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Világosságot,
teljességet,
tisztaságot
A Nap, Jézus és a Kakas éve ragyogó
napsütéssel virradt ránk 2017. január
1-jének reggelén. A dermesztõ fagy és a
napsugarak, a két ellentétes elem egészen rendkívüli módon bizsergették a
vastag öltözékbõl egyetlen kilátszó bõrfelületet: az arcomat. A rideg idõ is,
lám, mennyi szívmelengetõ dolgot tartogat számunkra! Nem beszélve a kártevõk megtizedelésérõl és a korcsolyázásról a tavon. Hálát adtam és adok
azért, hogy télvíz idején nem egy szál
pendelyben, mezítláb dideregve, étlen-szomjan, kegyetlenkedések és háború közepette kell élnünk, túlélnünk,
hanem van betevõ falatunk, meleg
hajlékunk, ruházatunk, békeidõ és
szeretõ család vesz körül.
Nap fénye világosságot,
Hold fénye teljességet,
Víz színe tisztaságot,
Csillagok fényességet
Adjatok, adjatok, adjatok!
…
Kegyes Földanya,
Kegyes Napanya,
Kegyes Holdanya,
Kegyes Vízanya,
Kegyes Õsapák,
Kegyes Õsanyák,
Kegyes Istenek,
Kegyes Szellemek,
Áldozatunk fogadjátok,
Amit kérünk, megadjátok!
Elõttetek fejet hajtunk,
Fogadjátok hódolatunk!
(István a király – Áldozatunk fogadjátok, részlet)
Hargitai–Kiss Virág
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Megszûnik a
miklósi Takarék

Pallos
Asztalnyi faldarab lógott lefelé a Mikes közi óvoda egyik csoportja
mosdójának plafonjáról hétfõn reggel, nem kis riadalmat, sürgés-forgást keltve. A padlón törmelékdarabok hevertek. A szóban
forgó darabot pár éve javították.
Az óvoda dolgozói igyekeztek e váratlan helyzetben mihamarabb
megoldást találni az érkezõ gyerekek elhelyezésére. Kreatívan a
tornaszobába költözött át ideiglenesen a csoport pár napra, ami a
gyerekeknek különösképpen tetszett.
Mindeközben egy megbízott brigád nekilátott a javítási munkálatoknak – álmennyezetet tettek föl.
Nem ez az elsõ eset, hogy plafondarab szakadt le az óvodában.
Csak a szerencsének köszönhetõ, hogy eddig még nem történt komoly baleset. De meddig bízhatunk a szerencsében?
A Mikes közi épületbe jár a legtöbb gyermek. Számos családnál
sok-sok várakozás és próbálkozás, nehézségek árán köszöntött be
a gólya. Örülhetünk, hogy emelkedõben van a születések és gyermekek száma. Ezek fényében is felelõtlenség veszélyeztetni a felcseperedõ generációk testi épségét, életét. Rossz belegondolni,
mi történne, ha egy pici gyerekre esne rá egy ilyen faldarab, mint
amilyen pallosként lógott a plafonról hétfõn. Nem kevés pénzbe
kerül az egész óvoda mennyezeti problémáinak szakszerû rendbetétele, de ez most már kikerülhetetlen, ezen nem szabad spórolni!
Jogos elvárása az óvoda mûködését anyagi és természetbeni forrásokkal jelentõs mértékben támogató szülõknek, az ott dolgozóknak, hogy biztonságos körülmények között nevelkedjenek a gyermekek.
Dr. Sükösd Tamástól érdeklõdtem, hogy milyen intézkedés várható az ügyben. A polgármester elmondta, hogy két éve hálós megoldással, nem kevés pénzbõl lett kijavíttatva a mennyezet, ami –
most egyértelmûen látszik – hibás technológiai döntés volt, nem
bizonyult hosszú életûnek és megbízhatónak. A hirtelen jött hideg
miatt indult el most a fal, és a melegedés is hasonló problémát hozhat a betonszerkezetre jellemzõ dilatáció és a szigetelés hiánya
miatt. Az óvodában megvizsgálták a repedéseket. Ahol a legrosszabb a helyzet, ott a dilatáció mentén megvágták a betont és
dilatációs profilt tettek be ideiglenesen, ezzel elhárítva a közvetlen veszélyt. A végleges megoldás a giszkartonozás lesz, amit
amint lehet, elvégeznek. A több helyrõl bekért, eddig beérkezett
árajánlatok alapján markáns összegbe kerül ennek a munkának az
elvégzése, de azon vannak, hogy mindenki számára megnyugtatóan orvosolják ezt a problémát.
Hargitai–Kiss Virág

Megszûnik a Takarékszövetkezet több kisebb fiókja is az országban, köztük a sárszentmiklósi is január 15-én. A hír lakossági megmozdulást váltott ki: aláírásgyûjtés indult, illetve Varga László és
Csóri Antal a helyi lakosság nevében levelet juttattak el a B3 Takarék Szövetkezet részére, mely a facebookon is olvasható. Ebben
kifogásolják, hogy a bezárás minden elõzetes egyeztetés nélkül
történik; a döntést felháborítónak és elfogadhatatlannak tartják.
A bezárás elleni érvként leírják: „Sárszentmiklós 1969-ig önálló
település volt, közel 4000 lakossal. Sárbogárd része ugyan, de földrajzi, települési adottságai miatt külön településrész-központja is
van. A fiók ügyfelei az itt élõ emberek, vállalkozók, vállalkozások
és sok nyugdíjas, akiknek komoly gondot jelent a város központjába való beutazás is. A bankfiók megszüntetése a B3 Takarék Szövetkezetnek is káros lenne. Nagyon sokan már most fontolják a
számlák megszüntetését, a Takarékbank elhagyását.” Többek
között ezen érvek miatt tiltakoznak a fiók bezárása ellen, és
követelik a döntés visszavonását, a fiók folyamatos mûködtetését.
A Takarékszövetkezet válaszlevelében azt írja, hogy 2016. december 13-án kelt közleményében tájékoztatta az ügyfeleit a fiók bezárásáról. A számlaszámok és az ügyintézési rendszer változatlan
marad. „Nehéz és szigorúan racionális döntést hozott Takarékszövetkezetünk, amikor úgy határozott, hogy gazdasági okokból
bezárja a Sárbogárd, Köztársaság út 224. szám alatt lévõ fiókot.
Ezt megelõzõen számos körülményt mérlegelt, több tényezõt számításba vett, mindezek eredménye alapján döntött így. Sajnálatos
módon ebben a helyzetben, bármennyire is szeretnénk, nem tudunk olyan megoldást találni, amely valamennyi ügyfelünk számára egyaránt kedvezõ lenne, igényeiket maximálisan kielégítené.
Habár a bezárásra kerülõ Sárbogárd, Köztársaság út 224. szám
alatti fiók földrajzilag Sárszentmiklóshoz tartozik, viszont közigazgatásilag Sárbogárd település része; a döntéshozatal során
Takarékszövetkezetünk arra törekedett, hogy a területen a
Takarékszövetkezetünk továbbra is képviseltesse magát, tehát
Sárbogárd településrõl Takarékszövetkezetünk nem vonul ki.”
Dr. Sükösd Tamás polgármester érdeklõdésemre arról tájékoztatott, hogy ha tudnak az épületnek funkciót találni, akkor úgy néz
ki, maradhat az automata, ami az emberek egy részének problémáját megoldaná. A Takarékszövetkezet illetékeseivel folytatott
tárgyalások során elment a legmesszebbre, javaslatot tett többek
között esetleges munkaidõ-csökkentésre is, de a Takarékszövetkezet nem tudja ily módon sem rentábilisan megoldani a fiók
fenntartását.
Az ATM sorsáról még nincs konkrét döntés. A fejleményekrõl tájékoztatjuk Olvasóinkat.
Hargitai–Kiss Virág

A fotón látható ötletes, értelemre és büszkeségre ható felszólítást
a sárbogárdi munkaügyi központ mögötti, nemrégiben megszépült területen helyezték ki, helyettesítendõ a már megszokott Fûre lépni tilos! formulát. Remélhetõleg hatásos lesz, és távol tartja
az új parktól a „vadmalacokat”.
HKV
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Szabadfogás
mozgalom

A 2016 májusában lezajlott, sikeres elsõ fordulót követõen most
ismét útnak indítjuk a közép-európai programot. A közösségi
kezdeményezéssel célunk az áruházak közösségeinek támogatása. A helyi civil szervezeteknek, lakossági kezdeményezéseknek
nyújtunk segítséget.
Magyarországon a rendelkezésre álló keret összesen 25.200.000
forint (programonként 400.000 forint), ekkora összeggel támogatjuk Magyarország legjobbnak ítélt 63 projektjét.
Vásárlóink és munkatársaink egyedülálló lehetõséget kapnak,
hogy eldöntsék: a Tesco mely helyi jótékonysági szervezetnek
nyújtson anyagi támogatást.
A jótékonysági és civil szervezeteknek 2016. január 2-a és január
31-e között négy hét áll rendelkezésre a pályázatok benyújtására a
program internetes felületén: a www.tesco.hu/kozosseg weboldalon.

Gyakori kérdések:
1) Hogyan tudom benyújtani a pályázatomat?
A pályázatokat kizárólag az interneten, a www.tesco.hu/kozosseg
oldalon lehet benyújtani.
2) Ki pályázhat támogatásért a közösségi támogatási programban?
A programmal a civil szervezeteket célozzuk meg, de a
www.tesco.hu/kozosseg oldalon pontosan megtalálja, hogy kik indulhatnak a pályázaton.
3) Mi a jelentkezési határidõ?
Január 31. A programra vonatkozó többi határidõt a
www.tesco.hu/kozosseg oldalon találja.

1. Jelentkezés: A civil szervezetek a www.tesco.hu/kozosseg oldalon nyújthatják be pályázatukat.
2. Pályázatok értékelése*: A körzetenként a legjobbnak ítélt 3 pályázatot a pályázati bizottság választja ki.
3. Szavazás: A vásárlók minden vásárlás alkalmával kapnak egy
zsetont, amivel a régióban induló 3 pályázó közül arra szavaznak,
aki szerintük a legjobban megérdemli a támogatást.
4. Eredményhirdetés: A legtöbb vásárlói szavazatot kapott projektek bejelentése minden körzetben.

Tanárnõjük segítségével a töbörzsöki iskolások is bekapcsolódtak
a „Szabadfogás mozgalom” népszerûsítésébe, és ruhákat, figyelemfelkeltõ plakátokat helyeztek el a piacon kijelölt helyre.

LAPELÕFIZETÉS
Kedves Olvasóink, Elõfizetõink!
Lapunkra ebben az évben is lehetõség van elõfizetni a szerkesztõségben, nyitva tartási idõben.
A lap ára változatlan:
1 évre 9.600 Ft (48 lapszám x 200 Ft), 1/2 évre 5.100 Ft (24 lapszám x 212,50 Ft),
1/4 évre 2.700 Ft (12 lapszám x 225 Ft)
Bízunk benne, hogy ebben az esztendõben is érdemesnek tartják megvásárolni a Bogárd és Vidéke
hetilapot, melynek híreivel legjobb tudásunk szerint Önöket szolgáljuk.
Hargitai–Kiss Virág
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Kossuth-morzsák
Elérkezett a december. Programjaink sokasága várt ránk ebben a hónapban.
EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD
Tanulóinknak törekszünk minél többször az egészséges életmódot hirdetni mozgásos formában illetve az étkezés területén is.
Ezt tettük december elsején is. A gyerekek nagyon kedvelik az
egészségnapokat, hiszen többféle finomságot kóstolhatnak ilyenkor.

DÍJAZOTT PÁLYAMUNKA
Már másodjára tettünk eleget a Kossuth Szövetség által meghirdetett pályázatnak. Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el bennünket, hogy mindkét alkalommal sikeres, díjazott pályamunkát
tudtunk prezentálni. A díjkiosztó helyszíne Budapesten a Magyar
Tudományos Akadémia Könyvtára volt, melyre december 2-án
került sor. Kaszás Enikõ 5. osztályos tanulónk pályamunkáját
ezüst oklevéllel jutalmazta a zsûri. Gratulálunk!

MIKULÁS
A kicsik és a nagyok körében is az egyik legjobban várt személy a
Mikulás, aki iskolánkba is ellátogatott december 5-én a délelõtti
órákban. Minden gyermek megkapta a csomagját, énekszóval,
versekkel köszönték meg a kisebbek Télapó bácsinak a kedvességét. Az egészséget és az összetartozást is népszerûsítjük ilyenkor,
hiszen piros sapkában, pólóban, az iskolát megkerülve együtt fut
iskolánk apraja-nagyja. A délután fergeteges bulival zárult.

VÁROSI ELISMERÉS

December 9-én a városi díjkiosztó ünnepségen emléklapot és plakettet vehettek át tanulóink a tavalyi tanévben országos versenyeken elért eredményes szereplésükért. A Gyöngyhalászat Országos Tehetséggondozó versenyen Boros Alexandra I. helyezést ért
el életvitel tantárgyból, Vinis Gergõ II. helyezést ért el természetismeret tantárgyból és Sohonyai Dávid III. helyezést ért el történelem tantárgyból. Horváth Erzsébet a sport területén megyei atlétikai versenyen elért I. helyezéséért részesült elismerésben.
Gratulálunk Nekik!

FEKETE-FEHÉR TÁNC
December 8-án a fogyatékkal élõk világnapját ünnepelték városunkban. Rövid köszöntés után nagylányaink fekete-fehér tánccal kedveskedtek a közönségnek. Folytatva a jó hangulatot táncházzal töltöttük a délutánt.

A SZERETET ÜNNEPE
Karácsony… a SZERETET ünnepe. Ezt éreztük mi is, és a meghatódottságtól alig jutottunk szóhoz.
December 20-án fantasztikus meglepetésben volt része tanulóinknak. A Gyermekjóléti Szolgálatnak köszönhetõen minden ta-

nulónk ajándékdobozzal térhetett haza. Hatalmas csomagokkal
közt, boldogságtól sugárzó arccal köszönték meg a meglepetést.
Azonban itt még nem volt vége a programsorozatnak. Kézmûves-foglalkozáson ajándékot készíthettek õk is. Sok szép alkotás
született. A nap zárásaként hatalmas lakmározást csaptunk, hiszen minden osztály szorgosan „sütkérezett” az elmúlt napokban.
Finomságoktól roskadozó asztalok, boldog gyermekarcok – mi
így vártuk az elõttünk álló ünnepet.

KARÁCSONYI MÛSOR
Hagyományainkhoz híven idén is karácsonyi mûsorral zártuk az
évet. 21-én nagy izgalommal vártuk meghívott vendégeinket és a
kedves szülõket a mûvelõdési házban tartott ünnepségünkre. Ismét nagyon színes mûsorral sikerült megmutatni azt, hogy mire
vagyunk képesek. Jézus születése, a karácsonyfa története, hóemberek, gyertyaláng, kórus és keringõ mind szerepelt a repertoárban. Meghatódott, izgatott, boldog, büszke és fáradt szempárok –
így lehet leírni azt, ami gyermek és felnõtt szemében csillogott
aznap.

Bogárd és Vidéke 2017. január 12.

ISKOLA

5

Hírek a Szent Istvánból
Olvasóvá nevelés – második
állomás a könyvtárban
A Madarász József Városi Könyvtár dolgozóival elõre egyeztetett idõponthoz igazodva december 13-án a hatodik osztályosokkal elindultam a bibliotékába. Igaz,
elég sokat kellett gyalogolnunk a dermesztõ hidegben, de tudván, hogy várnak minket, semmi nem szegte kedvünket. Odaérve mérhetetlen szeretettel fogadott minket Ilonka néni és Angéla. Az olvasóteremben egy kedves elõadást hallhattunk
egy sárbogárdi kortárs íróról, Nyulász Péterrõl, akinek sárbogárdi kötõdése erõteljes hangsúlyt kapott, majd egy rövid részt
hallhattunk Helka címû mûvébõl is.
Angéla Jeronimo Stilton és Tea Stilton
(Elisabetta Dami) regényeirõl beszélt nekünk. Elõadásában nagy hangsúlyt kaptak
az író életrajzi vonatkozásai; megismertük
pályájának kezdetét, s eljutottunk a kiteljesedésig. A gyerekek elõtt nem volt ismeretlen a szerzõnõ (többféle) álneve és
munkásságának egy-két részlete, mégis a
bemutatás során sok új és meglepõ információt tudhattak meg. Említésre került
Nils Holgersson, valamint Nagy Bandó
András verseskötete is, amelyek közül a
gyerekek választották ki, melyik mûbõl
szeretnének részleteket hallani.
Az elõadás utolsó szegmensében a diákok
közelebbrõl is megismerkedtek a kortárs
gyermekirodalom néhány kitûnõ darabjával, s a részletek alapján sokan feljegyeztek
egy-egy címet és szerzõt.
Mielõtt elhagytuk volna a könyvtárat, a
gyerekek könyveket „vadásztak” maguknak, amelyeket ki is kölcsönöztek. Örömmel várják, hogy minden egyes kivett
könyvhöz feladatlapot készítsek nekik, így
segítve a megértést, és egyben ellenõrizve,
hogy valóban elolvasták-e az adott mûvet.
Iskolánkban szeptember óta zajlik a
könyvmolyverseny, melynek nyertese – a
legtöbbet olvasó diák – vándorkupát kap.
Ezzel a programmal is ehhez a versengéshez kívántam segítséget nyújtani.

A töbörzsöki Könyvmolyok
harmadik állomása
a Micimackó csoportban
A téli szünet elõtti hét keddjén voltunk hivatalosak a Zengõ Óvoda Micimackó csoportjába. Nagy szeretettel és izgalommal
készültünk a kicsik számára összeállított
mûvek felolvasásával. A hetedikes osztályomból Hegedüs Nórival, Lakatos Anitával, Rostás Jázminnal és Zádori Lillával
nagy gonddal válogattunk a szóba jöhetõ
versek, mesék, rövidke történetek között.
Döntéseinket természetesen az határozta
meg, hogy most ovisokhoz megyünk, nem
pedig felnõttekhez. Arra törekedtünk,
hogy az olvasmányok rövidebbek és a kicsik számára könnyen érthetõek legyenek.

Élmény volt számomra figyelni a lelkesedésüket, az átgondolt érveket és ellenérveket, fejlõdõ vitakészségüket. Igyekeztem a
háttérben maradni és csak ritkán közbeszólni.
A picik éppen akkor ébredtek, amikor
odaértünk, így az uzsonnázás közben
kezdtük el mûsorunkat. Télapós és karácsonyi verseket és meséket hallhattak a lányok elõadásában. Volt olyan kislány, aki
tátott szájjal nézte a mûsort, volt, aki felállt

és elkezdett mesélni õ is. Egy idõ után egy
kört alkotva a szõnyegre ült az egész csoport. A figyelmes kis ovisok minden produkciót tapssal jutalmaztak. Nagyon közvetlen és barátságos volt a hangulat.
Az események során diákjaim megérezték, hogy milyen nagy örömet tudnak szerezni az ilyen pici gyerekeknek is irodalmi
alkotások felolvasásával.
Domjánné Dodonka Zita magyartanár
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Karácsonyi forgatag a Cecei Általános Iskolában
Az ünnepre készülve egyre sokasodnak a programok, az elõadások, a mûsorok, amikkel a cecei diákok kedveskedni szeretnének a
szeretteiknek. Elsõként a nagyközség Mindenki karácsonyán léptek fel diákjaink zenés, dramatikus játékukkal december 17-én,
szombaton. Az immár hagyományosnak mondható nyugdíjas karácsonyi ünnepségre december 19-én, hétfõn került sor, ahol a 4. b
osztályosok ismét megörvendeztették az idõsebb korosztály képviselõit. Kedden a szülõknek kívántak kedveskedni a 4. osztályosok,
így is hangolódva az ünnepre, majd az utolsó tanítási napon, szerdán a diáktársaknak és a pedagógusoknak is elõadták a sok munkával és szorgalommal összeállított és begyakorolt verseket, jeleneteket és dalokat. Szeretném köszönetemet kifejezni Földi Józsefné osztályfõnöknek és a 4. b osztályos diákoknak, hogy ilyen
sokszor elõadták mûsorukat, idõt és energiát nem kímélve!
Köszönöm áldozatos munkájukat!
Szabóné Várady Katalin igh.

Decemberi örömök a Cecei Óvodában
A Cecei Óvoda gyermekei számára a december sok kellemes élményt tartogatott.
Az adventi készülõdés szinte minden napra nyújtott valami maradandót az ovisok
számára.
Az elsõ nagy élmény a Télapó érkezése
volt. Erre már régóta készülõdtek az apróságok. Lázasan tanulták a verseket és énekeket, készültek a Télapónak szánt ajándékok. Folyamatosan kémlelték az ablakokat, vajon látta-e a piros ruhás öreg bácsi a várat, amit építettek, vagy akár a csintalanságot, amit éppen elkövettek. Az izgalom a tetõfokára hágott már december
6-a reggelére. Nagy volt az örömük, amikor a jóságos Mikulás megérkezett a csoportokba. Meglepõdve tapasztalták, hogy
mennyi mindent tud róluk a Télapó. Nagyon örültek a csomagoknak, amiket büszkén vittek haza.
A szemük láttára fokozatosan öltözött ünnepi díszbe az óvoda. A karácsonyi dekorációk egyre inkább jelezték: az ünnep már
nincs messze. Finom mézeskalács illata
lengte be a termeket. Elkészítésükben a
kisgyermekek is aktívan részt vettek. Közben sok ismeretre tettek szert, hiszen megismerték az alapanyagokat, tapintották,
szagolták, megfigyelték egymásra hatásukat. A kiszaggatott figurák sokasága megelégedéssel töltötte el õket. A kisült formák díszítésében saját ötleteiket használták fel.

Luca napján búzát vetettünk, s az ehhez
kapcsolódó népi hiedelmeket is megismerték a kisgyermekek. Minden nap megfigyeltük, hogyan fejlõdik a kis növényke,
mely karácsonykor gyönyörû dísze lett az
ünnepi asztalnak.
A falu karácsonyi ünnepségén is részt vettek a gyerekek. A Katica csoport betlehemes játéka örvendeztette meg a nézõközönséget. Jézus születésének történetét
elevenítették fel, mely megalapozta az ünnepi hangulatot.
Az óvodában december 21-én került sor a
karácsonyi ünnepségre. Az ünnep reggelén minden csoportban gyönyörûen feldíszített karácsonyfa, halk karácsonyi zene

és ajándékok várták az érkezõ kisgyermekeket. A csillogó kis szemek örömmel
pásztázták végig az ajándékokat, rácsodálkoztak a díszekre, visszatükrözve a karácsony fényeit. Kora délelõtt közös ünnepségen vettünk részt, ahol a Katica csoportosok betlehemeztek. Ezután minden csoport a saját termében folytatta az ünneplést. Meggyújtottuk mind a négy gyertyát
az adventi koszorún, karácsonyi dalokat
énekelgettünk. Az ajándékok kibontása és
kipróbálása volt az ünnep fénypontja. A
hálás gyermekarcok teszik nekünk, felnõtteknek felejthetetlenné ezt az ünnepet.
Nemcsak kapni, de adni is jó. Ezt a gondolatot már korán elültetjük a kis gyermekszívekben. Óvodásaink jó szót, mosolyt,
szeretetet képesek adni egy-egy vers és dal
kíséretében. A cecei nyugdíjasklub tagjait
Mikulás és karácsony ünnepén ily módon
ajándékozták meg a legkisebbek.
A december érzelmekben gazdag és élményekben sokszínû volt. Kellõen elõkészítette az otthoni meghitt karácsonyi ünnepet, ahol a rohanó világ zajától elvonulva
tudtunk egymásra figyelni, feltöltõdni szeretettel!
Cecei Óvoda
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A MI VILÁGUNK

Megemlékezés a doni
áttörés áldozatairól

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd

2017. január 12-én 16.00 órai kezdettel
a mûvelõdési központban megemlékezést
tart a doni áttörés áldozatainak emlékére.
A megemlékezésre tisztelettel várjuk Sárbogárd lakosságát.
Emlékezzünk együtt a 74 évvel ezelõtt kezdõdött tragédia áldozataira.
A HBE Sárbogárd vezetõsége

Január 22.
a magyar kultúra napja
Ebbõl az alkalomból január 21-én, szombaton
a József Attila Mûvelõdési Központ

NYÍLT NAPOT SZERVEZ.
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FILMÉLMÉNYEK
Volt olyan korszaka a történelemnek, amikor az emberek olvastak. Buszon, vonaton, strand gyepén. Manapság a harminc éven
aluliak a mobiljukon pötyögetnek, az idõsebbek filmet néznek
egy képernyõn. Nincs nagy baj! Nem vitatható, hogy az európai
kultúrát bizonyos, éppenséggel szentnek tartott szövegek alapozták meg, például az Iliász vagy az Ószövetség, de egy mozgóképsor is lehet az egész lelket felkavaró, az egész személyiséget elementáris hatása alá vonó jelenség. Nem a tucatfilmekrõl beszélek, ezek hatása inkább a rágógumi hatásfokához hasonlítható.
Vannak erõs, ütõs filmek.
Két ilyen találkozásom is adódott a múlt héten. DVD-lemezen
valaki kölcsönadta a Saul fia címû magyar alkotást (rendezte: Nemes Jeles László). Láttuk a poklot. Amelyet emberek állítottak
elõ. Volt, aki nem bírta nézni, a feleségem kiment a szobából. Az
alkotók nyilván nem élték át Auschwitz rémvilágát, de a sok-sok
visszaemlékezés igazi alkotói képzelettombolást indított el bennük. S amit csodálni lehet: a fantáziának ezt a látomásvilágát sikerült is megrendezett jelenetek lefényképezése által felidézniük. A
fõszereplõ, Röhrig Géza arcát nem lehet elfelejteni. Sok holokausztfilm van, de úgy gondolom, a haláltábor igazi atmoszféráját
Nemeséknek sikerült a leginkább átélhetõvé tenniük.
Van a filmmel kapcsolatban egy számomra már-már érthetetlen
jelenség. A szovjet, a kínai, általában kommunista haláltáborokról nemigen emlékszem filmre, pedig ott tízszer, vagy hússzor
annyi embert öltek meg, mint a németeknél. Gázkamra ugyan
nem volt, de a szibériai mínusz negyven fok, másutt az éheztetés, a
kényszermunka, a tífusz ugyanolyan hatásosnak bizonyult. Statisztikák szerint a foglyok mintegy fele ott veszett. Vannak emlékezések olyan táborról (Karaganda?), ahol úgy létesítettek helyet
az újonnan érkezõ fogolyszállítmánynak, hogy a táborlakók egy
részét bezavarták a közeli mocsárba, amely épp kezdett befagyni.
Még gázra sem kellett költeni. Miért nem érzik szükségét az illetékesek, hogy az emberiség emlékezetét e téren is helyre tegyék?
Így féllábú az emlékezet.
Az elmúlt hét másik fontos filmje a Jézus Krisztus szupersztár volt
(Rice és Webber musicaljébõl rendezte Norman Jewison). Az M2
tévécsatorna ajándékozott meg vele bennünket. Lenyûgözõ fehér
sziklaormok közé, egy sivatagias, valóban bibliai tájba megérkezik egy rozzant busz. Egy maroknyi érdekes fiatal száll ki belõle.
Kipakolnak, a jármû tetejérõl leemelik a hatalmas keresztet, s eljátsszák Krisztus keresztre feszítésének történetét, ahogy az
Evangéliumok elmesélik. A sztori meghökkentõ. Júdás mint ember, mint politikus, vitapartner jelenik meg benne. Mikor Krisztus
meghal a keresztfán („Uram, a kezeidbe ajánlom lelkemet”), a
játszók visszaszállnak a buszba, de elõbb még egy pillantást vetnek a dombtetõn sötétlõ három keresztre. Megfigyelhetõ, hogy a
Krisztust alakító férfi nem száll fel.

A nyílt nap lényege: betekintést nyerhetnek látogatóink olyan
helyekre is, amelyek eddig zárva voltak a közönség elõtt.
Raktárak, gépház, színpad, próbatermek. Kérdéseket tehetnek fel a munkánkkal kapcsolatban, illetve a nap során három
idõpontban várjuk az érdeklõdõket, hogy körbevezessük a
mûvház helyiségein és elmondjuk, mi folyik mostanában azokban a termekben.

A körbevezetéses bemutatók idõpontjai:
délelõtt 11-kor, délután 14 és 16 órakor.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Horváth István mûvházvezetõ

A zene szép. Modern, mégis dallamos. Áriák, együttesek, vad táncok. A rendezés itt is szuverén látomásvilágot teremt. Felülmúlhatatlan élmény.
Vannak nagy történetek, nagy események. Szükséges, hogy újra
és újra szembesüljünk velük.
L. A.
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KÖZÖSSÉG

Földanya gyermeke – Istennek Napfia
– monda a világ teremtésirül –
Második rész
Hejába várták, reményködve az embörök,
hogy gyön majd a Hajnaltündér, oszt möghasogattya az éj sötét kárpittyát, és azon a
hasadáson körösztûl áldott Napisten táltos
paripáján fõkaptat az égre. Hejába várták,
nem kaptatott fõ. A setétség mög égyre
csak sûrûbb lött. Etûnt a hód es. A bakacsinfekete kárpittyán az ígnek csak a csillagok pillogtak jeges fínyökkel.
Az állatok, embörök didörögve bújtak
össze. A gyerökök hejába énekõték:
„Nyisd ki, Isten, kiskapudat,
Süss fõl nap, fínyös nap,
Kertök alatt kisbárányok mögfagynak!”
Hejába múlik el égy nap, emúlik kettõ, három, osztán egy hét, kettõ, égy hónap, két
hónap, nem gyön a biztató verradat.
Hejába könyörögnek az embörök Istenanyához, hogy térjön fön az égre a Napisten, hozza az áldott melegöt, ami mögtermékönyíti a búzamezõket, mögóvasztya a vizek jégpáncélját. Nincs mit tönni. Itt
a vég, vége a világnak.
A bárányok bégetnek az akolban. Nincs
elesíg. Mögszakad értük a Csillagszömû
juhász szíve, de mit töhet? De csak nem
nízheti tétlenül a nyája végromlását. Elõvöszi hát a tilinkóját, oszt ekezdi rajta szaporáznyi. Ahogy fújja a nótát, a bárányok
mind táncra perdûnek, oszt már nincs is
ullyan hideg. Mögfínyösödik a csillagszöme a juhásznak, és annak halovány világánál kitáncúnak a bárányok mind a zúzmarás rétre. Lábuk nyomán úvad a jég a ré-

tû, és van mán elesíg nékiek, ha még ujjan
sovány es.
Amikó osz mögtõtt a böndõ kicsinyég a
száraz szénáva, mönnek a kúthon innya.
De hát a kút bé van fagyva. Léûl hát a
Csillagszömû gazdájuk bánattyába a kút
kávájára, és fújja, fújja a tilinkót. Azt fújja,
hogy úvaggyon mög a kút, és lögyön mit
innya a báránykáknak. De csak nem úvad a
kút, egy hangyalépésnyit sé, annyit sé úvad.
Míglen aztán a sok tánculástú és a tilinkó
nótájátú méges lösz valami csudás dolog.
Nagy robogással eccõ csak mökhasad a kút
kávája. Rajta kapu nyílik, bé a fõd mélyibe,
az asó világba. A kaputól égy gyalogösvény
sirûl, igenyössen égy virágos rétre onnan
átal.
A juhász nem sokat gondúkodik, elindúl
ezön az ösvényön muzsikálva. Mögötte
táncúl a vezérürü, utána oszt a sok bárány.
Addig-addig táncúnak béfelé, míglen ott
terûl el a kakukkfûtõl illatos virágos rét a
lábuk elõtt. Mohón harapják az ídös jó füvet a bárányok. Így érnek lassan ballagva a
rét közepibe egy kristálytó partyára. Annak a vize óttya a bárányok szomját.
A tó közepin finyös palota áll. Hozzá híd
vezet. Ugyan mi löhet abba a palotába?
–gondúja a Csillagszömû juhász, és elindúl
tilinkózva béfelé a hídon. Követi ûtet
táncúva a nyáj, miglen a palota nyitva álló
kapuján egy nagy terömbe térülnek bé. És
mit lát ott a juhász! Istenuccse, edobom a
kalapom! Hát lám, nicsak! Ott fekszik aranyos bõcsûbe a Napisten. Aszik mint a té,
ipeg úgy, mint egy ma születött kisgyerök.
A bõcsût ringattya az annya, maga a bó-

Szerkesztõségünk az alábbi verssel kíván boldog új esztendõt minden kedves Olvasónknak! A versnek számos változata létezik, egyéni sárbogárdi dallama is van. Újév
reggelén fiúk jártak köszönteni, õk énekelték.

Új esztendõ, vígságszerzõ…
Új esztendõ, vígságszerzõ,
Most kezd újulni.
Újulása víg örömet
Szokott hirdetni.

Alsó kék ég, felsõ kék ég,
Dicsérd uradat;
Urad áldjad, menny, föld, tenger,
Te megtartódat!

Hirdeti már a Messiást
Eljöttnek lenni.
Légyetek a nagy Istennek
Igaz hívei!

Megtartódnak, táplálódnak
Mondj hozsannákat.
Hozsánna néked, Úr Jézus.
Mondj jónapokat!
Áldott Jézus, dicsõ Krisztus,
Kedvezz népednek!
Bor-, búzával, bõ terméssel
Látogasd õket!

dogságos Istenanya. A bárányok mind
odagyûlnek és táncúnak mán mind a bõcsû
körûl. Fõneszöl a tilinkó szavára a Napisten és mán û is ropja, együtt a bárányokkal.
Az Istenanya nízi, nízi, igöncsak mírges az
ábrázattya, osztán haragosan rákiált a juhászra:
– Mit keresöl itt a bárányaiddal té juhász?
Minek gyütté ide, ahol a madár sé jár? Fõkûtötted a fijamat!
A Csillagszömû juhász bérekeszti a nótát,
léborúl az Istenanya lábainál. Léborúl vele
az egész nyáj es.
Alázatossan szólittya mög a bárányok
pásztora az Istenanyát:
– Bódogságos Istenanyánk! Könyörûjjél
rajtunk, a fõd terömtményein! Eriszd el a
fiadat, a finyösségös Napistent, hogy világíccsa bé a világot, melegíccsen minket,
emböröket, a barmainkat és mindön fõdi
létezõt!
Az istenanya mögenyhût a szíp szavaktú.
Eszátt a haragja, mint a hajnali föjhõ,
ahogy végigtekint a néki hódoló báránykákon, és má mosolyint es egy kicsinyég,
merhát a tilinkó szava az û kebelit is mögmelengeté.
– Nem erisztöm a fiamat, csak akkó, ha
minden este mögtérsz vele hozzám nyugovóra a báránykáiddal együtt. Itt legelhettök a rétömön, ihattok a vizembû amennyi
ölégségös, és mindön hajnalban nótázva,
táncúva kõthetitök a fijamat, s akkó möhettök véle napestig a világba isten hírive –
szól, es a szava parancs, böllenkönni nem
löhet.
És akkó mögszólatattya a tilinkót a juhász.
Kicsi subájával a vállán elindúl a hajnalcsillag nyomán. Istenanya mosolyátúl
mökhasad az ég kárpittya, tátus paripáján
Napisten fõkaptat az ég boltozattyára.
Nyomába ott gyön táncúva a sok kisbárány.
Így van ez estélig, míglen Napisten újra
elnyúgodhat az õ bódogságos istenannya
ölibe. A bárányok mögtérve a kakukkfüves
rétre legelésznek még egy fertályórát, isznak rá kristályvizet a tóbú, osztán összebújva mögpihennek õk es. A csillagszömû
juhász mög ehever egy kicsinyég az ég
bótozattyán. Nekiveti a hátát a vacsoracsillagnak és fújja a tilinkóján az altató nótát a
nyugovóra térõ Napistennek, a báránykáknak és az egész világnak.
Az embörök fõmutatnak a csillagos ígre,
oszt mongyák a gyermököcskéiknek:
– No, láttyátuk? Az ott az esthajnalcsillag.
A hetedik ágán lábát lógázva kicsi subáján
heverész a Csillagszömû juhász, oszt fújja
néktök tilinkóján az atatót. Hajnalban
mög kõti a világot az égbót másik ódalán.
Addig mög aluggyatok szípen, számújjátok
az égön legelészõ báránykákat!
Jó icakát, kicsikéim!
Hargitai Lajos
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Újévi elhatározások több mint
200 évvel ezelõtt

MEGHÍVÓ

Johann Kaspar Lavater (1741–1801) svájci lelkész és lelkigondozó az 1769-es esztendõben új naplót kezdett, és az elsõ oldalra többek között ezt írta:
„A mindentudó és mindenütt jelenlévõ Isten nevében, ebben az 1769-es évben új napló
írását akarom elkezdeni. Ó, kegyelem Szent Szelleme, emlékeztess engem az évnek minden napján, hogy vigyázzak és imádkozzak, mert nem tudhatom, mikor jön el én Bírám.
Álljanak naponta elõttem a következõ alapelvek. Legyenek ezek szobám falán, hogy
minden este és minden reggel elolvassam és mérlegeljem õket:

Ebben az évben január 16-a
hétfõtõl 20-a péntekig
minden este 17 órai kezdettel

1. Soha nem akarok reggelenként Istenhez
forduló hálaadás és imádság nélkül felkelni, és elfeledkezni arról, hogy talán utoljára tehetem ezt.
2. Nem akarok sohasem, sem reggel, sem
délben feladataim elvégzésére indulni
anélkül, hogy legalább néhány pillanatot
ne töltöttem volna egy csendes helyen, Isten elõtt a térdeimen könyörögve az õ segítségéért és áldásáért.
3. Semmi olyat nem akarok tenni vagy elhatározni, amit abbahagynék, ha Jézus
Krisztus állna elõttem; semmit, amit talán
majd csak bizonyos halálom elõre nem
sejthetõ órájában bánhatnék meg.
4. A Bibliából naponta egy fejezetet akarok elolvasni, mindenekelõtt az Újszövetségbõl, és mindennap egy Ige-üzenetet kiemelni, és azt többször magamban elismételni.

7. Sohasem kívánok annyit enni és inni,
hogy annak munkámban akár a legcsekélyebb kényelmetlenség vagy akadály legyen a következménye, a fõ étkezések között pedig (az esti egyetlen falat kivételével) minden evéstõl és ivástól – amennyire
lehetséges – tartózkodni kívánok.
8. Bárhova megyek, elõtte Istenhez akarok
fohászkodni, hogy ne kövessek el bûnt, hanem jót cselekedjek. Ezt akarom tenni
minden étkezés elõtt is, bárhol kerüljön
sor erre.
9. Sohasem akarom imádság nélkül álomra hajtani a fejemet.
10. Sohasem akarok, amíg egészséges vagyok, éjjel nyolc óránál többet aludni.”

5. Minden napot legalább egy, szeretetbõl
fakadó cselekedet tegyen emlékezetessé.

Tegnap terhét nem hordozom,
semmi felõl nem aggódom;
holnap terhét nem ismerem,
ma árad rám a kegyelem.

6. Házam népének szeretnék hasznára lenni, és azt különösen is a szívemen viselni.

Ungár Aladár
Forrás: Vetés és Aratás
29. évfolyam 1. szám 1991

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

SEREG KRISZTINA,
szeretett unokám,

„… Krisztus szeretete
szorongat minket…”
II. Kor. 5:14

ÖKUMENIKUS IMAESTÉK
SÁRSZENTMIKLÓSON
Ezeken az estéken világszerte nagyon
sokan gyûlnek össze, hogy imádkozzanak a keresztyénségért, annak egységéért és mindazokért a dolgokért, amiket
Isten a szívünkre helyez. Ebbe a nagy
közösségbe csatlakozunk be mi is
estérõl estére.
Kedves hagyomány ez a gyülekezeteinkben évtizedek óta. Sok szép élmény
fûzõdik ezekhez az alkalmakhoz. Jó
együtt énekelni, Isten szavára figyelni,
imádkozni. Évrõl évre gazdagodunk,
mert már nemcsak, hogy ellenségek
nem vagyunk egymás számára, hanem
idegenek sem, sõt testvérekké lettünk.
Tudunk együtt segíteni, akár egymáson
segíteni.
Átélhettük azt is, hogy Isten csodálatosan meghallgatta az együtt elmondott
imádságainkat. Gyermekek születhettek, betegek gyógyultak, problémák
oldódtak meg.
Ezt a hagyományt folytatjuk ebben az
évben is.
Az alkalmak helyszínei:
Január 16-án (hétfõn) – evangélikus
gyülekezeti terem (fûtött), Köztársaság
út 200.
Január 17-én (kedden) és 18-án (szerdán) – római katolikus templom (fûtött)
Január 19-én (csütörtökön) és 20-án
(pénteken) – református gyülekezeti terem (fûtött), Köztársaság út 181.
Mindenkit szeretettel hívunk ezekre az
estékre!
A római katolikus, evangélikus,
református gyülekezetek tagjai

Temetése 2017. január 14-én, 14 órakor lesz a szabadegyházi temetõben.

2017. január 17-e keddtõl 19-e
csütörtökig esténként
18 órai kezdettel

Gyászoló család

ÖKUMENIKUS IMAESTÉK
SÁRBOGÁRDON

életének 20. évében, 2016. december 31-én, 13 órakor elhunyt.

Az alkalmak helyszínei:
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

TÓTH BORBÁLA
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
Külön köszönet Albert Tibornak és munkatársainak
lelkiismeretes munkájukért.
Köszönet Varga Lászlónak, Födelevics Józsefnek, valamint a
Karitásznak és a Rózsafüzér társulatnak.
Gyászoló család

Január 17-én (kedden) – evangélikus
gyülekezeti terem (fûtött), Baross u. 2.
Január 18-án (szerdán) – római katolikus gyülekezeti terem (fûtött), József
A. u. 18.
Január 19-én (csütörtökön) – református gyülekezeti terem (fûtött), Tompa
M. u. 41.
Mindenkit szeretettel hívunk ezekre az
estékre!
A református, római katolikus,
evangélikus gyülekezetek tagjai
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 2016. december 9-ei
ülésén elfogadta:
– a 30/2016. (XII. 21.) önkormányzati
rendeletet Sárbogárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetésérõl
szóló 3/2016.(II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításáról;
– a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati
rendeletet a gyermekvédelem helyi
rendszerérõl szóló 48/2015. (XI. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 32/2016. (XII. 21.) önkormányzati
rendeletet a helyi iparûzési adóról szóló
50/2015.(XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 33/2016. (XII. 21.) önkormányzati
rendeletet az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a
vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló
53/2016. (XII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szervezési csoportjánál.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

TÉRÍTÉSI DÍJAK
2017. január hónapban
az alábbi idõpontokban kerül
sor a térítési díjak
beszedésére
Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola:
2017. január 16. (hétfõ) 7.45–11.30 óra

Sárszentmiklósi Általános Iskola:
2017. január 12. (csütörtök) 7.45–16.30
óra
2017. január 18. (szerda) 7.45–11.30 óra

Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium:
2017. január 17. (kedd) 7.45–11.30 óra

Szent István Általános Iskola:
2017. január 13. (péntek) 7.45–9.00 óra
2017. január 20. (péntek) 8.30–9.30 óra

Kossuth Zsuzsanna
Általános Iskola
2017. január 13. (péntek) 9.15–10.15
óra
2017. január 20. (péntek) 7.45–8.15 óra
Pótbefizetés:
2017. január 23-án, hétfõn a Sárbogárdi
Polgármesteri Hivatal fsz. 13. számú
irodájában 8.00–15.00 óráig.

2017. január 12. Bogárd és Vidéke

HIRDETMÉNY
A Vertikál Közszolgáltató Nonprofit
Zrt. levelében foglaltak alapján – melyet
Sárbogárd Város Önkormányzata részére küldött – már tájékoztattam a tisztelt
Lakosságot, hogy a hulladékgazdálkodási feladatokat ellátó közszolgáltató gazdasági társaság a karácsonyi ünnepeket
követõen a jövõ évben is szervezetten
gyûjti össze és szállítja el a fenyõfákat.
Az elszállított fenyõfákat energetikai célokra fogják hasznosítani. Az újrahasznosítás könnyebbé tétele érdekében kérem, hogy a fenyõfákat családi lakóházas
övezetben a rendszeres hulladékszállítás
során a már kialakult gyakorlatnak megfelelõen, a lakótelepek esetében az ingatlan elõtt lévõ útpadka melletti közterületen, a forgalom, a közlekedés biztonságát
nem akadályozó és nem veszélyeztetõ
módon, „tisztán”, idegen anyagtól (például: csillagszóróktól, fényfüzérektõl,
egyéb díszektõl) mentes állapotban kell
kihelyezni.
A Vertikál Zrt. rövid idõn belül – a korábban általa közöltektõl eltérõen, a szállítási napokat és a napokhoz tartozó városrészeket módosítva 2016. december
27-én önkormányzatunkhoz érkezett levelében értesített arról is, hogy 2017. január hónapban a fenti napokon esedékes
szelektív hulladékszállítások során a
komposztálható zöldhulladékok közül
csak a fenyõfák kerülnek elszállításra.
A közszolgáltatást végzõ hivatkozott értesítése alapján tájékoztatom a tisztelt
Lakosságot arról is, hogy a gazdasági társaság Sárbogárd közigazgatási területén

a háztartásonkénti szelektív hulladékgyûjtést az eddigieknek megfelelõen
2017. évben is térítésmentesen végzi.

2017. év január hónap
A fenyõfák összegyûjtésének és elszállításának helyes idõpontjai és az idõpontokban érintett városrészek:
2017. január 23-án Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Alsótöbörzsök
2017. január 24-én Sárszentmiklós
2017. január 11-én és 25-én Rétszilas,
Kislók
Újrahasznosítható hulladékok (PET-palack, papír, fém italosdobozok) összegyûjtésének és elszállításának idõpontjai és az idõpontokban érintett városrészek:
2017. január 16-án Sárszentmiklós
2017. január 17-én Sárbogárd
2017. január 18-án Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Alsótöbörzsök
2017. január 19-én Rétszilas, Kislók
Az eddigi ismereteink szerint (a közszolgáltató tájékoztatása alapján) a 2017. év
egészére vonatkozó hulladékszállítási
naptár a jövõ évben az elsõ hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló
számlákkal egy idõben jut el az ingatlantulajdonosokhoz.
Szíves együttmûködésüket megköszönöm.
Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy 2017. január 9-e és február 10-e
között Sárbogárd Város közigazgatási
területén az E.ON Dél-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt. a kis-, középfeszültségû villamosvezeték-hálózatok
mentén a biztonsági övezeten belüli
fák, bokrok, magasabb növényzet galylyazási, szükség esetén kivágási munkálatait végzi.
Ezen gallyazási munkálatok elsõsorban
csak a biztonsági övezet nagyságát és az
üzembiztonságot veszik figyelembe, a
kertészeti, növényvédelmi és esztétikai
érdekeket nem.
A villamos mûvek biztonsági övezetérõl
szóló 2/2013. (I. 22.) NGM-rendelet 13.
§ (2) bekezdés (j) pontja alapján a biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs-, vagy egyéb fa telepíthetõ, illetve
akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában 1-35 kV névleges feszültség között 2 méternél, kisfeszültségnél 1 m-nél jobban nem közelíti meg
az áramvezetõt.

Tájékoztatom a tisztelt Lakosságot,
hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a
31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján 2017. január 1-jétõl az alábbiak szerint állapította
meg:
bölcsõde: 320 Ft/nap+áfa;
óvoda: 337 Ft/nap+áfa, ebbõl: tízórai:
63 Ft/nap+áfa, ebéd: 211 Ft/nap+áfa,
uzsonna: 63 Ft/nap+áfa;
iskola: 449 Ft/nap+áfa, ebbõl: tízórai:
82 Ft/nap+áfa, ebéd: 285 Ft/nap+áfa,
uzsonna: 82 Ft/nap+áfa.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

KÉPESLAPOK
a régi és új Sárbogárdról!
Kaphatók szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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A jégen tartózkodás szabályai
Az elmúlt idõszak mínuszokban bõvelkedõ idõjárása, továbbá az elkövetkezõ hétvége tovább csökkenõ hõmérséklete a
szabadba, a jégre csábítja a korcsolyázni,
csúszkálni szeretõ embereket. A szabad
vízterületek jegén történõ tartózkodás,
sportolás azonban csak akkor biztonságos, ha tisztában vagyunk a szabályokkal,
és be is tartjuk azokat.

Mikor szabad és hol szabad
a jégen tartózkodni?
A szabad vizek jegén tartózkodni azokon
a helyeken szabad, amelyek nem esnek
tiltó rendelkezés alá.
A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellõ szilárdságú, nem
olvad, illetve nem mozog.

Tilos a szabad vizek jegén
tartózkodni:
éjszaka és korlátozott látási viszonyok
között;
jármûvel, a biztonságos munkavégzés kivételével;
kikötõk és veszteglõhelyek területén;
folyóvizeken.

Mire kell odafigyelni?
Soha ne egyedül menjünk a jégre kikapcsolódni, legalább ketten, optimális esetben hárman! Így tudnak egymásra figyelni, illetve egymáson segíteni baj esetén.
Mindig legyen nálunk feltöltött mobiltelefon!
Kerüljük a repedéseket, töréseket!
Tartsunk kellõ távolságot egymás közt a
jégen!
Adott vízfelületen is változhat a jég vastagsága, egybefüggõsége. Víz alatti források, áramlatok, továbbá a szél is befolyásolja a jég szilárdságát.
Recsegéssel „jelez” a jég, ezt mindig vegyük komolyan!
Ha megreped alattunk a jég, akkor feküdjünk hasra és lassú mozdulattal kússzunk
a part felé!

Fontos szabályok lékek
készítése esetén
Jégkitermelés, vagy a halak oxigénellátását biztosító, egy négyzetméternél nagyobb lék vágása esetén a jégmentessé
vált területet egy méteres magasságban
elhelyezett, legalább 10-10 centiméter
széles, piros-fehér csíkozású korláttal kell
ellátni, a kihelyezõ a jégmentessé vált területet jelzõ eszközöket köteles eltávolítani a jelzésre okot adó körülmény megszûnésekor.
Amennyiben a jégen egy négyzetméternél kisebb léket vágnak, a jégmentessé

vált területet legalább ötven méterrõl jól
felismerhetõ módon meg kell jelölni,
amelyhez a vízparton található természetes anyagokat (pl. nád, sáskéve, száraz
ágak) is fel lehet használni.
Jégkitermelés, vagy más jégen történõ
munkavégzés esetén a munkáltató köteles figyelõszolgálatot szervezni és mentõeszközöket biztosítani a munkavégzés
idejére.
A legbiztonságosabb, ha a területileg illetékes önkormányzat által kijelölt jégpályát használjuk sportolásra, szabadidõs
tevékenységre, azonban a kijelölés nem
kötelezettsége az önkormányzatoknak,
erre jogszabály nem kötelezi õket.
Általában elmondható, hogy 10-12 centiméter jégvastagságtól biztonságos a jégen
tartózkodás. A jégvastagság azonban
nem mindenhol egyforma, a jég felülete
nem összefüggõ.
Fontos, hogy jégbeszakadás esetén azonnal kérjünk segítséget a 112-es segélyhívón keresztül és minél pontosabb helymeghatározással adjuk meg a baleset
helyszínét, illetve ha ettõl a területtõl eltávolodunk (pl. azért, hogy a segítségre
érkezõ tûzoltókat, mentõket, rendõröket
felvezessük), akkor a saját tartózkodási
helyünket.
A jégrõl mentést csak akkor kíséreljük
meg, ha kellõ önkontrollal rendelkezünk
és ismerjük az alapvetõ biztonsági szabályokat. Mindig szem elõtt kell tartani azt a
körülményt, hogy veszélyhelyzetben kell
segítséget nyújtani, amely során a segítségnyújtó is veszélyben van!

A jégrõl mentés szabályai
Ne állva, egyenes tartásban, hanem hason
csúszva közelítsük meg a jég közé került
embert.
Ne közelítsük meg egészen a jég beszakadásának helyét, az utolsó szakaszt hidaljuk át segédeszközökkel (hosszú ággal,
bottal, kötéllel, nadrágszíjjal, esetleg többet összekötve, vagy ruhadarabokkal).
Lehetõség szerint a bajba jutott embert
ne a ruházatát fogva húzzuk ki, mivel a
varrások elszakadhatnak, illetve a ruhából kifordulhat a vízben lévõ ember.
Amennyiben több ember van a helyszínen, akkor alkossunk láncot úgy, hogy
mindenki hason fekve az elõtte levõ lábát
fogja, ezáltal az elöl lévõt a mentés során
a többiek biztosítják.
Az odanyújtott segédeszközökkel húzzuk
ki a szerencsétlenül járt embert a jégre,
majd a beszakadás helyétõl a partra.
Ha a szerencsétlenül járt ember a jég alá
került, már csak felkészült szakemberek
tehetnek kísérletet a mentésre.
A jeges vízbõl kimentett embert ne vigyük
azonnal túlfûtött helyre. A jeges ruházatot el kell távolítani, dörzsöléssel próbáljuk a vérkeringését serkenteni, minden
esetben orvosi ellátásra van szükség,
mentõt kell hívni!
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes,
katasztrófavédelmi szóvivõ
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Halálos baleset Alapon

Köszönetnyilvánítás a sárbogárdi tûzoltóknak

Egy idõs nõt gázoltak
el a Fõ úton

Üdvözlõlapon köszönte meg Fehérvári András és felesége a sárbogárdi hivatásos tûzoltók munkáját. Bajtársaink november 29-én a kora reggeli órákban kaptak riasztást a
simontornyai család Bem utcai otthonához, ahol egy melléképületben keletkezett tûz. A
gyors beavatkozásnak köszönhetõen a lángok nem terjedtek tovább a lakóházra és személyi sérülés sem történt.

Közúti közlekedési baleset történt Alapon
a Fõ út 189. szám elõtt 2016. december
25-én 17 óra körüli idõben. A rendelkezésre álló adatok alapján egy idõs hölgy az úttesten kívánt átkelni, mikor egy Cece irányából közlekedõ személygépkocsi elütötte. A baleset bekövetkezésének körülményeit a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
szakértõ bevonásával vizsgálja.

ÉLETÉT VESZTETTE AZ AUTÓBÓL KIESETT SOFÕR

Elfogás Sáregresen
Sáregresen a Zrínyi utcában igazoltattak a
járõrök 2016. december 29-én este egy 50
éves helyi lakost. A rendõrök megállapították, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság, valamint a Füzesabonyi Járásbíróság elfogatóparancsot bocsátott ki a férfi
ellen, ezért a rendõrök elfogták, a Sárbogárdi Rendõrkapitányságra elõállították,
ahol bûnügyi õrizetbe vették.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

POLGÁRÕRVONAL
Lakossági bejelentések
és segítségkérések
a polgárõrségtõl éjjel-nappal
a következõ telefonszámon:

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

Január 5-én egy személyautó letért a 61-es útról Simontornya és Cece között, ezt követõen pedig az út melletti árokban, oldalára borulva állt meg. A helyszínre a sárbogárdi hivatásos és a simontornyai önkéntes tûzoltók vonultak. A jármûben csak a sofõr utazott,
aki az ütközés következtében kirepült a jármûbõl és a helyszínen életét vesztette. A
tûzoltók áramtalanították az autót.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság

TÖBBSZÖR ÁTFORDULT ÉS A SZÁNTÓFÖLDÖN
ÁLLT MEG EGY SZEMÉLYAUTÓ
December 28-án letért a 61-es út Cece és Simontornya közötti szakaszáról egy személyautó, többször átfordult, és az út mellett lévõ szántóföldön, az úttól százötven méterre
állt meg. A gépkocsiban a sofõr egyedül utazott, beszorult a roncsba, a sárbogárdi tûzoltók kimentették, ezt követõen mentõhelikopter szállította kórházba. A rendõrség helyszíni szemléjét követõen a tûzoltók a kerekeire fordították a jármûvet.
Farkas-Bozsik Gábor tûzoltó alezredes, Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

KAPHATÓ
Hargitai Lajos
VÁNDORLÁSOK KÖNYVE
címû kötete

kapható a szerkesztõségben
2.500 Ft-os áron.

Bogárd és Vidéke 2017. január 12.
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Bajor csirke

Japán tojássaláta

Hozzávalók: csirkemell, gomba (a friss
jobb, de lehet konzerv is), hagyma, borsó,
sárgarépa, 375 g tejföl, só, bors (a mennyiséget mindenki maga dönti el).

Hozzávalók: 4 db fõtt tojás, 1 kis fej fehér
hagyma, 2 közepes kovászos uborka, 4 ek
petrezselyem, 1 tk citromlé, só ízlés szerint, 4 ek majonéz.

A borsót és a répát sós vízben megfõzzük.
A hagymát felaprítjuk, egy kis zsiradékon
megdinszteljük a gombával (ha frisset veszünk, akkor szeleteljük fel). Egy másik
serpenyõben kevés zsiradékon elõpirítjuk
a csíkokra, vagy szeletekre vágott húst. Ha
mindez kész, akkor egy jénait, vagy tepsit
kivajazunk, a legalsó réteg a borsó, erre kerül a répa, majd a gombás hagyma és a legtetejére a hús, amit besózunk, borsozunk.
Az egészet leöntjük tejföllel. Betesszük a
sütõbe és egy óráig 180 fokon sütjük. Lehet
rizzsel, vagy sült burgonyával is tálalni.

Svájci saláta
Hozzávalók: 1 közepes kígyóuborka, egy
közepes káposzta fele, 1 közepes vöröshagyma, 1 tk só, 1 ek ecet, 2 tk porcukor, 2
tk majonéz, 2 ek tejföl.

Meghámozzuk az uborkát és a hagymát,
félbevágjuk a káposztát, leszedjük a külsõ
leveleket. Jó vékonyra szeletelünk mindent. Elsõ lépésben hozzáadjuk a sót és jól
elkeverjük. Állni hagyjuk, amíg a dresszinghez összekeverjük a hozzávalókat. Külön edényben összekeverjük az ecetet, a
porcukrot, majonézt és tejfölt. Hozzáadjuk a salátához, jól elkeverjük és 2 órára
hûtõbe tesszük.

Meggyes-joghurtos
diétás sütemény
Hozzávalók a tésztához: 5 púpozott ek teljes kiõrlésû tönkölybúza liszt, 4 db tojás, 3
ek xilit (ezzel a mennyiségû nyírfacukorral csak enyhén lesz édes a tészta), 1 ek
cukrozatlan kakaópor, 1 kk sütõpor, 1 dl
sovány tej; a krémhez: 6 dl joghurt (ez négy
kis pohár light joghurtot jelent, ebbõl
három meggyes joghurt és egy natúr), 1 cs
zselatinfix, 500 g meggy (lehet fagyasztott
is, ekkor fel kell olvasztani, le kell csepegtetni), 10 g diabetikus csokoládé (keserû,
cukormentes változat).

A fõtt tojásokat apróra vágjuk. A hagymát
is apróra vágjuk, kicsit megsózzuk és egy
kis tálban kevés jeges vizet öntünk rá, amiben pár percig állni hagyjuk. Egy szûrõben
lecsöpögtetjük a hagymát, jól kinyomkodjuk a levét, majd a tojáshoz adjuk. Felaprítjuk a petrezselyemzöldet és az uborkákat.
Ezeket is a tojásokhoz adjuk, majd a keveréket ízlés szerint sózzuk. Hozzáadjuk a
majonézt, valamint a citromlevet és alaposan kikeverjük. Hûtve tálaljuk.

Sült körtés saláta
Hozzávalók: 2 nagy körte (vagy 3 kisebb),
80 g prosciutto (vagy serrano) sonka, 5
dkg zsenge rukkola, négyszínû bors ízlés
szerint (frissen törve), 2,5 tk olívaolaj, 0,5
dl fehérbor, 1 tk fehér balzsamecet.
A körtéket alaposan megmossuk, nem hámozzuk, csak félbevágjuk, magházukat kivágjuk és mindegyik felet három cikkelyre
szeleteljük. Serpenyõben 2 evõkanálnyi
olajon, nagy lángon megsütjük a körtecikkek mindkét oldalát. Megszórjuk a frissen
tört borssal, felöntjük a borral. Forralunk
egyet rajta. A rukkolát tányérokra rendezzük. Ráfektetjük a sült körtéket. Közéjük
dugjuk a hajszálvékony sonkaszeleteket.
Olívaolajjal és balzsamecettel spricceljük.

A tojásokat különválasztjuk, a fehérjét a
cukorral kemény habbá turmixoljuk, majd
egyenként hozzáadjuk a sárgáját és a tejet.
A lisztet elkeverjük a sütõporral és a kakaóval, majd ezt is eldolgozzuk a tojásos
masszában. Idõközben a sütõt 150 fokra
elõmelegítjük. Egy 22 cm-es, lecsatolható
oldalú tortaforma alját sütõpapírral béleljük, oldalát vajazzuk-lisztezzük, végül beleöntjük a masszát. Légkeverésesen 150
fokon 20 perc alatt készre sütjük. A krémet
érdemes akkor elkezdeni, ha a piskóta már
kihûlt, mert két perc alatt megvan, és rögtön formába kell önteni. A zselatinfixet
négy evõkanál vízzel elkeverjük, majd lassú tûzön felmelegítjük, NEM forrásig, csak
olvadásig. A kétféle joghurtunkat összekeverjük, ha elkészült a zselatin, azt is jól eldolgozzuk benne. A piskóta tetejére egy
sorban elsimítjuk a meggyet, majd ezt nyakon öntjük a joghurtos keverékkel. Hûtõben állhat egy éjszakát is, hogy jól megdermedjen, de kb. 2-2,5 óra alatt is jó lesz az
állaga. Tálalás elõtt keserû csokit reszelhetünk rá, nagyon feldobja az összképet, és
ízre sem utolsó.
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Szilveszter Kupa 2016:
Bajnok a Zöldfa Vendéglõ
Kiváló mérkõzések, magas színvonal, jó
hangulat – ez jellemezte az idei 2016-os
sárbogárdi Szilveszter Kupát, amit immáron második alkalommal rendeztünk meg.
Már az elõzõ évben is nagyon erõs mezõny
jött össze, és színvonalas meccseket láthatott a közönség. Erre most ismét rátettek
egy lapáttal a csapatok. Több csapatban is
elõfordult olyan játékos, aki NB-s múlttal
vagy jelennel rendelkezik.
A december 29-ei tornára 12 csapat nevezett, amelyek elõször három darab 4-es
csoportban mérkõztek meg egymással a
továbbjutó helyekért. Ezután a legjobbak
egyenes kieséses rendszerben küzdöttek
meg a végsõ gyõzelemért.
Reggel 9-kor az A-csoport mérkõzéseivel
kezdõdött a torna, ahonnan az Ászok Ásza
és az S Team SE kvalifikálta magát a legjobb 8 közé, majd következtek a B-csoport
küzdelmei. Itt az elsõ helyen a Zárd Össze
csapata jutott tovább, õket követte a Zöldfa Vendéglõ, valamint legjobb 3. helyezettként a Nyerõmû is kvalifikálta magát. Az
utolsó, C-jelû, „halálcsoportnak” elneve-

Legyen Darts!
Kedves Sárbogárdiak és
környéken élõk!
Érdeklõdés függvényében heti két alkalommal darts-edzést, -játékot szerveznénk Sárbogárdon. Ha szeretnéd kipróbálni magad más játékosokkal szemben, vagy csak egyszerûen unod már,
hogy folyton egyedül kell dobálnod,
kérlek, jelentkezz az alábbi e-mailcímen:

szalaijani87@gmail.com
Megfelelõ létszám esetén indulnak az
edzések!
Jó dobálást és sok 180-at!

zett kvartettben volt a tavalyi gyõztes Szenvedély BFC, valamint a döntõs Fast Fox is.
Ennek a két csapatnak nem is okozott gondot a továbbjutás, és õket követte még legjobb harmadikként a Lamúr SE.

A bronzmérkõzésen a több sebbõl is vérzõ
Ászok Ásza hiába küzdött keményen, végül nem bírt a jól játszó Lamúrral, így utóbbi állhatott fel a képzeletbeli dobogó alsó
fokára (2-1).

Nagyon izgalmas meccseket láthattunk
már a csoportküzdelmek folyamán, de
még hátra volt az egyenes kieséses szakasz.
Elõre megmondani lehetetlen volt, hogy
melyik csapat jut a döntõbe, hiszen mind a
8 együttes hasonló játékerõt képviselt.

A döntõben a torna két legfiatalabb csapata találkozott egymással. Már az elején nagyon bekezdett a Zöldfa, aminek gól lett az
eredménye, amit a hajrá elõtt meg is dupláztak. Kicsit késõn érkezett meg a mérkõzésbe az S Team SE, akinek a végén volt lehetõségük a szépítésre, ám nem sikerült
ezzel sem élni (2-0).

A legjobb 8 között rögtön eldõlt, hogy nem
lesz címvédés, hiszen a Zöldfa Vendéglõ
egy nagyon szoros meccsen büntetõpárbaj
után búcsúztatta a Szenvedélyt (2-2, b.u:
3-2). Majd kisebb meglepetésre a tavalyi
döntõs Fast Fox is búcsúzott a torna legfiatalabb csapata, az S Team SE elleni mérkõzés után (2-1). A másik két mérkõzésen
az Ászok Ásza fölényes gyõzelemmel jutott be az elõdöntõbe a Nyerõmû ellen
(4-1), míg a csoport 3. helyén továbbjutó
Lamúr a nap legjobb mérkõzését vívta a
Zárd Össze csapatával, és 7 gólos csatában
jutott tovább (4-3).
Az elõdöntõben az eddig meggyõzõ Ászok
Ásza meglehetõsen simán búcsúzott a
szervezetten futballozó Zöldfa elleni mérkõzés után (4-2). A másik találkozón pedig
nem bírt egymással a Lamúr és az S Team
SE, gólnélküli 20+5 perc után a büntetõpárbaj döntött a fiatalok javára (0-0, b.u:
2-1).

Magabiztos, jó játékkal a paksi utánpótlásban nevelkedõ fiatalokat felvonultató
Zöldfa Vendéglõ csapata nyerte a 2016-os
sárbogárdi Szilveszter Kupát!
Különdíjasok:
A torna legértékesebb játékosa: Molnár
Tamás (Zöldfa Vendéglõ)
A torna legjobb góllövõje: Bor Dávid
(Ászok Ásza) 12 góllal
A torna legjobb kapusa: Goldberger Marcell (S Team SE)
Köszönjük mindenkinek a részvételt. 2017
decemberében is várunk minden csapatot
a szép lassan már hagyománnyá váló sárbogárdi Szilveszter Kupára!
Rehák Tamás

Bogárd és Vidéke 2017. január 12.
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A 26. Szilveszter Kupa
Amennyiben csak az adatokat nézzük, akkor:
– 10 csapat
– közel 100 játékos
– 22 mérkõzés
…egy kerek nap!
2016. december 30-ára, rendhagyó módon péntekre esett a választás, amikor a legutóbbi kupát kezdtük szervezni. Általában
mindig az év utolsó szombatján van a kupa, de sohasem 31-én, így
esett meg, hogy talán elsõ alkalommal hétköznap volt a torna. Sokan féltek az idõponttól, mondván, nem jönnek meg a csapatok,
nézõk, mert dolgoznak még. Hál’ Istennek nem így lett. Rekordgyorsasággal jöttek a nevezések, már december elején látszott,
hogy az egyik legnagyobb létszámú sporteseményünk lesz a 2016.
évi.
Reggel 8 órakor kezdõdött az elsõ mérkõzés, helyi csapatokkal, a
Hétfõ Este és a Gyûrûk Ura csapott össze. Szintén bogárdi erõket
vonultatott fel a Piktors és a Drink Team csapata a második mecscsen.
9 órakor a megnyitót Fekete László vezette fel a Fejér Megyei Kosárlabdázók Szövetsége részérõl, köszöntötte a megjelenteket,
örömét fejezte ki, hogy ilyen szép számban jelen vannak a város és
a megyei kosaras élet szereplõi. Méltatta az egyesület vezetését
(Tóth Krisztián elnök és Botka István gazdasági vezetõ, dr.
Krencz Balázs utánpótlás-vezetõ), hiszen társadalmi munkában
végzik egyre eredményesebben feladataikat. Majd felkérte id.
Györök Árpád városi kosárlabda-korelnököt, tartsa meg a torna
nyitóbeszédét. Árpi bácsi beszédében egészen a kezdetektõl napjainkig haladva mesélt a település kosárlabdájának elindításáról,
megszervezésérõl, az akkori társairól, az eredményeikrõl. Megemlékezett azokról, akik már nem lehetnek közöttünk. Elismerõen nyilatkozott az egyesület utánpótlás-nevelésérõl, és bizakodva
gondol a jövõbe e tekintetben, hiszen egyre több fiatal kapcsolódik be az edzésekbe, és a korábbi Mikulás-kupán elért eredmények is a jó irányt igazolják. A jelenleg legfiatalabb generáció éppen az, ahol az unokája is játszik. Immáron a harmadik kosaras
generáció…
Ezt követõen városunk polgármestere, dr. Sükösd Tamás a helyi
kosárlabdaélet támogatásáért elismerésben részesült. A díjat és
az oklevelet dr. Krencz Balázs, a klub utánpótlás-vezetõje adta át.
Polgármester úr, ha jól láttuk, el is érzékenyült egy kicsit, jelezte
is, hogy nem szokott „ilyesmiben” részesülni!
A megnyitó után folytatódtak a csoportküzdelmek egészen délután öt óráig, amikor is lebonyolítottuk a dobóversenyt, amire 25
játékos nevezett. A gyõztes Rapali Imre lett 9/6 találattal, õ a Siófok játékosa egyébként.
Napközben sor került az egyesület éves közgyûlésére, ahol a tagság elfogadta az éves beszámolót, a 2016-os elszámolást, valamint
a 2017-es költségvetést. A vezetõség tájékoztatta a tagságot a
2016-os évben végzett tevékenységérõl: Mészöly – szabadtéri pálya felújítása, palánk- és gyûrûcserék, sportnapokon való részvétel, kosárlabda népszerûsítése általános iskolásoknak; Petõfi Sándor Gimnázium – a tornaterem kosárlabdapályájának felfestése,
a szabadtéri pálya vonalazásának felfestése, háló felhelyezése, a
röplabdapálya vonalazásának felfestése; Sárbogárdi KC fiú kadet
csapat versenyeztetése országos bajnokságban; Mikulás-kupa
utánpótlás kosárlabdatorna – Sárbogárd; ajándékgyûjtés a sárbogárdi nevelõotthonos gyerekek részére (!), ajándékok átadása;
Szilveszter Kupa kosárlabdatorna.
A precíz szervezésnek köszönhetõen a bronzmeccs és a döntõ is
idõben indulhatott. Elõbbit a Kinxtown csapata a Dunaújvárosi
Sárkányszelídítõkkel vívta – ez a meccs a dunaújvárosiak sikerét
hozta. A döntõ a tavalyihoz hasonlóan a Bombers és a Vasöntöde

küzdelmét hozta. Ezúttal is a Bombers került ki gyõztesként, jelenleg legtöbb gyõzelmükkel õk a Szilveszter Kupa legeredményesebb csapata.

Az eredmények:
Hétfõ Este–Gyûrûk Ura 20:12
Piktors–Drink Team 7:18
Aranyifjak–Kinxtown 20:38
Vasöntöde–Dunaújváros U16 45:17
Bombers–Kinxtown 34:20
Vasöntöde–Dunaújvárosi Sárkányszelídítõk 27:17
Bombers–Gyûrûk Ura 36:16
Drink Team–Dújv. U16 20:35
Aranyifjak–Hétfõ Este 16:31
Dújv. Szelídítõk–Piktors 34:11
Bombers–Aranyifjak 41:15
Dújv. Szelídítõk–Dújv. U16 40:37
Aranyifjak–Gyûrûk Ura 18:25
Hétfõ Este–Kinxtown 30:42
Dújv. Szelídítõk–Drink Team 29:19
Piktors–Dújv. U16 23:17
Vasöntöde–Drink Team 56:16
Bombers–Hétfõ Este 48:29
Vasöntöde–Piktors 23:16
Kinxtown–Gyûrûk Ura 25:15
Bronzmeccs: Kinxtown–Dújv. Szelídítõk 39:42
Döntõ: Bombers–Vasöntöde 44:23
Hagyományosan megválasztásra került a legjobb sárbogárdi
utánpótlás-játékos: Kisari Zsolt.
A torna legjobb játékosa: Iszak Ramón.

Utánpótláskorú csapatok sorrendje:
I. Dunaújváros U16
II. Drink Team (Sárbogárd)
III. Gyûrûk Ura (Sárbogárd)

Felnõtt csapatok sorrendje:
I. Bombers
II. Vasöntöde
III. Dunaújvárosi Sárkányszelídítõk
A 26. torna mindenben beváltotta a hozzá fûzött reményeket.
Tartalmas és színvonalas sportprogramok, baráti hangulat, kellemes idõtöltés, békés évzárás. Az eredményhirdetéskor jó volt látni, hogy azon csapatok, akiknek jóval korábban véget értek a küzdelmeik, azok is kivétel nélkül maradtak a zárszóig! Igazi jó
közösség a miénk!
2017-ben 15 éves a Sárbogárdi Kosárlabda Club! Szeretnénk egy
nyári programmal megünnepelni ezt az évfordulót! A programokról idõben értesítést küldünk, illetve várunk szeretettel mindenkit!
KC szervezõk
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2017. január 12. Bogárd és Vidéke

BOGÁRD és VIDÉKE
városi teremlabdarúgó-bajnokság
VIII. forduló
A mérkõzéseket vezette: Szunyogh Á.

Dream Team–
Bogárd Junior 0:3 (0:2)
Dream Team: Hajdu–Bognár J., Kiss, Varga, Simon T.
Csere: Bognár R., Kovács.
Bogárd Junior: Németh–Láng, Bor P.,
Lénárt, Farkas.
Csere: Oláh, Stadler, Szakács, Varga.
2. perc: Lénárt perdített kapu mellé. 3.
perc: Varga lövését védte Németh. 4. perc:
Bor lövése nem okozott gondot Hajdunak.
7. perc: Lénárt próbálkozott lövéssel, de
Hajdu a helyén volt. 9. perc: Bognár J. sem
járt szerencsével, lövése kapu mellé szállt.
12. perc: Bor sem találta el a kaput. 13.
perc: Farkas kapu mellé durrantott. 14.
perc: Varga Cs. helyzetben kapu mellé
lõtt. 15. perc: Farkas váratlan lövése akadt
meg a kapuban, 0:1. 16. perc: Varga Cs.
próbálkozott, de nem találta el a kaput. 17.
perc: Kovács nagy helyzetben gyengén lõtt
kapu mellé. 18. perc: szabadrúgáshoz jutott a Junior. Stadler lövése egy védõn
irányt változtatott, Hajdu nem védhette a
lövést, 0:2. 21. perc: Lénárt erõs lövését
Hajdu a mezõnybe öklözte. 22. perc: Bognár váratlan lövése a kapufát érintve hagyta el a játékteret. 27. perc: Farkas került
helyzetbe, Hajdu védett. 30. perc: Simon
gyenge lövését védte a kapus. 34. perc:
Lénárt kapu mellé lõtt. 36. perc: Lénárt átadásából Farkas szerzett gólt, 0:3. 38. perc:
Varga Cs. az üres kapu mellé gurított. 39.
perc: Simon lövését védte Németh.
Gyenge iramú mérkõzés volt! A szerencsésebb csapat nyert!
Góllövõk: Farkas 2, Stadler.

Sárkeresztúr Kike–
LSC Sárbogárd 5:0 (2:0)
Sárkeresztúr Kike: Visi – Kulcsár, Hajdinger J., Jancski, Tóth.
Csere: Böröndi, Hajdinger Z., Szauervein,
LSC Sárbogárd: Farkas–Lakatos, Mihalkó, László, Bor J.
Csere: Farkas, Rehák.
1. perc: Hajdinger J. csõrrel kapu mellé. 2.
perc: Jancski váratlanul megszerezte a vezetést, 1:0. 2. perc: kezdés után Mihalkó lövését Visi lábbal hárította. 5. perc: László
lábáról leperdült a labda. 6. perc: Bor lövését Visi kiütötte a mezõnybe. 7. perc:
Szauervein hagyott ki egy helyzetet. 8.
perc: a legurított szögletet László csúnyán
kapu mellé lõtte. 7. perc: Tóth a szabadrúgást legurította Hajdinger J. elé, aki védhetetlen gólt lõtt, 2:0. 10. perc: Rehák kapu
mellé lõtt. 11. perc: Lakatos váratlan, nagy

erejû lövését Visi szögletre ütötte. Szögletrúgás után Bor lövését védte Visi. 14. perc:
László kapu fölé lõtt. 16. perc: Rehák most
a kapu mellé rúgta a labdát. 20. perc: Kulcsár lövése Farkasról Tóth elé pattant, aki
kapu mellé lõtt. 22. perc: Böröndi lövése
kerülte el a kaput. 24. perc: Mihalkó topogta el a helyzetet. 26. perc: Lakatos lövését Visi szögletre ütötte. 27. perc: László
lövése a felsõ lécrõl vágódott a mezõnybe.
28. perc: Rehák lövése a kapu elõtt suhant
el. Támadott az LSC, de gól csak nem született! 29. perc: Hajdinger Z. átadása,
Jancski háta mögé ment. 30. perc: Rehák
lyukat rúgott szöglet után. 31. perc: Hajdinger Z. gólja megpecsételte az LSC sorsát, 3:0. 33. perc: korszerû Kike-támadás
után Tóth szerez újabb gólt, 0:4. 35. perc:
Jancski egyedül vezette a labdát, nem támadta senki, Farkas lába között szerezte
az ötödiket, 5:0. 37. perc: Bor lövését Visi
szögletre ütötte. 38. perc: Kulcsár lábáról
Farkas lopta le a labdát, gólhelyzetben. 39.
perc: Tóth átadásáról Hajdinger Z. maradt le. 40. perc: Böröndi nem találta el a
kaput. Enerváltan játszott az LSC, míg a
Kike hajtott, nem ismert elveszett labdát,
ráadásul Visi remek napot fogott ki!
Sárga lap: Hajdinger Z. ill. Rehák.
Góllövõk: Jancski 2, Hajdinger J., Hajdinger Z., Tóth.

Spuri–Twister Galaxy
5:3 (2:1)
Spuri: Kiszl–Kacz, Bereczki, Fésû, Zámbó.
Csere: Banda, Huszár.
Twister Galaxy: Bognár–Szántó, Kaló, Barabás, Lakatos.
Csere: Killer I., Vörös.
2. perc: Kaló bemutatkozása után a kapufán csattan a labda. 3. perc: Barabás átadása Lakatos mögé érkezett, ellentámadásból, Zámbó átadásából Fésû szerezte meg
a vezetést estében, 1:0. 6. perc: Lakatos átadásával Kaló nem cécózott, egyenlített,
1:1. 7. perc: Kacz lövését Bognár kiütötte
szögletre. 8. perc: ismét Kacz próbálkozott, de Bognár megint szögletre mentett.
11. perc: Huszár lövését Bognár védte. 14.
perc: Vöröst szerelték gólhelyzetben. Banda eladta a labdát, de a helyzetbõl ismét
nem született gól. 15. perc: Fésû átadásából Zámbó szerzett gólt 2:1. 17. perc:
Killer topogott, a fránya labda meg elgurult, oda a helyzet. 17. perc: Lakatos lövését Kiszl szögletre ütötte, a belõtt labdát
Lakatos kapura lõtte, de Kiszl ismételt. 19.
perc: Kacz mellé lõtt. 20. perc: Killer az
üres kapu fölé emelt. 21. perc: Barabás kapu mellé helyezte a labdát. 22. perc: Vörös
harcolt ki szabadrúgást, amely gyengére sikerült. 23. perc: Lakatos lövését Kiszl védte. 24. perc: szép támadás Bereczki–

Kacz–Zámbó-góllal fûszerezve 3:1. 24.
perc: Kacz lövése a kapufán csattant, a kifelé pattanó labdát Zámbó lõtte kapura,
Bognár szögletre mentett. 26. perc: Szántó
váratlanul szépített, 3:2. 27. perc: Fésû sorra cselezte ki a Twister játékosait, lövése
után 4:2. 30. perc: Lakatos szögletét Killer
emelte kapu fölé. 32. perc: Huszár legurított szabadrúgásából Zámbó kilõtte a bal
sarkot, 5:2. 33. perc: Barabás próbálkozott
gólszerzéssel. 34. perc: Kaló a kapufát
tesztelte. 35. perc: Lakatos szépített az
eredményen, 5:3. Az utolsó 5 percben csak
Kaló próbálkozott, eredménytelenül.
Kiszl remek formában védett. Ennek köszönhetõ a megszerzett három pont!
Sárga lap: Vörös.
Góllövõk: Fésû 2, Zámbó 3 ill. Kaló, Szántó Lakatos.

Extrém–Légió 2000,
Natur Agro 3:6 (1:4)
Extrém: Németh–Huszár, Dévényi, Horváth, Tórizs.
Csere: Baki, Nedoba.
Légió 2000, Natur Agro: Horváth–Tóth A.,
Palotás, Nyúl, Kelemen.
Csere: Derecskei, Gábris, Tóth G.
1. perc: Kelemen próbálkozott lövéssel. 2.
perc: Huszár lövését Horváth szögletre tenyerelte. 3. perc: Tórizs nem érte el Horváth T. átadását. 4. perc: Dévényi lövését
Horváth szögletre tolta. 5. perc: Horváth
T. szerezte meg a vezetést, 1:0. Kezdés
után Nyúl átadás helyett csúnyán mellé
lõtt. Egyenlítési lehetõség volt! 6. perc:
Dévényi cselezte túl magát, a megszerzett
labdából Palotás egyenlített, 1:1. 9. perc:
Tóth A. emelt kapura, Huszár a gólvonalról kivágta a labdát. 10. perc: Dévényi lövése Kelemenrõl vágódott szögletre. 12.
perc: Tóth G. lövését Németh lábbal mentette a mezõnybe. 13. perc: Virág lövését
Németh védte. 14. perc: Tóth G. lövését
Németh kapus a játékosoktól nem látta,
1:2. 14. perc: hátul hibáztak, Nyúl pedig kihasználta a kínálkozó lehetõséget, 1:3. 17.
perc: kontratámadás után Nyúl eredményes, 1:4. 18. perc: Horváth T. lövését Horváth I. szögletre menti. 21. perc: Dévényi
lövése a kapufán csattant. 22. perc: Virág
csúsztatott kapu mellé fejjel. 25. perc:
szöglet után Tórizs szépített, 2:4. 26. perc:
Virág lövését Németh szögletre védte. 27.
perc: Nyúl lövését Németh lábbal tisztázta.
21. perc: Virág került gólhelyzetbe, Németh azonban résen volt. 29. perc: Baki
gólhelyzetben hibázott. 30. perc: Kelemen
lövését Németh szögletre tolta. 32. perc:
Kelemen emelésébe Németh belekapott,
szöglet lett. 34. perc: Kelemen lövése nem
okozott gondot Némethnek. 36. perc: az
üresen maradt kapuba Tóth A. talált be,
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2:5. 39. perc: Virág lövése szerencsésen
jutott a kapuba, 2:6.
Ez a játéknap a listavezetõknek igencsak
rosszul végzõdött!
Sárga lap: Huszár.
Góllövõk: Horváth T., Tórizs ill. Palotás,
Tóth G., Nyúl 2, Tóth A., Virág.
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SÍC – hírek, eredmények

Tabella:
1. LSC Sárbogárd
2. Sárkeresztúr Kike
3. Légió 2000, Natur Agro
4. Extrém
5. Spuri
6. Twister Galaxy
7. Bogárd Junior
8. Dream Team

8
8
8
8
8
8
8
8

5
5
4
4
4
3
2
1

1
2
2
1
1
1
-

2
3
2
2
3
4
5
7

37:18 16
39:20 15
32:19 14
46:25 14
30:34 13
21:25 10
25:48 7
14:55 3

Góllövõlista:
1. Horváth Tamás, Extrém, 15 gól
Gróf Ferenc

ORVOSI ÜGYELET
MÛKÖDÉSI RENDJE
ÉS HÍVÓSZÁMA:
HÉTKÖZNAP 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.

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:

Elkezdõdtek a 2017-es terem OB-re a kvalifikációs versenyek. Ilyen versenyen vettünk
részt január 7-én a Balaton melletti Alsóörsön. Egyesületünkbõl 10 fõ versenyzõ nevezését adtuk le már december hónapban. Izgultunk, mivel népi megfigyelésekbõl tudtuk,
hogy vízkereszt táján meg szokott „bolondulni” az idõjárás. Szerencsére csapadék nélkül
érintette térségünket, de így is reszketve vágtunk neki az útnak.
Eredményeink:
– gyermek fiúk: Csik Levente 4., Jászter Botond 5. hely
– serdülõ lány: Csik Nikoletta 1. hely
– serdülõ fiúk: Szénási Benedek 1., Jászter Zsombor 3. hely
– felnõtt férfiak: Széplaki Zoltán 4., Katona Alex 5. és Téglás László 7. hely
– szenior férfiak: Gilicze László 1. és Gilicze Ferenc 2. helyezés.
Versenyzõink kettõ (2) fõ kivételével jogosultak indulni a 2017. évi terem országos
bajnokságon.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat. Felszerelést
biztosítunk, saját íjjal rendelkezõk jelentkezését is várjuk. Kérjük, hogy az idei évben is a személyi jövedelemadójuk 1 %-ával legyenek egyesületünk segítségére, legyenek támogatóink.
Adószámunk: 18491074-1-07.
Elérhetõk vagyunk, és jelentkezzenek bátran a lgilicze@tolna.net levelezési címen.
Elõre is nagyon köszönjük.
Sárréti Íjász Club Sárbogárd

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.

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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Út Európa élvonalába!
Bozsik-program

A Sárbogárd SE évzáró programként december 24-én a sárszentmiklósi tornateremben karácsonyi focitornát rendezett a Bozsik-programban résztvevõ ifjú focisták, szülõk, edzõk részére.
A vegyes csapatok jó hangulatú mérkõzéseken, nem az eredmény fontosságát szem elõtt tartva mérték összetudásukat. A vidám délelõtthöz a szülõk az üdítõt és a süteményt biztosították. A két szervezõ, Sallai Attila és Lajtos András, a Bozsik-program korosztályos
edzõi köszönik a segítséget. Boldog új évet kívánva búcsúztak el a résztvevõktõl.
Jövõre veletek ugyanúgy!
Szántó Gáspár
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:

APRÓHIRDETÉSEK

a Bogárdi TV-ben is látható!

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

GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA
06 30 440 5790
SÁRBOGÁRDON, ASZTALOS UTCÁBAN
CSALÁDI HÁZ ELADÓ 06 30 347 3767
VAGYONÕRI MUNKA, nettó 600 Ft/óra, SÁRBOGÁRDON.
06 70 421 3900
VILLAMOSMOTOROK JAVÍTÁSA!
Molnár Árpád, Sárbogárd, Árpád u. 62.
06 70 374 8699
Kétszoba összkomfortos CSALÁDI HÁZ, 1978-as, ELADÓ.
Hõszigeteléses vakolatú, gáz- és vegyes fûtéses.
Bajcsy-Zs. út 86. 06 30 552 4960

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

Késõ délutáni elfoglaltságra, jogosítvánnyal rendelkezõ takarítónõt keresek
(lehet nyugdíjas) 4 órában. 06 (20) 469
2044
Hízók eladók 06 (30) 448 0022
Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók. Pákolicz Árpádné 06 (25)
476 051, Sárszentágota

Az EL-DENT sárbogárdi
fogorvosi rendelõjébe

FOGÁSZATI
ASSZISZTENS
munkakörbe
fiatal, talpraesett lányt
keresünk.

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

Szakképesítés nem feltétel.
Fényképes önéletrajzot a

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

zsofi@eldent.hu
e-mail címre kérünk.

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

HETI IDÕJÁRÁS
Csak átmenetileg szelídül a hideg,
így a kevésbé hideg idõjárás után a
hétvégén visszatér a keményebb
tél. Pénteken csapadékos idõjárásra
készülhetünk, az ország északi,
északkeleti megyéiben végig havazhat, a másutt hulló vegyes halmazállapotú csapadék a délelõtti órákban
ismét egyre többfelé havazásra vált.
Szombattól ismét hidegebb levegõ
érkezik a Kárpát-medencébe, ez a
hétvége folyamán száraz jelleget ölthet. Hétfõ-keddre alakulhat ki ismét
havazás, fõként az ország déli felére
korlátozódva.
www.metnet.hu

3

A BOGÁRD-VET
ÁLLATGYÓGYÁSZAT
NYITVA TARTÁSA:
RECEPCIÓ, TÁP- ÉS GYÓGYSZERFORGALMAZÁS 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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