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Vérpezsdítõ ritmus és zene...Vérpezsdítõ ritmus és zene...

Idõfutam
„Ez a rohanó világ” – emlegetjük annyiszor, rohanás köz-
ben, meg nem állva. Én is hányszor sürgetem a gyereke-
ket reggel: „Öltözz már, elkésünk!”, este: „Vetkõzz már,
mindjárt alvásidõ!” Mintha az óra diktálna nekünk, mint
a Kisvakond címû mese egyik fejezetében. Nem megél-
jük a pillanatokat, hanem kipipáljuk, s görcsben vagyunk,
ha az idõ szorít. Minek ide robotok, ha félig már mi is
azok vagyunk?
A gyerekek, érezve ennek a metronómnak az abszurditá-
sát, direkt lassú üzemmódba kapcsolnak, vagy elengedik
a fülük mellett a felnõttvilág szigorú tempóját, menet-
rendjét. Érdekes módon a túlzott nekifeszüléskor a teen-
dõk is nagyobb ellenállást tanúsítanak, mint amikor la-
zán állunk a dolgokhoz.
Mit tehetnénk? Mi értelme a hajtásnak? Elõrébb va-
gyunk, vagy csak pörgünk körbe-körbe, míg ki nem szé-
dülünk? Lehet-e másképp ebben a rohanó világban?
Az ünnepi megállásban ezekrõl a kérdésekrõl fogok el-
mélkedni magamban, és nem nézem az idõt.

Hargitai–Kiss Virág
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Így tedd rá!
Vérpezsdítõ ritmus és zene, színes, pörgõs szoknyák, fiatalos erõ,
játékosság töltötte meg a József Attila Mûvelõdési Központ szín-
háztermét szombaton a Sárréti Csókavirág Karácsonyi vendégjá-
rás címû ünnepi mûsorán. A jeles eseményre jöttek vendégek Er-
délybõl, Körösfõrõl, de jelen voltak a dunaföldvári Levendula
Alapfokú Mûvészeti Iskola táncosai, a Tehetség Táncmûhely, a
Violin Mûvészeti Iskola nagylóki kislegényei, Csepp, Gézengúz és
Kiskamasz csoportjai, valamint a Sárszentmiklósi Általános Isko-
la énekesei is. A koreográfusok és tanárok a következõk voltak:
Baki Tibor, Horváth Ferencné, Iker Józsefné, Végsõ Miklós, Var-
ga János. Az estig tartó elõadást a Tarsoly zenekar kísérte. A kon-
feranszié szerepét Huszárné Lukács Mária töltötte be, aki minden
fellépõ csoportot bemutatott pár szóban.
A magyar hagyományok elõtt tisztelgõ rendezvényt a Himnusz
közös eléneklése nyitotta.
Majd dr. Sükösd Tamás polgármester szólt a közönséghez, egy
Nietzsche-idézettel kezdve:
– „És legyen elveszett minden olyan napunk, amelyen legalább
egyszer nem táncoltunk, és legyen fülünknek hamis minden állí-
tás, ha nem csattan fel vele együtt legalább egy kacaj.” Azért szere-
tek idejönni, mert itt mindig vidám emberekkel találkozom. A fel-
lépésekkel járó sok-sok próba, munka, nehézség ellenére a nép-
táncosok vidám, õszinte emberek. A csoportok igazi baráti közös-
ségek, függetlenül attól, hogy még iskolába járnak, vagy dolgoz-
nak az élet teljesen különbözõ területein. Együtt létrehozzák a
csodát. A csodára pedig szükségünk van. A népzene és a néptánc
olyan terület, ahol át tudjuk élni a varázslatot, ugyanakkor tanít is
bennünket. Tanít arra, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk, hol van-
nak a gyökereink. Megtanít bennünket emlékezni eleinkre, és
megtanít a magyarságra. Arra a magyarságra, ami nem az árva-
lányhajas magyarságban nyilvánul meg, hanem jelen van a népdal-
ban, vagy akár egy lassú csárdásban, és természetesen a szívünk-
ben is. Egy-egy táncfajta megismerése nem merül ki csupán a moz-
dulatok megtanulásában. Fontos a helyi hagyományokkal való is-
merkedés, akár tényleges kutatás formájában is. Gyerekek eseté-
ben a különbözõ népi játékokkal való megismerkedés is fontos; a
szülõktõl, nagyszülõktõl hallott énekek, mesék, balladák mind se-
gítenek abban, hogy a jelen fiatal nemzedéke megismerhesse,
késõbb pedig továbbadhassa nemzeti kultúrájának kincseit. A
tanításhoz szükség van hozzáértõ, megszállott tanárokra, mint az
énekesek esetében Horváth Ferencné, a táncosok esetében Iker
Józsefné.
A néptáncosok egy közös regöléssel, jókívánságok sorával nyitot-
ták mûsorukat, majd a szép díjakkal büszkélkedhetõ dunaföld-
váriak a szatmári Tyukod kis falujába kalauzoltak bennünket.
A házigazda Sárréti Csókavirág Népi Együttes immár hat éve mû-
ködik Sárbogárdon. A 2012-es megyei szakmai zsûrizésen arany,
2013-ban kiemelt arany, 2014-ben ismét arany minõsítést kaptak.

Elõször sárközi táncokkal ismerkedtek meg, majd mezõföldi,
szatmári és rábaközi táncokkal, amelyekbõl koreográfiát is készí-
tettek. Az archaikus népi táncok mellett fontosnak tartják a népi
játékok, népdalok, szokások és jeles napok gyûjtését és színpadra
állítását, átörökítését a jövõ generációi számára. Az együttes
igyekszik összegyûjteni a mezõföldi eszközöket, ezért ha bárkinek
van szép, hiteles tárgya, ami nem illik a mostani modern környe-
zetbe, az bátran az együttesre hagyományozhatja. Az együttes el-
sõsorban egy jó baráti közösség, akiket összefog a néptánc. Szíve-
sen fõznek, vetélkednek, táboroznak együtt. Ezúttal a bukovinai
székely népek hányattatott sorsába adtak betekintést táncban, ze-
nében, színészi tehetségüket is megcsillantva. A kreatív, kiváló
koreográfiát Varga János és Iker Józsefné alkották saját benyo-
másaik, régi mesék, elbeszélések, leírások alapján.
A Horváth Ferencné vezette, kiváló minõsítések sorával rendel-
kezõ sárszentmiklósi népdalénekesek egy rimóci népdalcsokorral
álltak színpadra. A gyerekek a zenekari kíséret által ösztönözve
láthatóan és hallhatóan még jobban sziporkáztak.
Bemutatkoztak a Violin Mûvészeti Iskola különbözõ korosztályú
csoportjai is, akik – szüleik büszkeségére – otthonosan, önfeledten
mozognak már a néptáncban és a színpadon. Mind közül a legara-
nyosabbak a legkisebbek voltak, a Csepp csoport, akik még csupán
három hónapja ismerkednek a népi örökséggel, de már nagyon
ügyesek. Humoros csúfolódásuk nem kis derültséget keltett. A
gyerekeket Iker Józsefné mellett Kipilla–Zámbó Zsuzsanna vette
a szárnyai alá és terelgeti.
A géniuszokat felvonultató Tehetség Táncmûhelyben büszkesé-
günkre egy sárbogárdi lány is ott táncol: Tóth Réka. A csapat szen-
zációs elõadását vastapssal jutalmazta a publikum.
A határon túlról érkezett Rákóczi Hagyományõrzõ Néptánccso-
port táncát a természetesség és virtuozitás jellemezte. Az egyesü-
let elnöke örömét fejezte ki, hogy vendégei lehetnek Sárbogárd-
nak, és nagy szeretettel invitálta a vidékükre az itt élõket. Az
együttest Körösfõ polgármestere is elkísérte.
A Sárréti Csókavirág azzal a vasúti jelenettel zárta az eseményt,
amit korábban egyszer már láthattunk tõlük. Vendégmûvészként
dr. Sükösd Tamás is fellépett velük egy szavalat erejéig.

Hargitai–Kiss Virág
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SZERETETKARÁCSONY
Mint minden évben, idén is elérkezett a sár-
bogárdi szeretetkarácsony ideje, az önkor-
mányzat szervezésében. December 15-én,
csütörtökön, délután került megrendezésre
az ünnepség. Elsõként dr. Sükösd Tamás
polgármester köszöntötte az összegyûlt
gyereksereget, akik már izgatottan várták a
meglepetést. A színpadot Bíró Kriszti fog-
lalta el, és ajándékként karácsonyi dalokat
adott át jelképesen a lurkóknak, majd kö-
zös énekléssel hívogatták a Mikulást, nagy
szeretettel. Meg is érkezett a piros ruhás
puttonyos, aki zsákjából mindenkit meg-
ajándékozott elõször csak szaloncukorral,
majd egyesével minden kisgyermek átvehe-
tett egy kis csomagot, ami csokoládét és
mindenféle finomságot rejtett.

Mágocsi Adrienn

Ünnep a hajléktalanszállón
A Hajléktalanok Átmeneti Szállásának
nevében szeretnék megemlékezni a 2016.
december 19-ei karácsonyi ünnepségrõl.
Sokak számára ismert az intézmény a tele-
pülésen, hiszen frekventált helyen van, de
nem ismerik a lakókat, az intézmény mû-
ködését, a bent lezajló érzelmeket, tragé-
diákat, melyek fedél nélküli állapotba so-
dorják az embereket.
Karácsony közeledtével számadást vég-
zünk. Megtettem én is.
Jártamban-keltemben megkérdezik kollé-
gáimtól és tõlem is az emberek, hogy
„Bírsz velük?”. Cifra, mentegetõzõs vála-
szok születnek erre a kérdésre.
A karácsonyi ünnepségen végignéztem la-
kóinkon és vendégeinken. Nem volt kü-
lönbség. Emberként vettek mindannyian
részt rajta, beszélgettek, múlatták az idõt,
megemlékeztek a közelmúltban történt
eseményekrõl.
Szerencsésnek mondhatom magam: egy
olyan munkahelyem van, ahova minden

nap örömmel és lelkesedéssel érkezek,
ahol szeretek lenni. Az itt élõ emberek
nem jók, vagy rosszak, csak emberek, akik-
nek joguk van az élethez, egy jó szóhoz, a
munkához, az egészséghez. Az ünnepség-
re együtt készülõdtünk: süteményt sütöt-
tünk, fõztünk és díszítettük az intézményt.
Együtt. Mint egy család. Az itt élõk egy
összetartó családot alkotnak, megosztják
értékeiket, együtt örülnek társaikkal, kö-
zösen megbeszélik gondjaikat.

Szeretném megköszönni vendégeinknek a
részvételt. Dr. Sükösd Tamás, városunk
polgármestere – túlzás nélkül állíthatom –
szinte név szerint ismeri az összes lakót,
sorsukat, életüket szívén viseli. Kovács
Csongor református lelkész elõször járt az
intézményben, és a rendezvény után jelez-
te, hogy szeretne rendszeresen eljönni
hozzánk, beszédével Isten igéje felé nyitot-
ta meg szívünket. Dr. Horváthné Lang Eri-
ka, a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intéz-
mény vezetõje szavaival nemcsak ezen az

ünnepen, hanem a szürke hétköznapokon
is bátorítja a hajléktalanokat a küzdelem-
re, a fel nem adásra, a továbblépésre. Kö-
szönöm adományozóinknak, a FÖMO-
húsboltnak és a Fõtéri Cukrászdának,
hogy minden évben gondolnak ránk és
nagymértékû adományokkal lepnek meg
minket. Köszönöm az intézményünk ösz-
szes dolgozójának segítségét, tanácsait,
adományait. Köszönöm a Rézkígyó gyógy-
szertár alkalmazottjainak a segítséget, a
türelmet, a támogatást, köszönöm az ön-
kormányzat alkalmazottjainak a készsé-
gességét. Köszönet nekik, mert lakóinkat
nem elítélik, hibáztatják, hanem legjobb
tudásuk szerint segítséget nyújtanak szá-
mukra.
Ez az én számadásom. Arra kérek minden-
kit, akit érdekel, hogy „mennyire lehet bír-
ni” itt bárkivel, látogasson meg minket.
Nagy Ferenc emlékére.

Horváth-Fehér Amália

Köszönet a családok nevében
A Sárbogárdi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat hagyományosan évrõl évre megrendezi
az „Egy doboznyi szeretet” elnevezésû adománygyûjtési akciót. Ennek a megmozdulás-
nak az a lényege, hogy a feleslegessé vált holmikat egy cipõsdobozba csomagolva intézmé-
nyünkben le lehet adni a karácsonyt megelõzõ idõszakban. Mi pedig gondoskodunk arról,
hogy eljussanak a dobozok azokhoz a gyerekekhez, akik nehezebb körülmények között
élnek.
Ez az akciónk minden évben egyre nagyobb sikerrel zárul. Ebben az évben kiemelkedõ
mennyiségû adományt kaptunk.
Nagyon hálásak vagyunk azoknak a gyerekeknek és szülõknek, akik adományoztak. Vala-
mint külön köszönjük a Sárszentmiklósi és Töbörzsöki Általános Iskola pedagógusainak
munkáját, akik a gyûjtésre ösztönözték a gyerekeket!

Ladányi-Mészáros Judit szakmai egységvezetõ
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JÓKÍVÁNSÁGOK DALFÜZÉRE
„Tudod te, mi a zene? Isten parányi emlé-
keztetõje az embernek, hogy nem az em-
ber az egyetlen csoda ebben az univerzum-
ban. A zene harmonikus kapcsolat minden
élõlény között, és még a csillagok között
is.”
Ezzel az idézettel nyitotta a több évtizedes
múltra visszatekintõ városi karácsonyi kó-
rushangversenyt vasárnap délután a József
Attila Mûvelõdési Központban dr. Sükösd
Tamás polgármester. Majd így folytatta:
– Nagy öröm számomra, hogy együtt vár-
hatjuk a karácsonyt és búcsúztathatjuk ezt
az évet. Fontos, hogy mindenki a maga ze-
néjével, énekével, (s a szombati néptáncos
karácsonyi mûsorra utalva) táncával járul
hozzá az ünnephez, hogy a felnõtt elõadók
mellett megjelennek a gyermekek is. A vá-
ros kultúrája szempontjából is fontos ez,
hiszen az iskolai mûhelyek adhatnak után-
pótlást a felnõttcsoportoknak.

A Schola Catholica kórus a tagok betegsé-
ge miatt nem tud részt venni az esemé-
nyen, de lélekben velünk vannak. Ezúton
is mihamarabbi gyógyulást kívánok a bete-
geknek. Napjainkban múlhatatlan jelentõ-
sége van annak, hogy a legõsibb és legegy-
szerûbb hangszeren, az emberi énekhan-
gon keresztül fejezik ki mondanivalójukat
számunkra az énekesek. Korunk nem ked-

vez ezeknek a végtelenül egyszerû kifeje-
zési formáknak. Sokszor úgy gondoljuk,
hogy a tökéletesnek tûnõ dolgokat csak
számítógéppel lehet megalkotni, és a kom-
munikáció leginkább az interneten való-
sulhat meg. Ezzel szemben hadd idézzem
Bartók Béla szavait: „A népzene a termé-
szet tüneménye. Ez az alkotás ugyanazzal
a szerves szabadsággal fejlõdött, mint a

természet egyéb élõ szervezetei, a virágok,
az állatok. Éppen ezért olyan gyönyörû,
olyan tökéletes. Ezek a dallamok a mûvé-
szi tökéletesség megtestesítõi, példái an-
nak, miként lehet a legszerényebb eszkö-
zökkel valamilyen zenei gondolatot a leg-
tökéletesebben kifejezni.” A világ létezett
az ipari forradalmak, a digitális õsrobba-
nás elõtt is, és az emberi kapcsolatok lé-
nyege a lelki összhang, amelyet megte-
remthet például a közös zenélés, éneklés.
Ennek szellemében köszöntöm a fellépõ-
ket. Köszönöm a karnagyok, zenepedagó-
gusok munkáját, akik a gyerekek zenei
tudását pallérozzák, Szabados Tamásnak,
a Bogárd-Dal Egyesület elnökének pedig a
fáradhatatlan szervezést.
A polgármester gondolatait követõen a ze-
ne vette át a szót.
Elsõként a Mészöly Géza Általános Iskola
énekkara vonult a színpadra Szénásiné
Szabó Marianna vezetésével. Három da-
rabból álló ajándékkal készültek: egy XV.
századi latin–német énekfeldolgozással
(Hadd zengjen énekszó), Kodály Zoltán
Karácsonyi pásztortánc címû mûvével, va-
lamint egy magyarországi német népdallal
(Ó, jertek, zengjünk glóriát), harmadik
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osztályos furulyások közremûködésével.
Zongorán Cegelnyik Jelena kísérte a gye-
rekkart.
A Sárszentmiklósi Általános Iskola ének-
kara Horváth Ferencné vezényletével
vajdaszentiványi karácsonyi köszöntõvel
nyitotta mûsorát, amit Simon Izabel xilo-
fonon, Huszár Anna fuvolán kísért. A
Kumbaya My Lord címû spirituáléban egy
kis fiúcska csodálatos egyéni szólójában
gyönyörködhettünk. A darabot Fenyvesi
Balázs és Somogyvári Gréta kísérték rit-
mushangszerekkel. Szólót énekeltek: Kor-
mos Balázs, Dala Márk, Ellenbruck Krisz-
tina, Kék István, Huszár Anna és Gulyás
Nikolett. Karai József Vasi betlehemese
Huszics Ibolya zongorakíséretével csen-
dült fel. Befejezésül dunántúli újévi jókí-
vánságokat nyújtott át a közönségnek a
kórus.
A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium
lánycsokra Bereczk Hedvig irányításával
adta elõ mûsorát: Kodály Zoltán – Mi-
atyánk, Brahms – Bölcsõdal, Újra itt a szép
karácsony. Különlegességként a karvezetõ
harmonikával kísérte kórusát a Bölcsõdal-
nál. A harmadik mûvet pedig Huszár Bo-
róka, Gráczer Asztrik, Tölösi Dániel gi-
tár-, Gazsó Anna fuvola-, Varnyu Lilla
zongorajátékkal színesítette.
A Huszics Vendelné vezette Huszics Ven-
del Kórus karácsonyi repertoárjának
már-már elmaradhatatlan darabja Kodály
Zoltán Adventi éneke. A kórus ezzel nyi-
totta mûsorát, s emlékezett a mester szüle-
tésének 134. évfordulójára. Aztán közös
énekre hívták a hallgatóságot. Két magyar
karácsonyi dal zengte be a színháztermet
(Csordapásztorok, Ó, gyönyörû szép…),
amiket aztán Karai-feldolgozásban éne-
kelt a vegyes kar. A közismert Fel útra, ti
hívek kezdetû dal Tillai Aurél-féle újra-
gondolását Berkesi Sándor szép mûve kö-
vette (Én nem tudom) Gábeli Klára ve-
zényletével. Felcsendült még több, a kórus
számára is kedves dallam, így egy walesi
dal (ugyancsak Gábeli Klára dirigálásá-
val), az Áldott ég (Farkas Ferenc alkotása)
és egy katalán karácsonyi dal.
A jelképes karácsonyfa alá Szabados Ta-
más a fennállásának 50. évfordulóját ün-
neplõ Huszics Vendel Kórus legújabb
DVD-jét tette le, mely Budapesten készült
a Páli Szent Vince-plébániatemplomban
négy kiváló szólista, a MÁV Szimfonikus
Zenekar és Dénes István karnagy közre-
mûködésével idén októberben. Haydn
Harmóniamiséje hallható és látható a fel-
vételen. Szabados Tamás hálás köszönetét
fejezte ki a karnagyoknak, akik nélkül nem
lenne a kórus, és a DVD legelsõ példányát
átnyújtotta Zsike néninek. Mivel Vendel
bácsi már nem lehet közöttünk, elõtte a
mûvelõdési ház falán lévõ emléktáblánál
hajtott fejet az énekkar.
A kórushangverseny befejezéseként a fel-
lépõk együtt énekelték a We Wish You a
Merry Christmas-t, majd szép hagyomány-
ként a teremben mindenki közösen dalol-
ta: Mennybõl az angyal…

Hargitai–Kiss Virág

Karácsonyvárás és
vásár Cecén

Cece népe, mint egy igazi nagy
család, közös karácsonyvárásra
jött össze szombaton délután lé-
lekben együtt készülni a meghitt
ünnepre. Fazekas Gábor polgár-
mester köszöntötte a terem szék-
sorait megtöltõ jelenlévõket és
vendégeket, s a karácsony jelen-
tõségérõl osztotta meg gondola-
tait. Ezt követõen a színpad bal
oldalán álló, fényárban úszó fe-
nyõ alá a helyi közösségek egy-
más után tették le jelképes aján-
dékaikat.
Az óvodások szép mûsorukban
Jézus születését idézték fel, a kis-
ded és szülei, valamint az elõttük
tiszteletüket tevõ pásztorok, ki-
rályok, angyalok alakjába bújva.

A Harmónia Kórus Barina Júlia vezetésével karácsonyi dallamokat kötött csokorba.
Az iskola diákjai egy mesét hoztak magukkal a cipészrõl és sok-sok gyermekérõl, akiknek
minden ajándéknál fontosabb volt a közös éneklés.
A mûsor alatt kinyitotta láthatatlan kapuit a mûvelõdési ház elõtt berendezett karácso-
nyi vásár, ahol kézmûves-ajándékok mellett forralt bort és meleg teát, finom falatokat is
lehetett vásárolni, fogyasztani, s beszélgetni az ismerõsökkel, barátokkal.

Hargitai–Kiss Virág
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Földanya gyermeke – Istennek Napfia
– monda a világ teremtésirül –

Világ világának kezdetén, amikó még nem vót nap, hód, nem
vótak csillagok, az Öregisten, a mindönség ura ott ûtt a palotájá-
ban a tetejetlen fa tetején és erõssen unatkozott. Körülötte
sömmi. De igazán sömmi nem vót, csak a vak setét. Elgondúko-
dott, hogy csinálnyi kéne valamit.
Ahogy ott tapogatódzott maga körûl a vak setétségben, sár akadt
a kezibe. Fõmarkútta, gyúrogatta, gyúrogatta, es közben nagyon
vágyakozott arra, hogy valami szép kereköggyék ki a keze alú.
Hát, mivel û vót az egyetlen mindenható Atyaisten, a kévánságbú
csakugyan szépség sirût ki. Hozzája hasonló vót, még es más. Ke-
ze es vót, lába es vót, formás csípeje, helyös mellyei, de hát az iga-
zat mögvallva eztet Õatyaistensége nem láthatta, hiszen hát,
amint mondottam, förtelmes setétség vót, ippeg úgy, mint a te-
hénbe. De érözte azért ám a keze simogatásával a szípségöt!
Húnne érözte vóna, hiszen az a formás test úgy simútt, olyan en-
gödelmesen simútt a kezibe, hujj! És akkó mán egencsak erõssen
vágyakozott, hogy láthassa es, amit alkotott, de hát nem vót vilá-
gosság a látáshun. Aztán ez a kévánsága es teljesûtt nekije, mert
hát Atyaisten vót ûkelme. Míg nagyokat sohajtott, csuda történt.
Az Öregisten nagy lehögése által lélök lehellõdött a sárbú lött
asszonyba. Mer hát asszony vót az, minek es tagadnám.
Elõször csak deröngeni kezdött az asszony körûl, ahogy az
éledözésben a homlokán a sáppatt hódfény fõragyogott. Aztán
mögmozdút, és az aranyos haja a bokájáig leomlott! Híjj, hogy
ámútt, bámútt az Öregisten. Hát még amikó fõnyitotta a ten-
görkék szömeit. Mökhasadott a nízésitûl a menny fekete kár-
pittya alú, s rózsás fény pirosította mög az Öregisten ábrázattyát.
Az vót ám az igazi csuda. Ilyet még û se pipátt az örök életibe.
A lyány azon nyomba átkúcsúta terömtõje nyakát, énekõtt,
táncútt, nagy bódogságában kacagott, csak úgy csilingõtt tûlle az
egész palota. S míg hányta-vetötte a fejét, az aranyos hajábú ezer
szikra pattant és szállt föl a magosságba. Már nem es volt ullyan
setét, mert a szikrák, mint csillagok, ott pillogtak az ég bolto-
zattyának fekete bársonyán.
Az Öregisten szíve nagyot dobbant. Fõgyúlt a mellyibe neki es va-
lami melegsíg. Ahogy ölelte ût a lyány, aztán Õatyaistensége es
visszaölelte aztat.
– Hajnalfényöm! Drága tündéröm! – becézgette, s így tõtötték
együtt az idõt, míg a csillagok táncútak fölöttük.
No, egy szó, mint száz, lött következménye az esetnek, mert az
asszonyka hasa egyre csak domborodott, míglen oda kerûtt, hogy
egy szépségös fiúgyermöknek adott életöt. De míglen a gyermök
mögszületött, az annyábú mög kiszátt az élet. Lelke hódsugáron
az égre libbent a csillagok közé. Most es ott láthattyátok a hódat
az égön, ahogyan hol mögtõtõdik, hol mögfogyatkozik, mint a
szívnek dobbanása. Esötétût újfönt az Öregisten palotája. Busútt
is erõssen, de hát nem vót mit tönni. A möghótt feleségit jégko-
porsóba zárta és elrejtötte a világnak véginél a fõdnek a mélyibe.
De milyen szépségös volt az a fiú! Beragyogta fényivel nemcsak a
palotát, de még a csillagok es mind elhalványútak, amerre járt. Õ
lött az Öregisten egyetlen vigasza a nagy búsulásban.
Hogy éhön ne pusztújon az a gyerök, köllött neki valamit önnie.
Vót az apjának egy hátasa, egy tátus kanca. Azzal rugtatott ki,
amikó vót egy kis kedve. Ippeg azidõtt ellött ez a tátus kanca egy
csikót. Így hát ahhoz adta dajkaságba a fiját. Hét esztendõig élt a
gyerök a kanca csecsén. Amikó föliperödött, az apja elé állott:
– Drága idösapám! Látom a kend búslakodását, és bizony neköm
es hiányzik az idösanyám. Elmögyök és mögkeresöm, ha a fõd alú
köll es kiimádkozni ûtet.
– Jaj, drága fiam, idösanyád túl van e világon, teste hótként a fõd
mélyibe zárva. Hogy tudnád te ûtet fõtámasztanyi? Ez még
neköm, az Atyaistennek se löhetségös.
De a fiú csak erõsködött, addig, addig, míg az apja beléégyezött:

– Jól van, fiam, mönjél akkó! Neköd adom az egész terömtött vilá-
gomat, lögyél annak az ügyelõje! Abba világíccsá, oszt keresd mög
a te idösanyádat, ha tudod.
Mönt-mönt hetedhét országon át a fiú. Mögmászta az üveg-
högyet, körösztûverekötte magát az óperencián, mire mögtaláta a
fõdet. De hát mi vót ott? Jeges pusztaság, mindön mög vótt ott
fagyva. Még az óperenciás tengör is be vótt fagyva. Nem vót ott
egy szikra élet se. Még annyi se, mint a körmöm feketéje. Hejába
bolyongott té s tova, nem lelte nyomát az anyjának. Míglen
mögfáradva leûtt egy kút kávájára. Nagy búsulásnak adta ottan a
fejit. Níz bele a kútba, níz, húzza a mélység, mígnem beleszédûtt.
Zuhant, zuhant hét esztendõn át, míg fõdet nem ért az alsó világ-
ban. Ippeg egy kert közepibe huppant, a hagymaágyás puha hant-
jai közé. Így hát nem es ütötte mög magát. A huppanásra kijön a
házbúl egy öregembör. Hét rõf a szakálla, olyan vénséges vén vót.
Fõtápászkodik a fiú, s illendõen möghajolva köszönti:
– Adjon Isten, öregapám!
– Szöröncséd, hogy öregapádnak szólítottál, mert másképp men-
ten fölfaltalak vóna! – mordult vissza az öreg baráccságtalanúl,
mert mérges vót a hagymái miatt, de aztán mögenyhûtt, mert lát-
ta, nagyon elanyátlanodott az a fiú. – No, ha már ide vetött a sors,
légy a vendégöm, es mondd el, hogy mi járatban vagy errefelé,
amerre a madár sé jár.
– Nagy sora van annak, öregapám. Az én idösanyámat keresöm,
aki a születésömkor möghót, s most jégbe zárva a föld mélyén fek-
szik.
– Hát, idös fiam, nagy fába vágtad a fejszéd, de van mód az orvos-
lásra.
– Mi lönne az, drága öregapám? – kapott a szón a fiú.
– Látod ott azt a 777 éves vén fát? Abban rejtezik a sõdsámán ere-
je. Vágd ki, hasítsd ki belõle a lelkit, akárhogy is jajgat. Abbú fa-
ragd ki a tátus dob káváját.
Így is lött. Amikor elkészût vele, azt mondja neki az öreg:
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– No, ez magába még sömmire se jó. Éll itt
az erdõ mélyinn egy 777 éves szarvasbika.
Ippeg annyi idõs, mint ez a fa. Azt fogd
mög puszta kézzel, vödd a vérit, hogy az
erõ belõle mind beléd szálljon. A bûrit fe-
szítsd ki a szélnek, s holdtöltekor húzd a
dob kávájára.
Így es történt. Szép dob lett belõle, de még
nem szólt igazán.
– Most, fiam, eltemetlek élve hét esztendõ-
re. A sírodra töszöm a dobot, s így aluggy,
míg a dob lelke mögérik fölötted. Akkó
majd mögszólít es életre hív.
Így es történt. A fiú béfekütt a sírba, az
öreg szípen behantúta, a sírra tötte a do-
bot.
Hét esztendeig aztán nem történt sömmi.
A hetedik esztendõ utolsó napján azonban
mögrezdût a dob bõre. Mögzendûtt attól a
rezdüléstû az egész világ.
– Kejj fõ, sámán, kejj fõ, sámán, kejj fõ, Is-
ten világügyelõ Napfia! – dübörögte a dob,
pontosabban a dobba bézárt sámán lelke.
Erre mögmozdút a hant, s kikett belûle a
fiú hétszer szöbben, mint elõtte volt vala-
ha. A dob az egyik kezibe sirült, a másikba
mög a 777 éves szarvasbika bal mellsõ lá-
bábúl készûtt dobverõ. Ahogy mögzendût
a dob, az alvilágbú ím, egy szempillantás
alatt a föld fölötti égi világba röpûtt vele.
Minden dobütésre nagyobb lött a fölsõ vi-
lágban a fínyösség. Amerre járt, megráz-
kódtak a jéghögyek és egy szömpillantás
alatt tengörökké olvadtak, bennük halak
fickándoztak. Kizöldült a rét, az erdõk fáin
zúgó lomb nevelõdött. Bogarak zümmög-
tek a levelek közt, s állatok, embörök né-
pesítötték be a võgyeket.
Így járt-kelt keletrõl nyugotra, északról
délre esztendõn át a fõd elsõ sámánja, Is-
ten világügyelõ Napfia, keresve az idös-
anyját folyton folyvást.
Amerre ehaladott világosság támadt, élet
fakadt a földbõl mindenfelé. Amint azon-
ban tovább mönt, mögötte mindönre ismét
setétség borút.
A dobütések ritmusa összefonódott a fiú
szívének lüktetésével, s torkábú fölbugy-
gyant a panaszos sámánének:
– Fõdnek anyja, idösanyám! Hol vagy?
Merre keresselek?
Möghallotta a hangot a föld mélyén jégko-
porsóba zárt anyja. A dob és a fia hangjára
a szíve fölforrósodva mögóvasztotta a jég-
koporsót. A fõd belsejibû mint könnypa-
tak források fakadtak ezerszám. A föl-
színön a kis csermelyök egyesülve zúgó fo-
lyókká dagadva ömlöttek a végtelen óce-
ánba.
– Idös fiam, gyere hozzám! – kiált az anya.
– Én hívlak téged, a te idösanyád.
A fiú szerelmetös boldogsággal elindult a
hang irányába, dél felé. Közeledtére a föld
izzó mélye mögnyílt. A fiú elindult azon a
nyíláson minden világokon túlra. Az út vé-
gén az õ idösanyja várta ütet, hogy boldog-
sággal karjába zárja egyszülött fiát.
És ekkor a földre jeges tél, sötétség borútt.

Hargitai Lajos

A jóság ábrándjáról
karácsonykor

Nos, barátaim, mi a legfontosabb az életben? Netán a hármas metró rekonstrukciója? A
barátság? A szerelem? Lehet, hogy a pénz? Bizony két dolog a legfontosabb számunkra,
emberek számára. A születés és a halál. És bárhogy rúgkapálnak ez ellen egyesek, van egy
születés, a Jézus Krisztusé, amelyet kétezer éve ünnepelnek itt Európában és másfelé is,
mostanában már tízezer, százezer, millió apró fényponttal, kirakodóvásárral, ünnepi
díszkivilágítással. És szépséges énekek hangzanak a csordapásztorokról, akiknek megje-
lentek egy éjjel az angyalok, a gyönyörû szép, titokzatos éjrõl, a kisdedecskérõl, betlehe-
mi hercegecskérõl, aki megsimul a jászolban. Ez az egyik legnagyobb ünnep ezen a tájon.
A másik a húsvét, a halálon való gyõzedelmeskedés, a feltámadás ünnepe. Születés és
halál. Azaz a halál felett való gyõzelem. Igen, az emberi faj megalkotta a saját életigen-
lésének szertartásrendjét.
De miért van az, hogy az emberfajta, fõleg az európai el is tud rontani mindent, amit
megalkotott? Ne felejtsük el, hogy itt tomboltak az évtizedeken át tartó vallásháborúk,
innen indultak el a világháborúk, és mára a karácsony áhítat helyett megveszekedett vá-
sárlás, bevásárlókocsik közlekedési dugójának ideje lett! No és ölnek, ölögetnek szünet
nélkül most is utcákon, termekben, csatatereken. Miért?
Hát igen! Tudunk mi szépen énekelni a pásztorokról és az angyalokról, tudunk szép, vilá-
gító füzéreket aggatni, de képtelenek vagyunk saját életgyakorlatunkká tenni karácsony
tényleges üzenetét. Mert az meghaladja az emberi mértékeket. Olyasvalaki születését
ünnepeljük mi a füzéreinkkel, aki a keresztfán haldokolva imádkozott azokért, akik kivé-
gezték. Nem akármi! Az emberi jóság leendõ világbajnoka simult ott a betlehemi jászol-
ban. És harmincéves kora után meghatározott számunkra is egy felülmúlhatatlan csú-
csot, adott egy mércét, amelyhez viszonyíthatjuk a saját pitiségünket. Nesztek! Ezáltal
kapunk fogalmat a jóságról. Tudni kell, mi az, hogy jóság, ha mi képtelenek vagyunk is rá.
Azonban vágyakozunk utána, szerepel titkos nosztalgiáinkban. Alighanem ennek a sej-
telmes vágyakozásnak a kivetülése a karácsonyi ragyogás, muzsika, díszes fenyõfa, és
önzésünk felülmúlása, az ajándékozás.
December közepe nagyon komor tud lenni a sötétséggel, hideggel. Vannak nagy talála-
tok! Akik ebbe az ólomszínbe belegondolták a csillagszórós ünnepet, a szeretet és jóság
felsejlését, bölcs emberek voltak. Ha nem létezne a karácsony, sokkal sivárabb lenne az
életünk.
Hogy is kezd terjengeni az újabb karácsonyi köszöntés? Áldott karácsonyt! Nem „kelle-
mest”! Kellemes lehet egy pohár sör nyári melegben, egy találkozás barátokkal. Áldottat
kívánjunk! És boldogot.

L. A.

Sáregresen ezt az életnagyságú, élethû betlehemet állították fel a régi iskola
elõtt, melynek különlegessége, hogy az állatok szõrét meg is lehet simogatni.
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A régi Sárbogárd képekben
Hosszú évek lelkes és kitartó kutatómun-
kájának eredményeként megjelent Án-
gyán József könyvtrilógiájának két kötete
A régi Sárbogárd képekben címmel.
A képeskönyv a magyar történelem leg-
fontosabb eseményeinek említésével mu-
tatja be Sárbogárd vázlatos történetét a fo-
tókhoz fûzõdõ magyarázatokon keresztül.
Józsi bácsi több mint 10 éves kutatómun-
kája során fáradságot, idõt és anyagiakat
nem kímélve számos, a településen élõ
vagy elszármazott embert felkeresett,
akikkel interjút készített, hogy minél töb-
bet megtudjon a település történetérõl, és
természetesen gyûjtötte a képeslapokat,
fotókat. Ha kellett, Pécsre, Komáromba
vagy Budapestre ment, járta a bolhapiaco-
kat, hajtotta a kutatói vágy, a lelkesedés.
Több mint ezer darabot számlál fénykép-
és fotógyûjteménye, amelynek eredménye
a most megjelent két kötet.
Az igényes, keményfedeles, a település cí-
merével és a háttérben Mészöly Géza-fest-
ménnyel díszített könyvborítót felnyitva
elénk tárul a régi Sárbogárd, s megeleve-
nedik a település múltja. Láthatóvá válnak
a kisváros életében egykor fontos szerepet
betöltött személyek: kis- és nagybirtokos
nemesek, mint az elõkelõ Huszárok, kor-
hû, nemesi viseletben. Feltûnnek a helyi
iparosok munka közben és a kereskedõk
üzleteik elõtt büszkén állva családtagjaik-
kal, s talán a fotó kedvéért odasereglett
gyerekekkel, járókelõkkel.
A könyvet gazdagítják a romantikus han-
gulatú, a 18-19. és 20. században épült kú-
riák és villák képei. Az olvasó szemei elé

tárul Mészöly Hermina klasszicista kúriá-
ja, a dercsikai Huszár-kúria, a Sávoly-kúria
vagy a szecessziós Rektorisz-villa, mind
eredeti pompájában.
A könyv szerzõje végigvezet minket a 19.
század végi, 20. század eleji Sárbogárd sá-
ros, poros, gömbakácos fõutcáján (mai
Ady Endre út), ahol még nem járnak autók
és kamionok, csupán lovas kocsik és fiáke-
rek. Késõbb már feltûnik egy-egy autó is a
városban és létesül egy-egy benzinkút is
Krauszék, Freireich és Braunék üzletei
elõtt.

Kevés fõutcai épület maradt meg igazi,
eredeti állapotában. Szinte csodálattal és
nosztalgikus érzéssel nézi az ember a régi
szép sárbogárdi középületekrõl, templo-
mokról és üzletekrõl készült képeket.
Ezek az egymás mellé szorosan épült há-
zak igazi romantikus kisvárosi képet köl-
csönöztek a településnek. (Az is igaz, hogy
voltak rossz állapotban lévõ, nem túlságo-
san díszes üzletek is, ám azok is a régi
Bogárd részét képezték.) A kisvárosi,
historizáló stílusú pártás ház szerencsére
még ma is áll, Heiszler Vilmos üzlete (mai
Domján-pékség) még õriz néhány eredeti
épületdíszítõ elemet, a Deutsch testvérek
üzletházát (egykori Rostás ABC) viszont
megfosztották díszeitõl, ugyanúgy, mint a
rendõrség épületét és még sorolhatnánk.
Sajnos nincs már meg a szép Neumann-fé-
le beszállóvendéglõ, és hiába keresnénk
Kecskés Lajos fûszerüzletét vagy Arany
Dezsõ órásüzletét. Lebontották a szép ke-
rítéseket, eltûntek az út menti gömbakác-
fák. Az egykori Indóház (a vasútállomás
épülete) sajnos a háborúban megsérült, így
lebontásra került, helyére egy modern,
Bauhaus-épület került.
A könyv szerzõje a település életében
meghatározó szerepet játszó mezõgazda-
sági munkálatokról is közöl képeket.
Köszönet illeti Ángyán Józsefet, hogy
megálmodta és összeállította e szép és hi-
ánypótló könyveket. Minden sárbogárdi-
nak és a településhez kötõdõ elszárma-
zottnak, érdeklõdõnek csak ajánlani tu-
dom A régi Sárbogárd képekben címû
munkát!

Lakk Norbert

A MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁRA MADARÁSZ JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR
ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:ÜNNEPI NYITVA TARTÁSA:

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

Minden kedves Olvasónknak  békés karácsonyt és
nagyon boldog új esztendõt kívánnak a Madarász József

Városi Könyvtár munkatársai.

ÚJSÁG KARÁCSONYI AJÁNDÉKBAÚJSÁG KARÁCSONYI AJÁNDÉKBA

Ajándékozzon Bogárd és Vidéke-elõfizetéstAjándékozzon Bogárd és Vidéke-elõfizetést
névre szóló ajándékutalvány formájában!névre szóló ajándékutalvány formájában!

Megvásárolható a szerkesztõségben.Megvásárolható a szerkesztõségben.

Alap Község Önkormányzata, intézményei és civil szervezetei
szeretettel meghívják Önt és kedves családját családi programjára!

2016. december 22. (csütörtök) 16 óra:

FALUKARÁCSONY A MILLENÁRIS PARKBAN

Fellépõk: Szironta Együttes, Bíró Kriszta,
pillanatképek a 2016-os év eseményeirõl.

A gyerekek részére karácsonyi utazás kisvasúttal!
Vendéglátás: töltött káposzta, sült gesztenye, kürtõskalács, forralt bor.

Ünnepi programjainkra szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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FÉLEK
Félek kimenni az útra autóval, pedig már
fél évszázada autózom, de eddig ez az ér-
zés nem volt bennem!
Félek, mert hátha elütöm az ön- és közve-
szélyes biciklist, aki nincs kivilágítva, akin
nincs láthatósági mellény, pedig a két föl-
szerelés nincs több 1000-1500 forintnál, de
életet és életeket menthet. Nem érdekes,
mert a biciklis azt hiszi, hogy ha õ lát, õt is
látják. Hát persze, ez nem így van, mert té-
len általában az emberek sötét ruhában
járnak, és az beleolvad az útba! Az autós
számára láthatatlan.
Félek, mert lehet, hogy elkapom a kivilágí-
tatlan traktor után húzott munkagépet, és
akkor annyi az autómnak és nekem is! A
traktor meg megy tovább, meg se érzi,
hogy hátulról nekimentek.
Félek, mert ha este autózom (ez a mun-
kám) és esik az esõ, nem tudom, hogy a fõ-
úton vagy a mellékúton milyen sártenger-
be szaladok bele, mert a földrõl kikanyaro-
dó traktorok fölhordják és eszük ágában
sincs letakarítani a nagy balesetveszélyt
okozó sarat se az útról, se a traktor kereké-
rõl, mielõtt kijönnek az útra a földútról!
Dolgozni nekik is kell, de arra is kellene
gondolni, hogy lustaságukkal vagy nemtö-
rõdömségükkel milyen tragédiát okozhat-
nak. A rendõrség meg természetesen nem
ér rá foglalkozni ilyen „piszlicsáré” üggyel!
Félek autózni, mert este a szembejövõk
összevissza beállított lámpái megvakíta-
nak, száz métereket vakon megyek – nem
csak én, Ön is, kedves vezetõ Olvasó!

Öntõl is félek, gyönyörû asszony abban a
szép, nagy, fehér dzsipben, mert rosszul hi-
szi, hogy ezekbe a modern, nagy gépekbe
már nem tesznek irányjelzõt. Most segítek:
a kormány bal oldalán van – ha vezet, a bal
keze az ablak felé van, van egy hosszú kar,
amit irányjelzõ-kapcsolónak hívnak. Ha
balra akar kanyarodni, akkor lefelé húzza,
ha jobbra, akkor fölfelé. Az a kis kattogó,
vagy visító hang meg azt jelenti, hogy az
irányjelzõ mûködik, és az Ön mögött vagy
elõtt jövõk tudni fogják, hogy merre akar
menni.

Még jobban félek a 63-as fõúton közleked-
ni Székesfehérvár irányába. Megmondom
õszintén, nem szeretek orosz rulettet ját-
szani. Nagy bukkanó van a börgöndi vasúti
átjáróban. Igaz, van 60 és 40 km-es sebes-
ségcsökkentésre figyelmeztetõ tábla, de ha
megállok, vagy lassítok a vasúti átjáró
elõtt, a mögöttem döngetõ fiatal, vagy öreg
szépen belém szalad hátulról és összetöri
az autómat. Ha meg nem állok meg – meg-
gyõzõdve az áthaladás veszélytelenségérõl
–, akkor a vonat csap el, mert már vagy
KÉTSZER láttuk: fönt volt a sorompó, a
fénysorompó meg fehéren villogott, és jött
a vonat! Interneten is láthattuk. Nem sze-
retném, ha 15 vagy 50 emberrel a hátam
mögött elvinne a vonat, vagy a hátulról –
szabálytalanul – belém rohanó tönkreten-
né a buszt. A vasút – állam az államban –
mossa kezeit, õ nem hibás, miért nem tart-
ják be a KRESZ-t – mondják. A minap
nem villogott a fénysorompó, az egyik is-

merõsöm szabályosan megállt, szétnézett,
de abban a pillanatban össze is törte az au-
tója hátulját a szabályt be nem tartó autós.
Rá is lökte a sínekre az autót a vétkes. A
szabályosan közlekedõnek még az volt a
szerencséje, hogy nem jött a vonat.
A négy halálos áldozatot követelõ, M3-as
autópályán bekövetkezett balesetrõl már
nem is beszélek, mert súlyos pénzeket kell
fizetni az autópálya-használatért, viszont
az autópálya-üzemeltetõ nem tartotta kar-
ban, nem sózta le az utat az ónos esõ miatt.
Mellébeszélések vannak, csak senki nem
teljesíti a kötelességét, csak a pénzt szedik
el, de azt nagyon. A sózás mínusz 5-6 fokig
hatásos, de a havazás elõtt, vagy az ónos
esõ megjelenésekor kell megkezdeni.
Többször voltam Lengyelországban, Za-
kopanéban februárban, olyan száraz volt
az út, mint most itt nálunk. Az út mentén
1-2 méter magas volt a hó. Valamit jobban
csinálnak, mint mi. Azt kell hinnem, hogy
szeretett HAZÁM egy következmények
nélküli ország.
Balesetmentes közlekedést kívánok min-
denkinek! Figyeljünk egymásra, vigyáz-
zunk egymásra, mert mindenkit hazavár-
nak!
Engem is!

Etelvári Zoltán

S Z E R K E S Z T Õ S É G I T E R M É S E K
Munkánk közben sok érdekes írással és
helyzettel találkozunk. Szilveszteri elõ-
csemegeként összegyûjtöttünk néhány el-
írást és elszólást, amik – olykor fanyar – hu-
morukkal okulásként is szolgálhatnak,
hogy érdemes odafigyelni, mit írunk és mit
mondunk.

ISKOLAI

Megrendezésre került a Kazinci Ferenc
Hejesírási Verseny aktuális fordulója. Az
ötödik éffolyam legjobjai az álltalános isko-
la tortatermében szép vers kísértetében vilá-
gítottak rá a lényekre.

MIGRÁNSOS

A bevándorlók utánpótlása bõgéses. Izgal-
mas történeteket hallhattunk hánytatásuk-
ról.

*

3 éves kisfiú az édesanyjának: – Viki föléb-
redt ész szír.

NYOMDÁBAN
Ügyfél: – Kérek egy vágást.
– Érvágást, hajvágást, vagy átvágást paran-
csol?

*
Ügyfél: – Bugyitok van?

*
A szerkesztõ kérdése a tördelõhöz: – Hogy
állsz a lyukaiddal?

ÉTEL
Ha véletlenül ki akar szabadulni a töltelék,
hívják a segélyvonalat!

*
Amikor a tájföldi csirke öt óra sütés után só
lett, akkor igazi nemzetközi ízélménnyel
kápráztathatjuk el vendégeinket.

*
Pékségben: – Szeretnék kérni egy bugattit.

HITÉLET
A mûvház kamaratermében sok angyal ka-
szált.

Jövõ héten szent szerdán egy valláslapító
magányszemély megtérített asztalokhoz vár-
ja egyháza közlapítványának alapítóit.

KULTÚRA

A nyugdíjasoknak rendezett ráncdalfesz-
tivál keretében felléptek a 320 éves osztály-
találkozó tagjai is.
Megivó: 2016. december 32-én mûsört ad a
Lidérc Artistacsoport. Elõadásuk fõ att-
rakciója: hullahopp. Grátiszként kipókhá-
lózzák a tornatermet is.
Turistacsaló látványossággal várják az idei
adventi vásárba az érdeklõdõket.

SPORT

Az öregfiúk csapatata mattolta a hazaiakat
a hajában. A mérkõzést Bundavári vezette.
Egyedülálló postagalambács tevékenysé-
géért az országos szövetség elismerésben
részesítette Begyes Bagdettát.

Gyûjtögette és rendezgette:
Hargitai–Kiss Virág
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ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2017. január
7-8.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd, Tü-
zér u. 24., 06 (30) 8161 376;
14-15.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd–
Sárszentmiklós, Rákóczi u. 62., 06 (30)
9398 629;
21-22.: dr. Földi József, Cece, Köztársa-
ság út 30/a, 06 (20) 3557 213;
28-29.: dr. Zámbó Csilla, Sárbogárd–
Kislók, Kossuth u. 24., 06 (30) 2874 652.
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusz-
taegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Me-
zõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószent-
iván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresz-
túr, Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Bögyös Gábor hatósági állatorvos

HIRDETMÉNY
A Vertikál Közszolgáltató Nonprofit
Zrt. levelében foglaltak alapján – me-
lyet Sárbogárd Város Önkormányzata
részére küldött – tájékoztatom a tisztelt
Lakosságot, hogy a hulladékgazdálko-
dási feladatokat ellátó közszolgáltató
gazdasági társaság a karácsonyi ünne-
peket követõen ez évben is szervezetten
gyûjti össze és szállítja el a fenyõfákat.
Sárbogárd közigazgatási területén a fe-
nyõfagyûjtést és elszállítást 2017. január
9-én és január 23-án fogja végezni a köz-
szolgáltató.
Az elszállított fenyõfákat energetikai
célokra fogják hasznosítani. Az újra-
hasznosítás könnyebbé tétele érdeké-
ben kérem, hogy a fenyõfákat családi la-
kóházas övezetben a rendszeres hulla-
dékszállítás során a már kialakult gya-
korlatnak megfelelõen, a lakótelepek
esetében az ingatlan elõtt lévõ útpadka
melletti közterületen, a forgalom, a
közlekedés biztonságát nem akadályo-
zó és nem veszélyeztetõ módon, „tisz-
tán”, idegen anyagtól (például: csillag-
szóróktól, fényfüzérektõl, egyéb díszek-
tõl) mentes állapotban kell kihelyezni.
Szíves együttmûködésüket megköszö-
nöm.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

KSH
ADATGYÛJTÉS

Tájékoztatom, hogy a Központi Statisz-
tikai Hivatal Sárbogárd településen a
KSH elnöke által 2017. évre engedélye-
zett önkéntes adatszolgáltatáson alapu-
ló lakossági adatfelvételt hajt végre
2017. január 1-je és március 31-e között.
A felvétel Országos Statisztikai Adat-
gyûjtési Program (OSAP) szerinti nyil-
vántartási száma és neve: Felnõttkép-
zési felvétel 2229.
Az összeírási munkát a Központi Sta-
tisztikai Hivatal megbízásából igazol-
vánnyal ellátott kérdezõk végzik. A vá-
laszadásra kijelölt háztartások címét vé-
letlenszerûen választottuk ki a statiszti-
kai mintavétel reprezentativitásának
szabályait követve. A válaszadás a kije-
lölt háztartásban élõk számára nem kö-
telezõ, de részvételükkel nagymérték-
ben hozzájárulnak az országról, régió-
ról, településrõl készülõ hiteles statisz-
tikák elõállításához. Az adatfelvételek
kizárólag statisztikai célból történnek,
és az adatok csak összesített formában,
a személyes azonosíthatóság lehetõsége
nélkül kerülnek nyilvánosságra. Az
egyedi adatokat bizalmasan kezeljük,
azok mások számára nem hozzáférhe-
tõk. Az adatgyûjtés során a statisztiká-
ról szóló 1993. évi XLVI. törvénynek,
valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvénynek
megfelelõen járunk el.
A lakosság és az önkormányzat részére
munkanapokon 8.00 és 16.30 óra között
a 06 (1) 345 6714-es telefonszámon
adunk további felvilágosítást. Az adat-
gyûjtések módszertanával és a kutatási
eredményekkel kapcsolatosan a
www.ksh.hu internetes oldal nyújt tájé-
koztatást, elsõsorban az Adatszolgálta-
tóinknak ÷ Nyomtatványok ÷ Önkén-
tes adatgyûjtések menüpont alatt. Kö-
szönjük együttmûködésüket, támogatá-
sukat, mellyel hozzájárulnak a felmérés
sikeres végrehajtásához!

Szántó Balázs fõosztályvezetõ

KÖZLEMÉNY
A KITE Zrt. Sárbogárd, Köztársaság út
276. alatti telephelye a 219/2011. (X.
20.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
R.) alapján küszöbérték alatti üzemnek
minõsül. A tervezett tárolási mennyiség
megemelkedése miatt a telephely vár-
hatóan alsóküszöb-értékûnek minõsül,
ezáltal biztonsági elemzés készítésére
kötelezett. A biztonsági elemzés készí-
tésének célja a telephely engedélyének
megszerzése, mint alsóküszöb-értékû
veszélyes üzem.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, mint a katasztrófavéde-
lemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes tör-
vények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Kat.) IV. fejezete alkalmazásában eljá-
ró hatóság a KITE Mezõgazdasági
Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (szék-
helye, 4181 Nádudvar, Bem József utca
1.) Sárbogárd, Köztársaság út 276. szám
alatti telephelye, mint alsóküszöb-érté-
kû veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzem, biztonsági elemzésének védendõ
adatokat nem tartalmazó biztonsági
elemzését megküldte hivatalomnak a
R. 22. § (1) bekezdése alapján.
A KITE Zrt. raktárának rendeltetése
alapvetõen vegyi- és agrokémiai anya-
gok tárolása, ki- és beszállítása. A veszé-
lyesanyag-raktár különféle növényvédõ
szerek raktározását végzi. Az anyagok
az elõírásoknak megfelelõen kerülnek
tárolásra. A veszélyesanyag-raktárban
a veszélyes anyagok zárt csomagolású
tárolása zajlik. A be- és kiszállításuk, tá-
rolásuk a beszállításkori, zárt, megbon-
tatlan (a növényvédõ szerek csomagolá-
sára vonatkozó elõírásoknak megfele-
lõ) gyártói csomagolásban történik. A
tárolás során – a tárolást, raktározást,
anyagmozgatást kivéve – semmiféle
egyéb mûveletet nem végeznek.
A biztonsági elemzés megtekinthetõ a
Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal mû-
szaki osztályán (7000 Sárbogárd, Hõsök
tere 2. I. em. 5. ajtó) a hivatali órák alatt
(hétfõtõl csütörtökig 8.00 óra és 16.00
óra között, pénteken 8.00 óra és 13.00
óra között).
A biztonsági elemzéssel kapcsolatosan
a település jegyzõjénél (7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 2.) írásbeli észrevéte-
leket lehet tenni 2016. december 21-e és
2017. január 12-e között.
Az eljáró hatóság elérhetõsége: Fejér
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság (8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián
krt. 2.), tel.: 06 (22) 512 150, e-mail:
fejer.mki@katved.gov.hu.
Az engedélyezési eljárás ügyintézési ha-
tárideje: 70 nap.
Az eljárás lehetséges lezárásainak típu-
sai: engedélyezés, elutasítás.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

KÖSZÖNET
Lõkös István, a sárbogárd Nimród Szik-
víz tulajdonosa önzetlen felajánlást tett
a Sárbogárdi Mentõállomásnak, neve-
zetesen azt, hogy egész évben ingyen
biztosítja a mentõállomás dolgozói szá-
mára a szódavizet. Ezért a nemes gesz-
tusért ezúton is hálás köszönetünket
szeretnénk kifejezni!
Egyúttal mindenkinek boldog kará-
csonyt kívánunk!

A sárbogári mentõállomás dolgozói

A BOGÁRD-VET ÁLLATGYÓGYÁSZAT
NYITVA TARTÁSA:

RECEPCIÓ, TÁP- ÉS GYÓGYSZER-
FORGALMAZÁS H–P 14–19 óráig,

RENDELÉSI IDÕ
H–P 16–19 óráig, szombaton elõzetes

bejelentkezés alapján.
Telefon: +36 (30) 287 2120,
web: www.bogard-vet.hu,

SOS-vonal: +36 (30) 287 4652.
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V A S Ú T I H Í R E K
Új vonatok

December 11-én, vasárnap lépett életbe az új belföldi és nemzet-
közi vasúti menetrend. Sárbogárdot már évekkel ezelõtt bevonta
a vasúttársaság az elõvárosi közlekedésbe. Eddig is utazhattak
már olyan vonatokkal, amelyek Pusztaszabolcs–Dombóvár útvo-
nalon közlekednek mindkét irányba. Ezeken a járatokon felül, az
új menetrendtõl kezdve Budapest és Sárbogárd között plusz két
pár elõvárosi személyvonat közlekedik munkanapokon a csúcs-
idõben. Reggel Sárbogárdról 5:59-kor és 6:26-kor, délután pedig
Budapest–Déli pályaudvarról Sárbogárdra 15:55-kor és 17:55-
kor indulnak az új, közvetlen összeköttetést biztosító vonatok.
A MÁV-START menetrendjérõl részletesen a www.mavcso-
port.hu/mav-start/belfoldi-utazas menüponton belül is lehet tájé-
kozódni.

Ünnepi menetrendi tudnivalók
Karácsonykor változik a vonatok közlekedési rendje, a szilveszter
és az újév miatt viszont nem kell módosítani a menetrendet. A
menetjegyek megváltásáról érdemes idõben, akár több nappal
elõbb gondoskodni. Karácsonykor két napon változik a közleke-
dési rend: december 24-én még marad a szombati, viszont 25-én
ünnepnapi, 26-án pedig vasárnapi közlekedési rend szerint járnak
a vonatok.
Az év utolsó és jövõ év elsõ napján nem változik a személyszállító
vonatok forgalmi rendje: december 31-én, szilveszterkor szomba-
ti, január 1-jén vasárnapi ütem szerint közlekednek a vonatok. Ja-
nuár 2-án, hétfõn már a munkanapokon megszokott módon in-
dulnak a vasúti járatok.
Az ünnepek alatt várható utasforgalmi igényekhez igazodva a
MÁV-csoport az összes rendelkezésére álló üzemképes jármûvét
felhasználja. A lehetõségekhez képest az InterCity vonatokhoz
plusz kocsikat is kapcsol a vasúttársaság.
A pénztárak elõtti sorban állás elkerülése érdekében a MÁV-
START azt javasolja utasainak, hogy a menetjegyeket és a helyje-
gyeket az ünnep elõtt elõvételben váltsák meg, illetve vegyék
igénybe az internetes jegyvásárlási lehetõséget is. Az elõre meg-
váltott e-vonatjegyeket kinyomtatva, vagy megfelelõ mobiltelefo-
non, tableten is bemutathatják a belföldi vonatok utasai.

MÁV Kommunikációs Igazgatóság

December 15-étõl szünetel
a mobilegyenleggel történõ

vasúti jegyvásárlás

Bankkártyával továbbra is fizethetõk az interneten váltott vonat-
jegyek.

December 15-én éjféltõl jogszabályi elõírások miatt szünetel a
mobilvásárlás keretében igénybe vehetõ vasúti menetjegyváltás.
A szolgáltatást alkalmanként használó néhány ezer ügyfél még
december közepéig a mobilegyenlege terhére is megvásárolhatja
a vonatjegyét – akár 15 napos elõvétellel. A MÁV-START inter-
netes jegyváltási felületén keresztül bankkártyával továbbra is fi-
zethetõk a menetjegyek és az e-vonatjegyek.

Az utóbbi egy évben havonta 2500-3500 felhasználó vásárolta
mobilegyenlegrõl a vasúti jegyét 10-12000 internetes tranzakció
során. A december 15-étõl életbe lépõ változásról egyes mobiltár-
saságok SMS-ben értesítik azokat az ügyfeleiket, akik ezt a szol-
gáltatást az elmúlt három hónapban igénybe vették. A vasúttársa-
ság elektronikus hírlevélben tájékoztatja a mobilegyenlegrõl való
vasúti jegyvásárlás szünetelésérõl az érintett felhasználókat, akik-
nek továbbra is a bankkártyás fizetési lehetõséget ajánlja a figyel-
mükbe.

A MÁV-START 2012 májusában vezette be a szolgáltatást,
mellyel a mobiltelefonok egyenlegének terhére is lehetett inter-
neten váltott vasúti menetjegyeket fizetni. Az internetes jegyérté-
kesítési rendszert korábban, 2008-ban indították el, hogy a pénz-
tárak elõtti sorban állást elkerülve, akár otthonról is megválthas-
sák az utasok a vasúti menetjegyeket. A rendszerben vásárlók
2011 óta már nemcsak az állomásokon található jegykiadó auto-
matáknál, hanem bárhol – akár otthon is – ki tudják nyomtatni a
menetjegyeket. A legújabb fejlesztésnek köszönhetõen idén no-
vembertõl már bármely belföldi vonaton okostelefonon, table-
ten, vagy laptopon – kinyomtatás nélkül is – bemutatható az elekt-
ronikusan megváltott vasúti jegy. Az interneten váltott e-vonatje-
gyek továbbra is három százalékos kedvezménnyel vásárolhatók
meg.

A vasúttársaság várhatóan 2017 nyarától a Nemzeti Mobilfizetési
Rendszeren keresztül biztosítja újra a mobilegyenleges fizetést,
addig a felhasználók az internetes jegyváltás során bankkártyával
biztonságosan fizethetik ki a vasúti jegyeket.

A mobilegyenleges fizetés átmeneti megszüntetésérõl és a bank-
kártyás vásárlás módjáról a MÁV-csoport honlapján, a
www.mavcsoport.hu oldalon találnak információkat az utasok,
vagy a MÁVDIREKT telefonos ügyfélszolgálatánál tájékozód-
hatnak a +36 (1) 349 4949-es telefonszámon. Telekom-háló-
zatból hívhatják a +36 (30) 499 4999-es, Telenor-hálózatból pe-
dig a +36 (20) 499 4999-es számot.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
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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. he-
lyért, illetve döntõ. 12 csapat esetén A-, B-, C- csoport és negyeddöntõk.
Csoportsorrend-megállapítás: több pont, egymás elleni eredmény, gólkü-
lönbség, több rúgott gól.
Részletes versenykiírást a nevezett csapatoknak nyomtatott formában biz-
tosítunk, illetve a helyszínen kifüggesztünk!
Díjazás: kupa, tárgyjutalmak (gólkirály, a legjobb játékos, a legjobb kapus).
Jelentkezéseket várjuk: Rehák Tamás 06 (30) 484 1289. Nevezési határ-
idõ: december 23., péntek.
A torna eseményét a facebookon Szilveszter Kupa 2016 SÁRBOGÁRD né-
ven lehet megtalálni, ahol további friss információkkal szolgálunk.
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Tolatva elütötte

Személyi sérüléssel járó közúti közlekedé-
si baleset történt 2016. december 14-én
délután Cecén a Bethlen Gábor utcában.
Egy helyi lakos hátramenetben közleke-
dett Mercedes típusú személygépjármûvé-
vel, amikor késõn vette észre a gépjármû
mögött haladó segédmotor-kerékpárost
és elütötte õt. Az ütközés következtében a
segédmotor-kerékpár vezetõje az úttestre
esett és súlyos sérülést szenvedett. A bal-
eset bekövetkezésének körülményeit a
Sárbogárdi Rendõrkapitányság vizsgálja.

Az üveg és az árok
fenekére nézett

A járõrök 2016. december 16-án kora haj-
nalban a 63-as számú fõúton, Rétszilas kö-
zelében intézkedtek egy 59 éves férfivel
szemben, aki anyagi káros közúti közleke-
dési balesetet szenvedett, személygépko-
csijával az árokba hajtott. A sárbogárdi la-
kossal szemben alkalmazott alkoholszon-
da pozitív értéket mutatott, ezért a rend-
õrök mintavételre elõállították, vezetõi
engedélyét bevonták, és ügyében jármûve-
zetés ittas állapotban vétség elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatt büntetõ-
eljárást indítottak.

Kovácsmester akart lenni

A rendõrségre 2016. december 18-án dél-
elõtt érkezett bejelentés arról, hogy isme-
retlen tettes betört egy alapi házhoz tarto-
zó kovácsmûhelybe, ahonnan százezer fo-
rint értékben üllõt, motoralkatrészeket és
vasanyagot tulajdonított el. A kiérkezõ
rendõrök adatgyûjtés során, egy biztonsági
kamera felvétele alapján azonosították az
elkövetõt. A 18 éves helyi lakost a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra elõállították
és lopás vétség elkövetésének megalapo-
zott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgat-
ták ki.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

Élõ állatokat szállító teherautó borult árokba
A kora hajnali órákban egy pótkocsis teher-
autó a 61-es úton Simontornya és Cece kö-
zött az út melletti árokba hajtott és az olda-
lára borult december 19-én. A jármûszerel-
vény hatszáz darab pulykát szállított.
A vezetõfülkében a sofõr egyedül volt, nem
sérült meg a baleset következtében. A sár-
bogárdi hivatásos tûzoltók a pulykákat a tá-
roló rekeszekkel együtt kiemelték, elszállí-
tásukról a tulajdonos gondoskodott. A to-
vábbiakban a teherautó kerekeire állítás-
hoz nyújtottak segítséget.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-pa-
rancsnokság

Farkas Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

KÉK
HÍREK

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON,
SÁREGRESEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93 Mhz-es frek-
vencián, valamint az LRT-COM hálózatán a C7-es csatornán, a 189,25 MHz-es frekvencián 0–24 óráig.
A Bogárdi TV és a hirdetésfelvétel a szerkesztõségben mûködik, melynek elérhetõségei: 7000 Sárbo-
gárd, Hõsök tere 12., tel.: 06 (25) 508 900, e-mail: bogardesvideke@gmail. com, nyitva: H–P 8–17 (nyáron
8–16). Mûsoraink megtekinthetõk internetes oldalunkon keresztül is (www.bogardesvideke.hu). Hí-
rekrõl, eseményekrõl a Bogárdi TV futószövegében és a Hírház facebook-oldalán is tájékozódhatnak.

Ha gondjuk van a vétellel, kérjük, hívják a szolgáltatókat: TARR Kft. – 06 (40) 416 000, LRT-COM Kft. – 06
(40) 811 911.

A KATASZTRÓFA-
VÉDELEM HÍREI

Vasárnapig folytatódik az erõsen felhõs vagy bo-
rult, párás, helyenként ködös idõ szitálással, ónos
szitálással, hószállingózással. Gyenge légmoz-
gásra és jobbára fagypont körüli, éjjelente vala-
mivel az alatti, nappal kevéssel afölötti hõmér-
sékletekre számíthatunk. Karácsonykor aztán je-
lentõs változás áll be az európai idõjárási helyzet-
ben. A mély, észak-atlanti ciklonok Észak-Európa
fölé helyezõdnek, ezzel az alacsony nyomás és a
gyors áramlási zónák közelebb kerülnek térsé-
günkhöz. 24-én, szombaton már felszakadozhat a
köd- és felhõtakaró, a szél megélénkül. 25-én, va-
sárnap napközben elõreláthatólag egy melegfront

érinti országunkat és okoz kisebb, valószínûleg vegyes halmazállapotú csapadékot, sok helyen akár
ónos esõt. Délutánra már a hõmérséklet is elhagyja a negatív tartományokat – néhol 10 fok közelébe
emelkedik. Hétfõn várhatóan mindenütt eltûnik az alacsony felhõréteg, mérsékelt nyugati szél mellett az
éjszakai fagyok is elmaradnak és többfelé 10 fok fölé emelkedik délután a hõmérséklet – tavaszi sziget a
tél tengerében. Kedden ugyanis újabb hidegfront érkezik. Átmenetileg megélénkül az északnyugati szél,
a magasban hideg levegõ érkezik. A délelõtti órákban kisebb esõre, délután már záporokra és hózáporok-
ra készülhetünk, de még magas, 5 fok körüli hõmérsékletekre.

www.metnet.hu

HETI IDÕJÁRÁS

P O L G Á R Õ R V O N A L

Lakossági bejelentések
és segítségkérések

a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

06 (30) 6210 651,
e-mail:

polgarorseg@indamail.hu

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

Részletek a futószövegben.
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Fûszervajas haltekercs

Hozzávalók: 1,2 kg afrikai harcsafilé, 3
dkg szárított medvehagyma, 1 ek pro-
vence-i fûszerkeverék, 20 dkg füstölt sajt,
1 ek só, 1 dl fõzõtejszín.

A harcsafiléket megtisztítjuk (eltávolítjuk
a bõrét), és rántani való, tenyérnyi szelete-
ket vágunk belõle (hogy ne legyenek olyan
vastagok, vízszintesen is félbevághatjuk a
filéket). A puha vajat kikeverjük a fûsze-
rekkel és a sóval, a sajtot vékonyra felszele-
teljük. A halszeleteket megkenjük a vaj-
krémmel, majd minden szeletre teszünk
1-2 szelet füstölt sajtot, feltekerjük, és
egy-egy roládot 3 részre vágunk. Tepsibe
tesszük õket, és a tejszínnel megöntözzük.
Kb. 1 óra alatt sülnek meg 200 fokon.

Naranccsal–almával
sült kacsamell

Hozzávalók: 1 db kacsamell, 1 tk zsálya, 1
tk majoránna, só ízlés szerint, 2 ek szó-
jaszósz, 0,5 tk rozmaring, 1 db alma, 1 db
narancs.

A kacsamellet a rozmaring kivételével az
összes fûszerrel körbeszórjuk, és hagyjuk
úgy kb. 1-1,5 órát állni. Addig a narancsot
meghámozzuk úgy, hogy a fehér része le-
hetõleg mind lejöjjön. Az almát megmos-
suk, kimagozzuk és gerezdekre vágjuk. A
kacsamellet forró serpenyõben minden ol-

dalán hirtelen megsütjük (a bõrénél kezd-
jük), csak annyira, hogy a hús kérget kap-
jon, így nem szárad ki a hús. Tepsibe
tesszük a húst a bõrével felfelé. A serpe-
nyõbõl a zsírt is ráöntjük, rászórjuk a roz-
maringot, körberakjuk az alma- és na-
rancsgerezdekkel. Kb. 0,5 dl vizet öntünk
még alá, és alufóliával befedjük. Elõmele-
gített sütõbe rakjuk. Fél óra múlva a fóliát
levesszük, a sütõt 190 fokra mérsékeljük,
majd ismét fél óra múlva 160 fokra vesszük
vissza a hõfokot, és a húst fordítjuk. Így
sütjük még kb. fél órát, és a húst még két-
szer fordítjuk.

Aszalt szilvás pulykakuglóf
karácsonyra

Hozzávalók: 80 dkg pulykamellfilé, 30 dkg
szeletelt bacon, 25 dkg füstölt sajt, 3 db
tojás, 1 púpos ek grill-fûszerkeverék, 6 ek
tejföl, 4 ek liszt, 1 kk só, bors, 1 nagy csokor
petrezselyemzöld, 20 dkg aszalt szilva.

A húst apró kockákra daraboljuk, meg-
szórjuk a fûszerkeverékkel, jól elkeverjük
és félretesszük. A petrezselyemzöldet fel-
aprítjuk, a sajtot lereszeljük. A tojásokat
beleütjük egy tálba, hozzáadjuk a tejfölt, a
lisztet, a petrezselyemzöldet, nagyjából 15
dkg reszelt sajtot, a sót és a borsot, jól
összekeverjük. Belevegyítjük a feldara-
bolt, fûszerezett pulykahúst is. A sütõt be-
kapcsoljuk 170 fokra. Egy sütõformát (26
cm-es csatos kuglófforma, vagy lehet õzge-
rincforma is) kibélelünk sütõpapírral, amit
egy kicsit nagyobbra szabunk, mint a for-
ma mérete. Egyenletesen kirakjuk bacon-
szeletekkel, úgy, hogy mindkét oldalról
majd a masszára lehessen hajtani. A húsos
töltelék felét ráöntjük, egyenletesen elosz-
latjuk. Kirakjuk az aszalt szilvával, majd a
massza másik felét is rásimítjuk. A túllógó
baconszeletekkel befedjük, ráhajtjuk a sü-
tõpapírt és a sütõbe toljuk. Fél óra sütés
után kivesszük, a tetejét megkenjük 1 evõ-
kanál tejföllel, megszórjuk a maradék sajt-
tal és most már lefedés nélkül sütjük 20-30
percet. Ezután a formából átfordítjuk egy
tepsire és addig sütjük (10-15 perc), amíg a
másik fele is szép piros színt nem kap.
Érdemes legalább fél órán át hûlni hagyni,
mert sokkal szebben szeletelhetõ. Köret-
nek mandulás rizst, vagy krumplisalátát
adhatunk mellé.

Lilahagymás krumplisaláta

Hozzávalók: 12 közepes db burgonya, 4
közepes fej lilahagyma, 7 dl víz, 4 ek ecet
(20 %-os), 2 ek cukor, 1 kk só, bors ízlés
szerint.

A burgonyát megmossuk és héjában meg-
fõzzük. Ha kihûlt, meghámozzuk és kari-
kára vágjuk. A lilahagymákat félbevágjuk
és vékonyan felszeleteljük. A vízbõl, cu-
korból, sóból és az ecetbõl salátalevet ké-
szítünk. A burgonyát és a lilahagymát egy
salátás tálba tesszük, megsózzuk. Ráönt-
jük a levet. Jól összekeverjük, de óvatosan,
nehogy a krumplik összetörjenek. A tete-
jére õrölt borsot szórunk. Egy pár órára a
hûtõbe tesszük, hogy az ízek összeérjenek.

Sütõtökös–csokis piskóta

Hozzávalók: 220 g liszt, 1 csapott tk
sütõpor, 0,5 kk szegfûszeg (õrölt), 0,5 kk
szerecsendió (õrölt), 1 tk fahéj (õrölt), 1
csipet só, 2 db tojás, 100 g barna cukor, 130
g kristálycukor, 250 g sütõtökpüré, 110 ml
olívaolaj, 0,5 db narancs leve, 60 g ét-
csokoládé (45-59 %-os)

A lisztet egy tálba mérjük, hozzáadjuk a
sütõport, sót, fahéjat, szegfûszeget, szere-
csendiót, és az apróra vágott csokoládét.
Összekeverjük. A tojásokat összekeverjük
a kristály-, és a barna cukorral. Hozzáad-
juk a sütõtökpürét a tojásos–cukros rész-
hez és átkeverjük. Hozzáöntjük az olíva-
olajat és a fél narancs kifacsart levét. Átke-
verjük ismét a masszát. Összekeverjük a
fûszeres–lisztes, illetve a sütõtökös része-
ket, és a masszát egy sütõpapírral bélelt
püspökkenyérformába öntjük. 175 fokos
sütõben kb. 40 perc alatt megsütjük a sütit.

NAGYMAMA RECEPTJEI
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Szenzációs siker az évzárón
Bajnok DSE Nemesvámos–VAX KE Sárbogárd 21-30 (12-13)

Veszprém–Fejér–Tolna Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 13.
forduló
Vezette: Huszti G.–Vandróczki G. Nézõszám: 40 fõ.
Nemesvámos: Borostyán – Varga 4, Hunyadvári B. 5, Gyõri N. 2,
Fébert 4, Németh 1, Harangozó.
Cserék: Gyõri B., Bedics – Zab 2, Hegedüs, Vörös G., Vörös Gy.,
Gyõri T., Hunyadvári R. 3, Gátvölgyi D.
Edzõ: Gátvölgyi Balázs.
Sárbogárd: Németh I. – Goldberger 6, ifj. Bodoki 7, Pluhár 3, Re-
hák 2, Horváth 6, Kaló 3.
Cserék: Aranyos 1, Suplicz, Szabó J. Zs. 2, Várady–Szabó.
Edzõ: Bodoki György.
Hétméteresek: 1/1, ill. 1/1, kiállítások: 4, ill. 2 perc.
Csapatunk az elmúlt hétvégén az õszi szezon utolsó mérkõzését
játszotta. Az ellenfél a rivális és a tabella 3. helyén álló Nemes-
vámos volt.
A találkozó elsõ negyedében nem talált egymáson fogást egyik
csapat sem. A hazaiaknál egykori hálóõrünk, Borostyán János ki-
váló formában, bravúrokkal kezdte a meccset, ennek is köszönhe-
tõen elõször a nemesvámosiak vezettek 2 góllal. Lendületüket
megtörve Bodoki duplájával és Goldberger találatával visszavet-
tük a vezetést. Az elsõ játékrész hajrája elõtt a hazaiak egy 6-1-es
szériával 4 gólos elõnyre tettek szert, ekkor jött Bodoki György
idõkérése. A taktikai utasítások után nagyot javultunk mindkét
oldalon, védekezésünk vezényszóra összeállt és a szünetig 5 gólt
lõve átvettük a vezetést.
A fordulás után is onnan folytattuk, ahol az elsõ félidõ végén ab-
bahagytuk. Védekezésünk közepén Várady és Suplicz óriási mun-
kát végzett, Németh Tomi a kapuban nagyszerûen kezdett el vé-
deni. Támadásban a keresztmozgásokkal sikerült szétzilálni a ha-
zaiak nehézkes védelmét. A nemesvámosiak a második félidõben
14 percig nem tudták bevenni a kapunkat. Elõször 12-20-as állás-
nál tudtak hozzászólni a mérkõzéshez, de innen már nem volt
visszaút. A folytatásban sem vettünk visszább, a hajrá elõtt már 10
is volt a különbség. Az utolsó percekben már az eredmény megõr-
zése volt a cél, végül magabiztos, kiváló játékkal 9 gólos gyõzelmet
arattunk. Nagyszerû teljesítmény!

A hétvégén csapatunk az eddigi szezonban a legjobb
formáját mutatta. Sikerült megvalósítani a pályán,
amit a mérkõzés elõtt elterveztünk. Taktikailag fe-
gyelmezetten kézilabdáztunk 60 percen keresztül, mindenki vé-
gig a saját feladatára koncentrálva tette a dolgát. Védekezésünk
magas szinten teljesített, amiben elévülhetetlen érdemei voltak
Váradynak és Suplicznak. Támadójátékunkkal sem volt problé-
ma, Goldberger Marcinak is sikerült a tavalyi énjét elõhoznia, va-
lamint Bodoki is jó százalékkal értékesítette átlövéseit. Azonban
rajtuk kívül is mindenkit ki kell emelni, hiszen csapatként sikerült
megnyerni ezt a roppant fontos mérkõzést.
Csapatunk ezzel a gyõzelemmel kíván boldog, békés karácsonyt
és sikerekben gazdag, boldog új évet minden szurkolójának és tá-
mogatójának! Találkozunk 2017-ben is!

Tabella:

1. Veszprémi Egyetemi SC 12 12 0 0 396 291 105 24
2. Telekom Veszprém IV. 11 9 0 2 314 253 61 18
3. Rácalmás SE 12 8 0 4 350 332 18 16
4. Bajnok DSE Nemesvámos 12 7 1 4 331 301 30 15
5. Ercsi SE 12 7 0 5 364 328 36 14
6. VAX KE Sárbogárd 12 7 0 5 357 322 35 14
7. KK Ajka II. 11 5 1 5 286 278 8 11
8. Õsi Andreotti SE 11 5 0 6 322 325 -3 10
9. Bicskei TC 12 4 1 7 319 343 -24 9
10. Simontornyai KK 12 4 1 7 358 402 -44 9
11. Alsóörsi SE 12 3 0 9 299 348 -49 6
12. Martonvásári KSE 11 3 0 8 250 304 -54 6
13. Somló Hús KK Pápa 12 0 0 12 292 411 -119 0

A 13. forduló további eredményei:

Simontornya–Rácalmás 27-32 (13-14), Martonvásár–Bicske
29-28 (11-17), Õsi–Pápa 37-23 (18-11), Veszprémi Egyetem–Er-
csi 45-34 (23-15).

Rehák Tamás
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VII. forduló

A mérkõzéseket vezette: Szunyogh Á.

Spuri–Sárkeresztúr Kike
3:7 (1:3)

Spuri: Kiszl – Kacz, Huszár, Zámbó, Sza-
bó.
Csere: Banda, Bereczki, Fésû.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Böröndi, Haj-
dinger, Tóth I., Jancski.
Csere: Szauervein.
1. perc: Jancski középre tartó lövését védte
Kiszl. 2. perc: Tóth az oldalhálóba lõtt. 3.
perc: Huszár lövését Visi védte. 4. perc:
Böröndi kilõtte a jobb alsó sarkot, 0:1. 5.
perc: Kacz egyenlítési lehetõséget hagyott
ki. 7. perc: Zámbó lábáról leperdült a lab-
da, kapu mellé. 8. perc: Kacz átadásából
Szabó egyenlített, 1:1. 10. perc: Jancski lö-
vését védi Kiszl. A kidobott labdából
Bereczki lõ, Visi véd. 11. perc: Böröndi lö-
vését Kiszl szögletre tolta. Hajdinger lövé-
sét Kacz a mezõnybe rúgta. 15. perc: sza-
badrúgáshoz jutott a Kike. Böröndi lövé-
sét Kiszl nem tudta védeni, 1:2. 16. perc:
Huszár hagyott ki gólhelyzetet, 17. perc:
Jancski nagy helyzetben hibázott. 18. perc:
Hajdinger a tiszta helyzetben levõ Jancski
elé továbbított, aki nem hibázott, 1:3. 21.
perc: Kiszl hibáját Szauervein nem tudta
kihasználni. 22. perc: Szabó lövése a kapu-
fáról vágódott ki az alapvonalon kívülre.
23. perc: Kacz lövését Visi tolta szögletre.
Szöglet után Kacz lövése a kapufáról
Zámbó elé került, lövését Visi védte. 24.
perc: Tóth lövését Kiszl nem védhette, 1:4.
26. perc: Huszár gyenge lövését biztosan
védte Visi. 26. perc: szöglethez jutott a
Kike. Böröndi szögletét Hajdinger a kapu-
ba pörgette, 1:5. 28. perc: Fésû a jó helyzet-
ben lévõ Kacz elé tálalt, aki nem hibázott,
2:5. 29. perc: Tóth Huszárról lõtte a hato-
dikat, 2:6. 30. perc: Szabó egyéni játék után
szépít, 3:6. 31. perc: Tóth kapu mellé lõtt.
Fogta is a fejét! 32. perc: Szauervein is
eredményes, 3:7. 34. perc: Tóth ismét kapu
mellé lõtt. 36. perc: Kacz lövését védte
Visi. 37. perc: ismét Kacz próbálkozott, de
kapu fölé lõtte a labdát. 38. perc: Szauer-
vein kapu fölé rúgta a labdát. 40. perc:
Huszár hagyott ki szépítési lehetõséget.
Megérdemelt Kike-gyõzelem.
Sárga lap: Fésû.
Góllövõk: Szabó 2, Kacz ill. Böröndi 2,
Jancski, Tóth 2, Hajdinger, Szauervein.

Twister Galaxy–
Dream Team 1:3 (1:0)

Twister Galaxy: Bognár I. – Kaló, Vörös,
Lakatos Á., Hegedüs.

Csere: Killer I., Kristóf, Szántó, Palásti.
Dream Team: Hajdu – Bognár J., Varga,
Simon, Mondovics.
Csere: Bognár R., Simon T.
2. perc: Vörös lövését Hajdu szögletre
ütötte. 3. perc: Simon J. lövését Bognár I.
védte. 4. perc: Hegedüs lövése célt tévesz-
tett. 5. perc: Lakatos Á. lövését Hajdu csak
lábbal tudta hárítani. 6. perc: Lakatos Á.
kapu fölé bombázott. 9. perc: Simon J.
mellé gurított. 10. perc: Simon J. nagy
helyzetben hibázott. 11. perc: Bognár R.
nem tudott örömöt szerezni a papának,
mert lövése kapu mellé szállt. 13. perc:
Kristóf nagy helyzetben kapu mellé lõtt.
16. perc: Simon lövése nem okozott gon-
dot Bognár I.-nek. 17. perc: Palásti lövése
kerülte el a kaput. 18. perc: Palásti lövésé-
vel szemben Hajdu tehetetlen, 1:0. 18.
perc: Vörös zúgó kapufát rúgott. 19. perc:
Varga lövése Bognár I.-rõl felpattant, Var-
ga fejelt, Bognár I. másodszorra véd. 21.
perc: Kristóf a kapu elõtt keresztbe lõtt.
22. perc: Simon J. mellé gurít. 24. perc:
Kristóf lövését Hajdu fogta. 25. perc: La-
katos Á. a kapufát találta el. 26. perc: Var-
ga lábáról Bognár I. szedte le a labdát. 27.
perc: Simon J. egyenlített, 1:1. 29. perc:
Varga erõs lövésébe Bognár I. belekapott,
szöglet lett. 31. perc: Palásti lövése Haj-
duról a mezõnybe Simon J. elé került, át-
adását Mondovics értékesítette, 1:2. 33.
perc: Mondovics a jobb helyzetben lévõ Si-
mon elé passzolt, aki nem hibázott, 1:3. 35.
perc: Lakatos Á. lövését Hajdu a mezõny-
be rúgta. 36. perc: Varga lemaradt Bognár
R. átadásáról. Ez is gólhelyzet volt!
Elsõ gyõzelmét aratta a Dream Team,
megérdemelten!
Sárga lap: Kaló és Kristóf, utóbbi a máso-
dik sárga után végleg! A terembõl kimenet
a játékvezetõt trágár szavakkal illette,
ezért 2, azaz kettõ soron következõ mérkõ-
zéstõl eltiltva!!!
Piros lap: Kristóf.
Góllövõk: Palásti, ill. Simon J. 2, Mon-
dovics.

LSC Sárbogárd–
Légió 2000, Natur Agro

2:5 (0:4)

LSC Sárbogárd: Farkas – Rehák, Lakatos
Gy., ifj. Bor, Bor.
Csere: Ellenbruck, Lakatos R.
Légió 2000, Natur Agro: Horváth – Tóth
A., Palotás, Kelemen, Nyúl.
Csere: Derecskei, Simon K., Tóth G., Virág.
1. perc: Bor kapu mellé lõtt. 3. perc: Nyúl
lövését Farkas kiüti a mezõnybe, Palotás
pedig kapu fölé bombáz. 5. perc: Palotás
átadását Kelemen lõtte be, 0:1. Még ebben
a percben Kelemen egy elvesztett labda

után növelte az elõnyt, 0:2. 6. perc: Tóth A.
tiszta helyzetben rosszul vette le a labdát,
elpattant tõle. 7. perc: ifj. Bor estében ka-
pu mellé lõtt. 8. perc: szöglet után ifj. Bor
perdített kapura, Horváth kirúgta a me-
zõnybe. 10. perc: Tóth A. kapura lõtt, Far-
kas kiütötte Virág elé és máris 0:3. 12.
perc: Lakatos Gy. lövését Horváth Virág
elé ütötte, átadását Tóth G. nagy helyzet-
ben kapu fölé vágta. 13. perc: Tóth G. lövé-
sét Farkas Virág elé ütötte, aki nem hibá-
zott, 0:4. 16. perc: Palotás nagy lövése kapu
fölé. 17. perc: Kelemen szerelte ifj. Bort,
lõtt, Farkas szögletre ütötte a labdát. 20.
perc: szabadrúgáshoz jutott az LSC, de el-
puskázták a szépítési lehetõséget. 21. perc:
Bor lövését Horváth a mezõnybe öklözte.
24. perc: Légió-szabadrúgás. Semmi. 25.
perc: hiba hiba hátán! 26. perc: Rehák át-
adás helyett lõtt kapu mellé. 27. perc: Bor
hosszan vette át a labdát. 28. perc: Bor ka-
pu elõtt keresztbe lõtt. 29. perc: Rehák
próbálkozott, Horváth szögletre ütötte a
labdát. Ifj. Bor rosszul lépett, megsérült.
30. perc: Rehák megint kapu fölé lõtt. 32.
perc: Virág lövése kerülte el a kaput. Virág
szögletre ment Ellenbruck elõl. Az elvég-
zett szöglet után Rehák szépít, 1:4. 33.
perc: Kelemen váratlan lövése kapu mellé
szállt. 34. perc: Tóth G. lövése Farkas lábá-
ban akadt el. 35. perc: Kelemen átadásából
Tóth A. szerzett gólt, 1:5 37. perc: Derecs-
kei, ajtó–ablak nyitva, mellé. A kidobott
labdát Kelemen szerezte meg, lövését Far-
kas szögletre tornázta. A szögletrúgást
Palotás a kapu fölé rúgta. 39. perc: LSC-
szöglet, ismét, a végén semmi. 40. perc: a
mérkõzés végét váró Légió nem figyelt, és
Ellenbruck szépített, 2:5.
Mindkét csapat sok hibával tarkított mér-
kõzést játszott, jó iramban!
Sárga lap: Lakatos Gy.
Góllövõk: Rehák, Ellenbruck ill. Kelemen
2, Virág 2, Tóth A.

Bogárd Junior–Extrém
3:14 (0:9)

Bogárd Junior: Lekner – Németh N.,
Oláh, Lénárt, Bor P.
Csere: Varga.
Extrém: Németh T. – Nedoba, Dévényi,
Horváth T., Tórizs.
Csere: Baki.
1. perc: Dévényi lövése Németh N.-rõl vá-
gódott le. 2. perc: Bor P. sarokkal próbál-
kozott, Németh T.-rõl Lénárt elé került lö-
vése Nedobáról ment szögletre. 3. perc:
Tórizs cselezte ki a védõket, 0:1. 4. perc:
Lénárt lövését Németh szögletre ütötte. 5.
perc: szabadrúgásból Horváth nagy gólt
lõtt, 0:2. 6. perc: Tórizs pörgetett kapu
mellé. 7. perc: Horváth ismét nagy gólt lõtt,
0:3. 8. perc: Baki átadását Horváth Lekner
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segítségével szögletre tolta. Horváth vé-
gezte el a szögletrúgást, Baki pedig a kapu-
ba továbbította a labdát, 0:4. 9. perc: Baki
mellé lõtt. 10. perc: Dévényi lövése Lekner
lábáról felpattant, másodszorra rávetõdve
megfogta. 11. perc: Tórizst nem tudták tar-
tani, újabb gólt szerzett, 0:5. 12. perc: Dé-
vényi futtából nagy gólt lõtt, 0:6. 13. perc:
Bor lövését védte Németh T. 14. perc: Baki
gól, 0:7. 15. perc: Tórizs Lekner kezébe
emelt, nagy helyzet volt! 16. perc: Lénárt
csúnyán kapu fölé lõtt. 17. perc: Horváth
kapu mellé lõtt. 18. perc: Tórizs túlzásba
vitte a cselezést, végül mellé lõtt. 19. perc:
Baki nem hibázott, 0:8. 20. perc: Tórizs ál-
lította be a félidõ eredményét, 0:9. 22.
perc: Lénárt lövése Nedobáról vágódott
szögletre. Bor szögletét Lénárt a kapuba
helyezte, 1:9. 24. perc: Lénárt lövését Né-
meth védi. 25. perc: Horváth-gól, 1:10. 26.
perc: Tórizs Dévényi átadását kapu mellé
rúgta. 28. perc: szerencsés góllal Horváth
növelte az elõnyt, 1:11. 29. perc: Tórizs át-
adásából Horváth lõ gólt, 1:12. 31. perc:
Horváth-kapufa, a kipattanó Dévényi elé,
átadásából újabb Horváth-gól, 1:13. 33.
perc: Tórizs-gól 1:14. 34. perc: Dévényi lö-
vését Lekner szögletre ütötte. 36. perc:
Lénárt átadásából Bor szerzett gólt, 2:14.
37. perc: Lénárt átadásából Németh N.
szépít, 3:14. 38. perc: Bor Németh kapuson
átemelt, a gólba tartó labdát Baki a gólvo-
nalról fejelte ki.

Jó iramú mérkõzésen az Extrém több gólt
is rúghatott volna, így gyõzelmük ilyen
arányban is megérdemelt!

Góllövõk: Lénárt, Bor P., Németh N., illet-
ve Tórizs 4, Horváth T. 6, Baki 3, Dévényi.

Tabella az õszi fordulók után:

1. LSC Sárbogárd 7 5 1 1 37:13 16

2. Extrém 7 4 2 1 44:19 14

3. Sárkeresztúr Kike 7 4 - 3 34:20 12

4. Légió 2000, Natur Agro 7 3 2 2 26:17 11

5. Twister Galaxy 7 3 1 3 18:20 10

6. Spuri 7 3 1 3 25:31 10

7. Bogárd Junior 7 1 1 5 22:48 4

8. Dream Team 7 1 - 6 14:52 3

Góllövõlista:

1. Horváth Tamás (Extrém) 14 gól, 2. Bor
József (LSC Sárbogárd) 13 gól, 3. Lénárt
György (Bogárd Junior) 11 gól.

Gróf Ferenc

Sárbogárdi Természetjárók programterve, 2017
A túrák helye és idõpontja is változhat. Ezekrõl idõben tájékoztatást adunk. Továbbiak-
ból is cserélhetünk (rossz idõ esetére): Bábonymegyer – Patkó Bandi fája – Kási vár;
Lulla – Jaba-puszta – Böre vár; Szt. László tanösvény – Gyûrûfû; Sötétvölgyi tanösvény
stb. Bármilyen akadály esetén ezek közül választunk célpontot. A túrákra jelentkezni
1.000 forint befizetésével folyamatosan lehet, amíg hely van. A jelölt távolságokon felül
mindenhol mód van hosszabb túrák megtételére is. Ahol lehetõség van fürdésekre, a
megelõzõ túrán jelezni fogjuk. A túrákról érdeklõdni lehet Németh Páltól (tel.:
25/625-524, 30/429-8964, nemeth-pal@freemail.hu), vagy a facebookon a Sárbogárdi
Természetjárók csoportban is.

Január 21.
Vértes-hg. Csákányos-puszta – Kiskopasz
– Körtvélyesi-kilátó. Táv: kb. 5 km
Indulás: 7 óra 30 perc

Február 18.
Vértes-hg. Vértesacsa – Föngyös kerti tan-
ösvény
Indulás: 7 óra 30 perc

Március 25.
Bakony-hg. Eplény – Ámos-hegyi tanösvé-
nyek. Táv: kb. 8 km
Indulás: 7 óra

Április 22.
Pilis-hg. Piliscsaba – Nagy-kopasz – Dévé-
nyi Antal-kilátó. Táv: kb. 5 km
Indulás: 7 óra

Május 20.
Balaton-felvidék Sajkod – Apáti-hegy –
Kilátó. Táv: kb. 6 km
Indulás: 7 óra

Június 3-5.
Somogyi-dombság, Pünkösdi túra Nagya-
tád és környékére (lásd a külön kiírást)

Július – augusztus
Külföldi túrák (kellõ jelentkezõ esetén)

Szeptember 16.
Pilis-hg. Pilisszentkereszt – Pilis-tetõ. Táv:
kb. 5 km
Indulás: 6 óra

Október 7.
Észak-Somogy, Balatonboglár – Szõlõs-
kislak – Gyugy – Szõlõsgyörök. Táv: kb. 6
km
Indulás: 6 óra

November 11.
Bakony-hg. Bakonybél – Witt-kilátó. Táv:
kb. 8 km
Indulás: 7 óra

December 9.
Bakony-hg. Veszprém – Gulya-dombi ki-
látó – Jutas vitéz kilátó. Táv: kb. 5 km
Indulás: 7 óra

Sárbogárdi Természetjárók

TÉLI SZÜNETTÉLI SZÜNET
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a Bogárd és Vidéke HírházTájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a Bogárd és Vidéke Hírház

2016. december 24-é2016. december 24-étõtõl 2017. januál 2017. január 8-ár 8-áig záig zárva tart.rva tart.
Ez idõ alatt nem jelenik meg a Bogárd és Vidéke hetilap, az ügyfélfogadás és a hirde-
tésfelvétel szünetel.

NyitáNyitás: 2017. januás: 2017. január 9-ér 9-én (hén (hétfõtfõn) 8 ón) 8 órakor.rakor.

Minden kedves Olvasónknak és Ügyfelünknek ezúton kívánunk békés, örömteli, sze-
retetteljes ünnepeket! Az új esztendõben elegendõ erõt a kihívásokhoz, türelmet,
megértést, bizalmat és szeretetet mások és magunk iránt, s elsõsorban hitet!

A szerkesztõség csapata
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SÁRVÍZ KISTÉRSÉGI KÖZPONTI ÜGYELET: Aba, Káloz,
Sárkeresztúr, Sárszentágota: Aba, Béke tér 2.,

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.

Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utol-
só munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,
Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (70) 370 3104.

Hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától
másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET: Alap, Alsószentiván, Cece,
Sáregres, Vajta: Cece, Jókai u. 11., 06 (25) 234 841.

Munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól
hétfõ reggelig, 7.30–7.30-ig.

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

a Sárbogárd, Ady E. út 79. szám alatt (SZTK), a 2. emeleten rendel. Tel.:
06 (25) 462 641. H: 8-12, K: 13-16.30, Sze: 8-10, Cs: 8-12, P: 8-12.
Nagyhörcsök: Sze: 11.00-13.00.

Dr. Farkas János háziorvos

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

Pusztaegresi háziorvosi körzet

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007 H: 8-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P: 8-10.

Dr. Jarabin János háziorvos

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

Dr. Nemes Mária háziorvos

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

Dr. Oroszlány László háziorvos

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

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti orvosi rendelõben rendel, tel.: 06
(25) 460 013. H: 13.30-16.30, K-Sze-P: 8.30-11.30. Rétszilas, Fehérvári
u. 95.: Cs: 9.00-11.00. Rendelkezésre álló idõ: H-P: 7.30-15.30

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatt rendel, tel.: 06 (25) 463 489; Tö-
börzsök, Szt. István u. 96., telefon: 06 (25) 465 080.

hétfõ: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; kedd: 8.00–11.00, Töbörzsök, Szt. Ist-
ván u. 96.; szerda: 8.00–11.00, Tompa M. u. 2.; csütörtök: 8.00–11.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96.; péntek: 8.00–10.00, Tompa M. u. 2.; 11.00–
12.00, Töbörzsök, Szt. István u. 96. Tanácsadás: kedd: 11.00–12.00,
Töbörzsök, Szt. István u. 96., szerda: 13.00–14.00, Ady E. út 126.

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

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

KÖZPONTI ÜGYELET MINDEN NAP 15.30 órától
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104

MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104

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

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Éjjel-nappali ügyelet: 06(25)433-444, 06(80)205 020. Polgármesteri hiva-
tal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
E.ON hibabejelentés: 06(80)205-020 (vezetékes telefonról ingyenes). E-mai-
l-en (hálózattal kapcsolatos ügyekben): aramhalozat@eon.hu. Postacím:
E.ON Ügyfélszolgálat 7602 Pécs, Pf.:197.

Ha nem ég a gáz...!
Hibabejelentés: 06(80)301-301 (vezetékes telefonról ingyenes). Ügyfélszolgá-
lat: 06(40)220-022. E-mail-en (hálózattal kapcsolatos ügyekben):
gazhalozat@eon.hu. Levélben: E.ON Ügyfélszolgálat 7602 Pécs, Pf. 197.
Faxon: E.ON Ügyfélszolgálat 06(93)310-802

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

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

Ha sérült, kóbor ebet, rókát látunk, elhullott vagy elütött
állati tetemet fedez fel,

hívja a polgármesteri hivatalban Mikóné Vollár Veronika Diánát:
06(25)520-261, 38-as mellék, vagy Sárközy Károly gyepmestert
06(30)342-1493

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a 06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fõosztályát: 00(22)514-300, vagy a kárelhárítási ügyelet telefonszámát:
06(22)514-314

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

Ha nincs víz, csõtörés van a mérõórán kívül,
eldugult a kerítésen kívül a szennyvízcsatorna:

Körzetünk településein a Fejérvíz ZRt. üzemeltet. Ügyfélszolgálat munkanap-
okon: 7.30-14.30-ig, minden csütörtökön 7.30-18.00-ig. Hívható telefonszám:
06(25)460-101.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb akadály van: Közév Kft.:
06(25)508-990, 06(25) 460-128.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb
akadály van: Közútkezelõ KHT. Sárbogárd 06(25)465-126, 06(25)520-150,
ügyelet: 06(30)552-4904. Megyei utak esetén a 06(22)316-271, országos
útinform: 06(1) 3227-052, 06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

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

Tömegközlekedés

Menetrendi információk:
távolsági busz: KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ:

Székesfehérvár, autóbuszállomás, telefon: 06(22) 514-714
MÁV információ: 06(1) 515 9137 (állandó sárbogárdi ügyelet).

Helyi buszjárat: Régió 2007 Kft. 8083 Csákvár, Berényi út 2072/11 hrsz.
Lics Zoltán ügyvezetõ: 06(20)6613 958

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

06 30 440 5790

SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ

06 30 347 3767

IRODAI ADMINISZTRÁTORT KERESEK
Sárbogárd és közvetlen környékérõl.

Fényképes önéletrajzokat várom:
deluxemirrors@hotmail.com

vagy érdeklõdni: +36 70 363 6325

UTAZZON A NESZEBÁR IRODÁVAL
2017-BEN ERDÉLYBE!

Egyik program: Észak-Erdély,
a másik Kazány-szoros, Herkulesfürdõ stb.

Telefon: 06 70 364 3635

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

Kétszemélyes kihúzható kanapé két fotellal újszerû állapotban eladó. 06
(20) 405 7366

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

Sárszentmiklóson Külsõ-szõlõben 3 hektár föld eladó. 06 (30) 330 0310

Kulcsot találtak a tiszti lakótelep és az új üzletközpont környékén. Átvehe-
tõ a szerkesztõségben.

APRÓHIRDETÉSEK

Köszönöm, hogy rám találtál, s a szívedbe befogadtál.

JOBBAN LÁSZLÓ és
JOBBAN LÁSZLÓNÉ, Kiss Mária

60.
házassági évfordulójuk alkalmából

sok szeretettel köszöntik gyermekeik,
unokáik és dédunokáik.

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

A hétvégén, december 16-án a következõ pár kötötte össze hi-
vatalosan is élete fonalát Sárbogárdon:

ÁCS JUDIT CSILLA sárbogárdi lakos és
LUKÁCS FERENC sárbogárdi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján,
a házaspár hozzájárulásával tettük közzé.

Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges
gyermekáldást, a nehézségekben kitar-
tást kívánunk az újdonsült házaspárnak!

Szerkesztõség

ORVOSI ÜGYELET MÛKÖDÉSI
RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:

HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénte-
ken 12.00 órától másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00
órától másnap 7.00 óráig.

ÚJ HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104
Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdéséig,
16.30 órától 17.00 óráig az alábbi telefonszámon hívható háziorvosok:

HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;
KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;
SZERDA, DR. FARKAS JÁNOS, 06 (20) 927 9213;

CSÜTÖRTÖK, DR. JARABIN JÁNOS, 06 (30) 928 5500.
Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig a Sárbogárd város
területén mûködõ háziorvosok orvosi körzetenként sürgõsségi esetekben
rendelkezésre állnak.
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