oldalát is krémezhetjük. Hûtõbe tesszük
összeérni, porcukrozva kínáljuk.
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BOGÁRD és VIDÉKE városi teremlabdarúgó-bajnokság
VI. forduló
A mérkõzéseket vezette: Szunyogh Á.

Sárkeresztúr Kike–
Twister Galaxy 3:4 (2:1)
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Hajdinger J.,
Böröndi, Tóth.
Csere: Hajdinger Z., Szauervein.
Twister Galaxy: Bognár – Killer I., Kaló, Killer G.,
Lakatos.
Csere: Barabás, Kristóf, Palásti, Szántó, Vörös.
1. perc: Hajdinger J. kapu mellé lõtt. 3. perc:
Böröndi a kapu elõtt keresztbe suhintott. 4. perc:
Lakatos a kapufát találta el, a labda a mezõnybe
pattant. 5. perc: Böröndi! Hol a góllövõcipõ? Így
mellédurrantani! 6. perc: Killer G. kapu fölé bombázott. 7. perc: Kulcsár lövését Bognár szögletre
ütötte. 8. perc: Lakatos jó helyzetben nem találta
el a kaput. 9. perc: Kulcsár ment el Szántó és Vörös között, nagy lövést eresztett meg, mely a kapuban kötött ki, 1:0. 10. perc: Tóth lövésébe
Bognár csak belekapni tudott, szöglet. Tóth végezte el a szögletrúgást, Böröndi eszmélt és a
kapuba lõtt, 2:0. 12. perc: Palástit nem zavarta
senki, így biztosan szépített. 15. perc: Visi megsérült, helyette Szauervein állt a kapuba. 17.
perc: Bognár másodszorra fogta meg, Hajdinger
Z. lövését. 20. perc: az agilisan futballozó Kulcsár félpályáról megeresztett lövése centikkel
kerülte el a kaput. 22. perc: Kulcsár megint mellélõtt. 23. perc: Böröndi, milyen helyzet kell?
Kristóf kapu mellé. 24. perc: Killer G. szabadrúgását Kristóf juttatta a kapuba, 2:2. 26. perc:
Kristóf szögletét Lakatos a rövidbe pofozta, 2:3.
28. perc: Barabás nem találta el a kaput.
Hajdinger J. lövését Bognár szögletre tolta. 29.
perc: Killer G. sorra cselezte ki a Kike játékosait
és higgadtan lõtt a kapuba, 2:4. 30. perc: tûz alá
vették a Twister kapuját, elõbb Tóth, majd Kulcsár próbálkozott sikertelenül. 31. perc: Vörös
sem találta el a kaput. Kidobás után Hajdinger J.
magasan a kapu fölé lõtt. 32. perc: Kulcsárt szerelték, de nem hagyta magát és szögletre mentett. 35. perc: Barabás jó helyzetben mellé. 27.
perc: mintha feladta volna a Kike, Kaló sem találta el a kaput. 37. perc: Kaló hatalmas kapufát
lõtt. 40. perc: megint Kaló próbálkozott, lövése
célt tévesztett. A kidobás után Hajdinger minden
mérgét beleadta a lövésbe, mely a kapuban kötött ki, 3:4.
A játék képe alapján a döntetlen igazságosabb
lett volna! Bár ha a helyzeteket nézzük…
Sárga lap: Hajdinger J. ill. Vörös.
Góllövõk: Kulcsár, Böröndi, Hajdinger J. ill. Palásti, Kristóf, Lakatos, Killer G.

Légió 2000, Natur Agro–
Bogárd Junior 3:3 (2:1)
Légió 2000, Natur Agro: Horváth – Németh,
Tóth A., Virág, Kelemen.
Csere: Gábris, Derecskei, Szabó, Nyúl, Tóth G.
Bogárd Junior: Lekner – Bor, Szakács, Farkas,
Lénárt.
Csere: Láng, Stadler, Varga.

1. perc: Kelemen lövését Lekner vetõdve hárította. 3. perc: Lénárt lövése Némethrõl vágódott
szögletre. 5. perc: Virág lövését Lekner szögletre
tolta. 7. perc: Farkas sarokkal próbálta meg bevenni Horváth kapuját. 9. perc: Lénárt lövésénél
a kapufa volt segítségére Horváthnak. 10. perc:
Gábris a jobb helyzetben lévõ Kelemennek
visszagurította, aki nem hibázott, 1:0. 11. perc:
Lénárt eresztett meg egy lövést, mely célt tévesztett. 12. perc: Tóth G. lövése kerülte el a kaput. 15. perc: Derecskei rosszul találta el a labdát, ami a kapu mellett kötött ki. 16. perc: Nyúl
emelt lövés helyett kapu fölé. Még ugyanebben
a percben Nyúl Leknerbe lõtt. Nagy helyzet volt!
17. perc: Lénárt jól eltalált lövéssel egyenlített,
1:1. 19. perc: Bor a saját kapujába juttatta a labdát, 2:1. ÖNGÓL! 21. perc: Tóth G. lövését védte
Lekner. 23. perc: Németh lövését bravúrosan
védte Lekner. 24. perc: Virág lövése a kapufán
csattant. 25. perc: Farkas a mennyezetet találta
el a labdával, mely a meglepett Horváth felett a
kapuban kötött ki, 2:2. Ilyen gólra a hosszú pályafutásom alatt nem emlékszem! 27. perc:
Lénárt átadását Bor nagy helyzetben kapu mellé
rúgta. Ellentámadás után Tóth G. szerezte meg a
vezetést, 3:2. 28. perc: Lénárt sarokkal továbbított Horváth lábai között a kapuba, 3:3.
30. perc: Lénárt lövése a kapufán csattant. 33.
perc: Tóth G. zúgó kapufája volt az utolsó említésre méltó. Nem nagy iram jellemezte a mérkõzést! Igazságos eredmény született!
Sárga lap: Lénárt.
Góllövõk: Kelemen, Bor öngól, Tóth G. ill. Lénárt
2, Farkas.

Dream Team–LSC Sárbogárd
1:7 (0:3)
Dream Team: Hajdu – Iványi, Roszkopf, Simon
J., Mondovics.
Csere: Bognár J., Kovács, Simon T., Varga,
LSC Sárbogárd: Farkas – Lakatos Gy., László,
Rehák, Bor J.
Csere: Lakatos R., Tutuc, Ellenbruck, Vinkelmann.
2. perc: László lövése Hajduról Bor elé került, aki
mellé lõtt. 4. perc: Rehák lövése kerülte el a kaput. 5. perc: Rehák Hajdut találta telibe. 6. perc:
Lakatos Gy. váratlan lövéssel szerezte meg a vezetést, 0:1. 7. perc: Simon J. lövése nem okozott
gondot Farkasnak. 8. perc: Roszkopf átadását
Varga rosszul találta el, pedig nagy helyzet volt!
9. perc: Bor átadásából László szerzett gólt, 0:2.
12. perc: Vinkelmann a saját hatosáról emelt kapura, Hajdu szögletre mentett. 13. perc: Tutuc
elsõ labdaérintésbõl, fejjel csúsztatott a kapuba,
0:3. 16. perc: László csúnyán kapu fölé lõtt. 18.
perc: Rehák-kapufa. 20. perc: Lakatos Gy. mellé
durrantott. 21. perc: Simon J. lövését Farkas
szögletre ütötte. 22. perc: Lakatos Gy. kapu fölé.
23. perc: Vinkelmann sem találta el a kaput. 25.
perc: Bor átadását Rehák lõtte be, 0:4. 26. perc:
Farkas kidobásából Bor lõtt gólt, 0:5. 29. perc:
Simon lövése nem okozott gondot Farkasnak.
30. perc: Bor bal lábas lövése kötött ki a kapuban, 0:6. 31. perc: Tutuc alig emelt kapu fölé. 33.
perc: Tutuc lövését Hajdu lábbal tisztázta. 35.
perc: elõbb Farkas, majd Hajdu véd. 38. perc:

Iványi szépít az eredményen, 1:6. 39. perc:
Tutuc átadásából Ellenbruck szerzett gólt, 1:7.
A Dream Team alig jutott el az LSC kapujához,
így az eredmény igazságos!
Sárga lap: Mondovics, Bognár J. ill. Rehák.
Góllövõk: Iványi ill. Lakatos Gy., László, Tutuc,
Bor 2, Rehák, Ellenbruck.

Extrém–Spuri 11:5 (4:2)
Extrém: Németh – Huszár, Dévényi, Horváth T.,
Baki.
Csere: Horváth D., Szabó.
Spuri: Kiszl – Kacz, Kiss, Huszár L., Szabó F.
Csere: Banda, Bereczki, Fésû, Rozgonyi, Garbacz, Zámbó.
2. perc: Horváth T. közeli lövését Kiszl védi. 4.
perc: Baki lövése sem okozott gondot Kiszlnek.
5. perc: Horváth T. az oldalhálóba lõtt. 6. perc:
Dévényi átadását Horváth T. lõtte be, 1:0. Még
ebben a percben Fésû lõtt kapu mellé. 7. perc:
Baki lövését védte Kiszl. 9. perc: Zámbó átadásából Fésû eredményes, 1:1. 10. perc: Dévényi
nagy gólt lõtt, 2:1. 11. perc: Baki növelte az
elõnyt, 3:1. 12. perc: nem figyeltek hátul és Huszár L. az üresen tátongó kapuba lõtt, 3:2. 14.
perc: Bereczki mellégurított. 15. perc: Szabó A.
lövését védte Kiszl. 16. perc: Fésû rosszul találta
el a labdát, mellé ment. 17. perc: Szabó A. kapu
fölé lõtt. 18. perc: Szabó F. elhamarkodottan lõtt
mellé. 19. perc: Kacz lövését Németh kispárgázta. 20. perc: Szabó A. távoli lövése akadt meg a
kapuban, 4:2. 21. perc: Dévényi lövése szállt
mellé. 22. perc: Huszár Cs. lövését védte Kiszl.
23. perc: Zámbó kilõtte a felsõ sarkot, 4:3. 24.
perc: Huszár Cs. átadásából Horváth T. nagy gólt
lõtt, 5:3. 26. perc: Huszár L. a gólvonalról mentett. 28. perc: Dévényi a kapufát találta el. 29.
perc: Horváth T. lövése a kapuban, 6:3. 30. perc:
Dévényi szép cselek után 7:3. 32. perc: a visszapattanó labdát Dévényi vágta a kapuba, 8:3. 33.
perc: Rozgonyi lövését Németh védte. A kidobott labdából Horváth D. volt eredményes, 9:3.
38. perc: Baki átadását Horváth T. lõtte be, 10:3.
Kezdés után Baki szerezte a tizenegyediket,
11:3. 39. perc: Horváth T. a kapufát tesztelte.
Kiss pedig gólt szerez, 11:4. 40. perc: Huszár Cs.
lövését Kiszl védte. A kidobott labdából a szemfüles Huszár L. szerezte a gólt, 11:5. Izgalmas, jó
iramú mérkõzés volt!
Góllövõk: Horváth T. 4, Dévényi 3, Baki 2, Szabó
A., Horváth D. ill. Fésû, Huszár L. 2, Zámbó, Kiss.
Tabella
1. LSC Sárbogárd
2. Extrém
3. Twister Galaxy
4. Spuri
5. Sárkeresztúr Kike
6. Légió 2000, Natur Agro
7. Bogárd Junior
8. Dream Team

6
6
6
6
6
6
6
6

5
3
3
3
3
2
1
0

1
2
1
1
2
1
0

1
2
2
3
2
4
6

35:8 16
30:16 11
17:17 10
22:24 10
27:17 9
21:15 8
19:34 4
11:51 0

Góllövõlista
1. Bor József, LSC Sárbogárd, 12 gól.
Gróf Ferenc
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Gólzáporos mérkõzésen megérdemelt gyõzelem
VAX KE Sárbogárd–Simontornyai KK 44-37 (22-20)
Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 12.
forduló
Vezette: Jeszenszki G. – Szafián L. Nézõszám: 90 fõ.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 7, ifj. Bodoki 3, Pluhár 3,
Rehák 5, Horváth 13, Kaló 1.
Cserék: Sohár – Aranyos 2, Várady–Szabó, Szabó J. Zs. 3, Suplicz 1,
Tutuc 6, Botka.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
Simontornya: Somogyi – Kapoli 3, Csendes 14, Szilágyi 7, Glück,
Nacsa 6, Molnár 1.
Cserék: Lampert 5, Kovács, Rohn.
Edzõ: Pásztor Krisztián.
Hétméteresek: 2/2, ill. 4/3, kiállítások: 4, ill. 12 perc.
Az elmúlt hétvégén az õszi szezon utolsó hazai mérkõzésére került sor. Az ellenfél a régi ismerõs, Simontornya csapata volt. A
találkozó elejétõl kezdve potyogtak a gólok, szinte minden támadás végén a hálóban kötött ki a labda. Bõ 5 perc játék után 6-4
arányban vezettünk. A védekezéssel hadilábon álltunk, Csendes
és Szilágyi sorra lõtték átlövésbõl a gólokat. A mi oldalunkon
Horváth volt ismét elemében, már az elsõ félidõben eljutott 6 gólig, de a többiek is szépen csipkedték magukat. A játékrész feléhez érkezve elõször vették át a vezetést a vendégek. Azonban két
gyors találattal ismét nálunk volt az elõny, amelyet a szünetig 2
gólra sikerült hizlalnunk.
A fordulás után továbbra is a támadójáték dominált a meccsen. A
vendégek folyamatosan tapadtak ránk, az 1-2 gólos különbségrõl
egészen a 13. percig nem sikerült elmozdulnunk. Ekkor egy 6-2-es
sorozatnak az eredményeként megléptünk 5 góllal. Az utolsó 10
percben már teljes mértékben a mi kezünkben volt a találkozó
sorsa. A simontornyaiak megtörni látszottak, és ezt sikerült is kihasználni. Aranyos góljával 2 perccel a vége elõtt már 9 gól volt a
differencia. Az utolsó percben még Lampert duplája kozmetikázta a végeredményt, de így is magabiztosan hoztuk a kötelezõt.

Jó látni a csapat neve mellett, hogy 44 gólt lõtt. Támadójátékunk
kiválóan mûködött, szépen kidolgozott helyzetekbõl sikerült a
góljaink nagy részét elérni. Védekezésünk azonban most nem úgy
mûködött, ahogy azt mi elképzeltük. Keveset faultoltunk, és az átlövõkrõl gyakran lemaradtunk. Ennek ellenére örülünk, hogy a
szaloncukrok mellett gyõzelemmel és egy gólgazdag mérkõzéssel
sikerült megajándékoznunk a kilátogató nézõket. A hétvégén az
utolsó fordulóban Nemesvámosra látogatunk, ahol egy nagyon
kemény mérkõzésre van kilátás. Egy esetleges gyõzelemmel 1
pontra közelíthetjük meg a dobogó alsó fokát, ez, reméljük, extra
motivációt kölcsönöz mindenkinek.
2016. december 17. (szombat) 15 óra:
Bajnok DSE Nemesvámos–VAX KE Sárbogárd
Tabella
1. Veszprémi Egyetemi SC
2. Telekom Veszprém IV.
3. Bajnok DSE Nemesvámos
4. Ercsi SE
5. Rácalmás 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
11 7 1 3
11 7 0 4
11 7 0 4
11 6 0 5
11 5 1 5
11 4 1 6
11 4 1 6
10 4 0 6
12 3 0 9
10 2 0 8
11 0 0 11

351
314
310
330
318
327
286
291
331
285
299
221
269

257
253
271
283
305
301
278
314
370
302
348
276
374

94
61
39
47
13
26
8
-23
-39
-17
-49
-55
-105

22
18
15
14
14
12
11
9
9
8
6
4
0

A 12. forduló további eredményei:
Veszprémi Egyetem–Telekom Veszprém 23-17
(12-7), Alsóörs–Pápa 38-25 (22-13), Nemesvámos–
Ajka 29-29 (14-18), Bicske–Ercsi 23-29 (12-11).
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
médiafigyelõje, az
»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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HÍREK, ESEMÉNYEK

KÉK HÍREK
KERÉKPÁROS „ÁMOKFUTÓ”
Személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt Sárkeresztúron, a
Szabadság utcában 2016. december 5-én. Egy 28 éves helyi férfi Sárbogárd
irányába közlekedett a kerékpárjával, azonban amikor az úttesten keresztben
akart áthaladni, nem biztosított elsõbbséget egy szabályosan közlekedõ autónak és nekiütközött. Az ütközés következtében a kerékpáros az úttest melletti
füves területre esett és könnyû sérüléseket szenvedett. A baleset bekövetkezésének körülményeit a Sárbogárdi Rendõrkapitányság vizsgálja.

KÉZRE KERÜLT
A körzeti megbízottak Sárkeresztúron ellenõriztek 2016. december 8-án egy
gépjármûvet és az azt vezetõ dunaegyházai lakost. A rendõrök megállapították, hogy a Dunaújvárosi Rendõrkapitányság tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt a 31 éves férfi körözését rendelte el, ezért elfogták, a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították, majd folyamatban lévõ ügyében meghallgatták.

ELISMERT KOLLÉGANÕK
A véradók napja alkalmából
két sárbogárdi kolléganõt részesített elismerésben a Magyar Vöröskereszt. Vadóczné
Dobronyi Andreát és Nagy Nikolettet 2016. december 8-án
a Magyar Király Szállóban tartott ünnepség keretében jutalmazta Fábián Károly, a megyei Vöröskereszt elnöke. A
Sárbogárdi Rendõrkapitányság két munkatársa a véradások szervezésben vállalt
önkéntes munkájáért vehetett át ajándékot.
Sárbogárdi
Rendõrkapitányság

HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot és az ügyben érintett feleket, hogy a
Sárbogárd, külterületi, 0522/187 hrsz-ú ingatlanon lévõ nem veszélyes hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakót (térségi kommunális hulladéklerakót) érintõen a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi,
Bocskai u. 39.) kérelmére, a többször módosított alaphatározattal kiadott, a
hulladéklerakóra vonatkozó egységes környezethasználati engedély ismételt módosítása tárgyában KTF-16923/2016. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárást indított a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Fõosztálya (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.). Az
eljárás megindításáról a Környezetvédelmi Hatóság 2016. december 2-ai
keltezéssel HIRDETMÉNYT adott ki.
Az eljárás megindításáról szóló HIRDETMÉNY másolati példánya a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) földszinti hirdetõtábláján 2016. december 12-én (az eljárás lezárásáig) kifüggesztésre
került, mely okirat a hivatal nyitvatartási ideje alatt az alábbiak szerint megtekinthetõ:
hétfõtõl csütörtökig 7.30–16.00 óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig.
A kérelem és mellékletei a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályán (emelet 7. számú irodai helyiségben) megtekinthetõ.
Az ügyfél – Sturmné Laczó Andrea, vagy dr. Bartus Beáta ügyintézõvel
(tel.: 06 /22/ 514 300, 06 /22/ 514 310) történõ egyeztetés szerinti helyen
és idõben – az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba.
Az iratbetekintés során az arra jogosult kivonatot készíthet, vagy másolatot
kérhet. A másolatot és a kivonatot az eljáró hatóság az ügyfél kérelmére hitelesíti.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

2016. december 15. Bogárd és Vidéke

Biztonságos téli közlekedés
Az elmúlt idõszakban Fejér megye közútjain több olyan közúti közlekedési
baleset is történt, amelyek a megváltozott idõjárási és útviszonyok figyelmen kívül hagyása miatt következtek be.
A téli idõszak a balesetek megelõzése érdekében tudatos felkészülést és
fokozott óvatosságot és figyelmet igényel a közlekedés résztvevõitõl. Fontos, hogy mindenki alkalmazkodjon a megváltozott körülményekhez, mivel
a balesetek jellemzõ oka, hogy a jármûvezetõk nem az idõjárási, látási és
útviszonyoknak megfelelõen vesznek részt a forgalomban.
A jármûvek téli felkészítése szintén elengedhetetlen. A gépjármûveket
ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést
és tartozékot. A mûszaki biztonság legalapvetõbb követelménye a fékek, a
futómû és a gumiabroncsok kifogástalan állapota. Minden esetben csak jól
felkészített, biztonságos, megfelelõ mûszaki állapotú jármûvel induljanak
útnak!
A gépkocsivezetõknek figyelemmel kell lenniük a megnövekedett fékútra,
a gumiabroncsok csökkent tapadására, ezért ajánlott nagyobb követési távolságot tartani!
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság ezúton is kéri a közlekedõket, hogy a
megváltozott idõjárási viszonyoknak megfelelõen, fokozott figyelemmel és
körültekintõen közlekedjenek!

Adventkor is körültekintõen
A Fejér megyei rendõrök elõvigyázatosságot kérnek a karácsonyi forgatagba kilátogatóktól.
Advent idõszakában, az ünnepek közeledtével ismét benépesülnek a belváros utcái, nagyobb tömegre lehet számítani a különbözõ bevásárló és üzletközpontok, piacok, kirakodóvásárok, valamint a pályaudvarok környékén.
A karácsonyi forgatag kiváló lehetõséget kínál a bûnözõknek is, ezért a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság az alábbi tanácsokkal segíti az ünnepi készülõdés zavartalanságát:
– Csak annyi pénzt vigyenek magukkal, amennyire aznap várhatóan szükségük lehet!
– Pénztárcájukat, irataikat, telefonjaikat a kabátjuk belsõ zsebében tárolják, de lehetõleg ne egy helyen!
– Vásárlás közben pénztárcájukat, kézi táskájukat ne tegyék a bevásárlókosárba, bevásárlókocsiba, vagy a nadrágjuk hátsó zsebébe!
– Fontos, hogy a kézitáskájuk mindig zárva legyen, tömegben, zsúfolt helyeken szorítsák karjuk alá, érintetlenségét többször ellenõrizzék!
– Az ajándékok kiválasztásakor, ruhák felpróbálásakor is õrizzék meg éberségüket, a már megvásárolt termékeket, ajándékokat soha ne hagyják felügyelet nélkül!
– Jármûvüket minden esetben zárják be, amennyiben az rendelkezik riasztóval, indításgátlóval, kormánybilinccsel vagy sebességváltózárral, akkor
használják is azokat!
– Amennyiben módjukban áll, a látható, forgalmas, kivilágított, vagy õrzött
parkolókat részesítsék elõnyben!
– A gépjármû utasterét ne értékmegõrzõként használják, lehetõség szerint
a nagyobb értékeket a megvásárlást követõen szállítsák haza!
– Amennyiben tömegközlekedési eszközt vesznek igénybe, le- és felszálláskor ügyeljenek csomagjaikra, értékeikre!
Amennyiben bûncselekmény áldozatává váltak, azonnal értesítsék a rendõrséget a 107-es, vagy a 112-es segélyhívó számok valamelyikén!
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

ÚJSÁG KARÁCSONYI AJÁNDÉKBA
Ajándékozzon Bogárd és Vidéke-elõfizetést
névre szóló ajándékutalvány formájában!
Megvásárolható a szerkesztõségben.
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
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APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös. 06 (30) 966 8446
Anyadisznó vágásra eladó. 06 (20) 367 2785

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

HETI IDÕJÁRÁS

Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó. 06
(20) 405 7366
Anyadisznó vágásra eladó. 06 (25) 460 278
Két tigriscsíkos kismacskát elajándékoznék Pusztaegresen. 06 (30) 241
5537
Anyadisznó vágásra eladó. 06 (20) 3252 507
Sárszentmiklóson Külsõ-szõlõben 3 hektár föld eladó. 06 (30) 330 0310

2015-ben, Nemes–Mák Viktória, a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtott induló támogatás jogcímén nyújtottam be támogatási kérelmet, a pályázat keretében 10 EUME nagyságú
kertészet létrehozását vállaltam, amelyhez 40000
EUR összegû támogatást nyertem el.

Csütörtökön az ország nagy részén pozitív maximum-hõmérsékletekre számíthatunk, kivéve néhány területét az országnak, ahol a megjelenõ köd- és felhõréteg
konzerválhatja a hideg levegõt. Az ezt követõ napokban reggelente sokfelé párásságra, többfelé ködfoltokra számíthatunk, melyet akár zúzmaraképzõdés is kísérhet, napközben helyenként csak nehezen oszlik fel a köd, illetve a megemelkedett
ködfelhõzet egész nap megmarad. Így akár hószállingózás, szemcsés hó, esetleg
ködszitálás, ónos szitálás is elõfordulhat, ám számottevõ csapadék nem valószínû.
A hõmérséklet éjszakánként eleinte igen mélyre, -5 fok alá csökken, napközben 0
fok körüli értékekre készülhetünk. Majd a tartósan ködös, borús idõjárás közepette
alig néhány fokos hõingás mellett egész napos fagyra van kilátás.
www.metnet.hu
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