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ERÕS

VÁR

Annyiszor hangzik el, hogy érzéketlenek, figyelmetlenek vagyunk egymás iránt. S lám, két példa is mutatja
lapunkban, hogy mégsem halt ki az
emberekbõl a mások felé fordulás.
Képesek vagyunk és akarunk olyan
ügy mellé állni, amirõl tudjuk, hogy
érdemes. Nem érdekbõl, hanem egy
mélyrõl fakadó érzés által vezetve.

Nevezzük szolidaritásnak, empátiának, mindegy is, pillanatok alatt képes egy irányba mozdulni és hatni.
Hihetetlen, micsoda erõ rejlik ebben a láthatatlan összekovácsolódásban! Akár Csalai Barbara esetét
nézzük, akár a sárszentmiklósi evangélikus templomét, az anyagi oldalnál jóval fontosabb a szellemi–érzelmi összetevõ. Hiszen érzelmi megérintettség nélkül nem cselekedne
senki. És ez az elemi összetevõ csodákat szül: gyógyulást és épülést.
Megrendítõ és felemelõ azzal szembesülni, hogy általunk mennek végbe e csodák, lesz a hihetetlenbõl bizonyosság. Bennünk van a mag.
Hargitai–Kiss Virág

Írás a 2. oldalon.

Írás a 7. oldalon.

Barbi csodája
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ERÕS VÁR
Volt annyi adakozó kéz, melynek köszönhetõen a sárszentmiklósi evangélikus
templom nemcsak küllemében mutatós, de szerkezetét és minõségét tekintve is biztos fedele, erõs vára lett az Isten házába térõknek. A templom
megújulásáért november 12-én adtunk hálát ünnepi istentisztelet keretében,
melyen együtt szolgált Hegedûsné Erdõdi Judit református lelkész, Váraljainé
Melis Orsolya evangélikus lelkész és szintén az evangélikus egyház részérõl
Szarka István esperes. Az alkalomra választott közös énekekben közremûködtek a hittanosok és hangszeres kísérõként Szénásiné Szabó Marianna.
Szarka István a következõ gondolatokat
osztotta meg a szószékrõl az egybegyûltekkel: – „Aki sírva indul, amikor vetõmagját viszi, ujjongva érkezik, mikor kévéit hozza.” A
126. zsoltár zarándokénekének szavaival
köszöntöm a sárbogárd–sárszentmiklósi
gyülekezet tagjait. Hitte volna ezt a csodát
valaki? Hogy itt a közeljövõben ilyen ünnepet ülhetünk? Meg kell vallanom, hogy én
magam kezdetben nagy fenntartásokkal
voltam annak irányában, hogy ezen a szép
õsi templomon ilyen nagy erejû felújításokat végezhetünk. Ami miatt egyházmegyénk vezetésével együtt jómagam is beálltam e templomot megszépíteni, felépíteni
vágyók közé, annak a szilárd és elkötelezett
hitnek a látványa volt, amely ebbõl a maroknyi gyülekezetbõl, különösképpen e gyüle-

tás és a munka megbecsülésének ajándékát,
s azt is, hogy a reformáció megtette az elsõ
lépéseket a tömegek felemelkedése felé.
Megköszönjük, hogy a reformáció nem egy
lezárt, történelmi eseménysorozat, hanem
a napjainkban is zajló folyamat. Ezért van
nagy a reménységünk, hogy azt a jót, amit
Isten Sárbogárdon elkezdett, folytatni is
fogja. Megmutat számotokra egy különb
utat: az Isten el nem múló, ki nem fogyó
szeretetének útját. A templom felújítása
mellett annak is örültem, hogy a következõ
prófétai igét olvashattam a meghívón:
„Hajlékom náluk lesz, Istenük leszek, õk pedig népem lesznek.” (Ez 37,27) Ezékiel próféta számtalan jelképes tettet hajtott végre
népe elõtt, mert a tettek sok esetben jobban
prédikálnak, mint a kimondott szavak.

kezet lelkészébõl és férjébõl áradt. Isten
Szentlelke olyan embereknek lágyította
meg a szívét, változtatta meg a gondolkodásmódját, akikrõl ezt korábban nem is sejtettük. Olyan embereknek nyílt meg a szíve
és a pénztárcája, akikrõl korábban senki
sem sejtette, hogy örömmel csatlakoznak e
nemes ügy mellé. Számomra olyan ez az
egész történet, mint valami csodálatos
álom. Ilyen elkötelezett és szilárd hittel rendelkeztek a reformátorok is, Luther, Kálvin
és az õ követõik. Amikor ma megemlékezünk a reformátorok hitérõl és kései követõinek tettei elõtt is fejet hajtunk, valójában
nem teszünk mást, mint egyes egyedül Isten
fensége és méltósága elõtt tisztelgünk. Lélekben Elõtte borulunk földig, mert egyedül Õ képes rá, hogy a semmibõl teremtsen.
Egyedül Õ képes rá, hogy a kõszíveket érzõ
szívekké formálja át. Egyedül Övé a dicsõség a múltbéli tettekért. Ebben a jubileumi
500. évben Istennek köszönjük meg a reformáció megannyi ajándékát, a nyelvre és a
mûvelõdésre gyakorolt hatását, a földi hiva-

Mert lesz olyan kor, amikor annyi lesz a beszéd, elönt bennünket az üres és tartalmatlan fecsegés, hogy már a tartalmas üzenetet
hordozó szavak is erejüket veszítik. Azt
gondolom, nem tévedek nagyot, ha a mi korunkat is ilyen idõszaknak látom. Az ilyen
nagy piaci lármában többet érnek a tettek.
Ezékiel ítélet helyett ígéretrõl prófétált.
Evangélikus templomainkban ma világszerte Isten ítéletérõl emlékezünk meg.
Nem szabad elfelednünk azokat a súlyos
történelmi eseményeket, amelyek ítéletként nehezedtek ránk, de mindegyik katasztrófa egyben elõkészítette egy jobb, egy
szabadabb kor eljövetelét. Ne legyen kétségünk afelõl, hogy Isten színe elõtt minden
tett mérlegre kerül. A közösség tetteinek
ügye éppen úgy, mint az egyéneké. E templom Isten szeretetének képes kiábrázolása.
Ámde ha e házat nem töltik be az Isten szeretetét szomjazó lelkek, e ház könnyen ítéletté is válhat. Vegyék észre a prófétai jelképes tettet, e ház csodával határos felépülését. És hallják meg a szót, amikor Õ ko-

pogtat az ünnepen és a hétköznapokon az
Önök szívének ajtaján! Most már nem
azért, hogy adományt kérjen, hanem azért
hogy Õ adjon: életet és üdvösséget, megújulást és soha el nem múló örömöt! Mert
Õ minden egyes embert a Szentlélek templomává tud újítani, amint 500 évvel ezelõtt,
éppen úgy ma is.
Az alkalom végén a sárszentmiklósi gyülekezet részérõl Horváth István, a sárbogárdi
református gyülekezet részérõl Kovács
Csongor lelkész köszöntötte az evangélikus
gyülekezetet jókívánságok kíséretében.
A templomfelújítás anyagi részérõl Váraljainé Melis Orsolya külön tájékoztatást
adott lapunknak:
– A 147 éves templomtetõ cseréjére tervezett 8 millió forintos költségvetést a megvalósítás folyamán nem léptük át. Ebbõl
összesen 4.240.000 forint támogatás folyt
be hivatalos szervektõl: Nyugati Evangélikus Egyházkerület 2.500.000 Ft, Fejér–Komáromi
Evangélikus
Egyházmegye
1.040.000 Ft, EMMI Reformáció 500 Emlékbizottság 500.000 Ft, Fejér Megyei Önkormányzat, Fejér Megyei Közgyûlés:
200.000 Ft. A fennmaradó 3.760.000 forint
helyi gyülekezeti tagoktól, 56 egyéni támogató összefogásából, adományaiból, a
sárszentmiklósi jótékonysági hangverseny
bevételébõl, a Sárszentmiklósi Református
Egyházközség célirányos gyûjtésfelajánlásából, valamint kitartó, önkéntes munkában való összefogásból állt össze. Köszönjük! „Mert csak Én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövõt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan
imádkoztok Hozzám, akkor meghallgatlak
benneteket. Megtaláltok Engem, ha kerestek,
és teljes szívvel folyamodtok Hozzám.” (Jeremiás könyve 29,11-13) Isten áldja meg a helyi önzetlen összefogást a szívekben, a Vele
és egymással való közösség lelki formálódásában, gazdagodásában, ösztönzésében a
jövõ távlatára, reménységére, másokat is indítva arra, hogy majd hasonló kezdeményezésekhez csatlakozva együtt tudjunk örülni
Isten ajándékainak és élni velük! Egyedül
Istené a dicsõség! SOLI DEO GLORIA!
Hargitai–Kiss Virág
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NAPLÓ – összefoglaló
November 10-én, pénteken ültek össze Sárbogárd önkormányzati képviselõi a havi
aktuális napirend 16 pontját megtárgyalni. Az ülés fõbb témáiról és döntéseirõl dr.
Sükösd Tamás polgármester számolt be lapunknak.
Elõreláthatólag fél éven belül ténylegesen
elindulhat a Pusztaegres és Sárhatvan
vízminõségét javító, bruttó 200 millió forint költségvetésû projekt, melyre több
mint két éve nyertek pályázati forrást. Mivel sok minden megváltozott azóta, újra
kell tervezni az egészet, amire négy hónapot kapott a tervezõ, engedélyezéssel
együtt. A közbeszerzés körülbelül egy hónap, így tavasszal, a jó idõ beköszöntével
neki tudnak állni a kivitelezésnek.
A Magyar Közúttal való egyeztetésen elhangzott, hogy a 63-as út aszfaltozásával a
Vágóhíd utcáig biztosan el fognak érni jövõre. A munka a vasúttól indul. A vasúti
keresztezõdés is megújul a MÁV beruházásaként.
A kerékpárforgalmi hálózati terv tervzsûrije eredményes volt, így lassan minden
akadály elhárul, hogy a fagyos idõt követõen megkezdõdhessenek a kerékpárút
megvalósításának munkálatai.
Az elmúlt hetekben dr. Sükösd Tamás személyesen is meggyõzõdött arról, hogy az
uszodának semmi baja. Még zajlanak a
próbaüzemek. Várjuk a nyitást!
A polgármester lényegesnek tartja a NAK
Szolgáltató Központ megnyitását városunkban, illetve azt, hogy a kamarai választáson – ahol õ képviselte az önkormányzatot a bizottságban – örömmel tapasztalta:
Fejér megyében a Sárbogárd és környéki
mezõgazdasági termelõk voltak a legaktívabbak, messze meghaladva az évekkel
ezelõtti létszámot.
Az Országos Mentõszolgálat szakemberei
megtekintették azt a telket, melyet a Túry
Miklós utca keleti végén (a volt kijevi ház
helyén) ajánlott fel a rendõrség és a mentõk számára az önkormányzat, hogy ott
korszerû létesítmények épülhessenek a
két intézmény számára. A mentõknek nem
sok helyre van igényük: egy egyszerû, emeletes épületben gondolkodnak, ahol az alsó szinten parkolhatnak a gépjármûvek, a
szociális rész pedig az emeleten foglal
helyet. Udvarra különösebben nincs szükségük.
A Dészolg Kft. városüzemeltetési tevékenységérõl szóló napirendi pont tárgyalásán Ferencz Péter ügyvezetõ és a sárbogárdi részleg vezetõje, Csanádi Tibor is jelen
voltak. A munkaerõhiány ezt az ágazatot is
elérte. Arra jutottak a felek, hogy jó lenne,
ha mindenki összekapná magát, beleértve
a lakosságot is. A polgármester elmondta:
hiába ürítik a kukákat és söpörnek össze
például vasárnap reggel, az ABC elõtti
buszmegállóban egy óra múlva ugyanannyi szemét van. A Hõsök terén 5 méterenként van kuka, fizikailag nehezebb
mellé dobni, mint bele, mégis sikerül
egyeseknek, és minden nap szedni kell a
szemetet az ilyen emberek után.

– A szelektív gyûjtésben várható-e, hogy
bevezetik a 4 kukás megoldást, ami most
már több településen is látható?
– A 2 kukás változat várható. A szolgáltató
pályázni akar, mert nem nagyon van forrásuk, évek óta be van fagyasztva a díj, és a
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ Zrt. (NHKV Zrt.)
eléggé rapszodikusan adja a számlát nekünk, a díjat pedig a szolgáltatóknak. Most
már csak a legerõsebb szolgáltatók maradtak meg, de õk is mérsékelten tudnak csak
fejleszteni. Remélem, ebben lesz javulás.
– A csekkek rendezése nem került szóba a
testületi ülésen?
– A csekken látszik, hogy a lakosság a díjat
az NHKV-nak fizeti be, és az állami cég
adja tovább a szolgáltatóknak. Az NHKV
jelentõs késedelemben van. Az elsõ negyedéves díjat augusztus végéig kapták
meg a szolgáltatók. Hozzáteszem: közel
300 szolgáltató volt két évvel ezelõtt, ma 20
alatt van a számuk.
E testületi ülésen hagyták jóvá Sárbogárd
Településképi Arculati Kézikönyvét és a
településkép védelmérõl szóló rendeletet.
Ez annyit jelent, hogy Sárbogárd azon központi magját, mely a fõút mentén õrzi még
az egykori mezõváros és polgáriasodás
emlékét, szigorúbb szabályozással kívánják megóvni az utókor számára. Ugyan
vannak olyan régi épületek, mint a volt
Kozma iskola, illetve a rendõrség melletti
épület, melyek homlokzatát szabályozás
nélkül is megtartották a tulajdonosok, de
vannak negatív példák is. Mivel a mellékutcákban egységes beépítésekrõl nem beszélhetünk, ott megengedõbb a szabályozás. Az Arculati Kézikönyv kapcsán a
nyitva állt véleménynyilvánítási lehetõséggel nem sokan éltek.
A helyi gyermekvédelmi rendelet módosítása kapcsán dr. Sükösd Tamás felhívja a
figyelmet, hogy a menzát nem fizetõ gyermek meghatározott hátralék után kizárható az étkeztetésbõl. Ha valaki nem tudja fizetni az étkezést, akkor elérhetõ a gyermekvédelmi támogatás, aminek megléte
esetén nem kell fizetni a menzáért. Ha lejár a gyermekvédelmi támogatás, újra kell
igényelni. Aki viszont képes fizetni, azt fölszólítják, és ha akkor sem fizet, kiteszik a
rendszerbõl. Tavaly több mint 200-300
ezer Ft elmaradást szedtek be szülõktõl.
A polgármester hangsúlyozta, hogy egy
másik sajtóorgánumban az jelent meg,
hogy földadót vezetett be a testület, holott
errõl szó sincs, a bérleti díjakról hoztak
döntést a legutóbbi testületi ülésen, melyrõl lapunk is tudósított.
Hargitai–Kiss Virág

3

HIRDETMÉNY
A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fõosztály Engedélyezési és Szakhatósági Osztálya (8000 Székesfehérvár, Hoszszúsétatér 1., a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) által hivatalomhoz írott FE-08/
KTF/07356-5/2017 iktatószámú megkeresésében és az ahhoz csatolt HIRDETMÉNY alapján
ezúton teszem közzé a vélelmezett hatásterületen élõk és az ügyben érintettek számára, hogy
az FE-08/KTF/07356-1/2017. ügyszámon a
Qualchem Kft. (7003 Sárbogárd, Akácfa u. 2.)
kérelme alapján a Környezetvédelmi Hatóság a
Sárbogárd, 4768/4 hrsz-ú telephelyre vonatkozó környezetei zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyában eljárást indított.
A döntéshozatalt megelõzõen az eljárás megindításának tényét az általunk összeállított HIRDETMÉNY útján a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
29. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen közzétettük, a hirdetményt a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal (7000 Sárbogárd, Hõsök tere 2.) épületének földszinti hirdetõtáblájára kifüggesztettük és a két helyi újságban megjelentettük.
A fentiekben részletezett telephelyre vonatkozó
környezeti zajkibocsátási határérték megállapítása tárgyában a Környezetvédelmi Hatóság a
2017. év november 6-án kelt FE-08/KTF/
07356-7/2017 iktatószámú határozatával meghozta döntését, amely határozat másolati példánya teljes terjedelmében szintén kifüggesztésre került a hivatal épületében.
A hivatal épületében kifüggesztett határozat
munkanapokon a hivatal nyitvatartási ideje
alatt megtekinthetõ: hétfõtõl csütörtökig
7.30–16.00 óráig, pénteken 7.30–13.30 óráig.
Az ügyfél a Környezetvédelmi Hatóságnál – Gáll
Erzsébet ügyintézõvel telefonon (06 22 514
300) történõ elõzetes egyeztetés szerinti helyen
és idõben – a határozatban foglaltakkal kapcsolatosan tájékoztatást kérhet.
Az üggyel kapcsolatosan helyben is, személyesen is kérhetõ információ a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályán Bencze István mûszaki ügyintézõtõl (emelet, 7. számú iroda).
Az esetleges jogorvoslati kérelmek a Környezetvédelmi Hatósághoz idõben történõ benyújtása érdekében tájékoztatom az ügyben érintetteket, hogy a Ket. 78. § (10) bekezdésében foglaltak szerint a hirdetmény útján közölt döntést
(jelen esetben a határozatot) a hirdetmény kifüggesztését követõ 15. napon kell közöltnek
tekinteni.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

4

KÖZÖSSÉG / PROGRAMAJÁNLÓ

2017. november 16. Bogárd és Vidéke

A nyugdíjasklub negyven éve
Még ma is elõttem a kép, ahogy Nyikos Imre és Jobban János bekopognak 1977 szeptemberében az igazgatói irodába és elõadják
elgondolásukat, hogy Sárbogárdon alakítsuk meg a nyugdíjasklubot. Sztari Béla kollégámat bíztam meg, hogy segítse az alakuló
klub munkáját. Eltelt másfél hónap, és az elsõ összejövetelre már
zsúfolásig megtelt a terem. Talán 36-an voltak a kezdetekben. A
klub elsõ elnöke Nyikos Imre lett, Sztari Béla kollégám titkárként
a klub programjainak szervezését intézte.

A hétfõi foglalkozásokon néhány hónap elteltével már hatvanan
voltak. Nem telt el sok idõ, kicsi lett a helyiség. Akkor két klubtermet összenyitottunk, és hogy a lúd legyen kövér, építettünk konyhát is. A tagok jöttek, és közös munkával elkészült az új klubhelyiség, mely ma is az összejövetelek tereként szolgál. Ekkor már száz
fölött volt a létszám. Egyre színesedtek a programok is. Elõadások, vetélkedõk, klubestek, közös vacsoraestek és persze kirándulások gazdagították a klub programját.

Az alapító tagok közül már senki sincs az élõk sorában, ezért jómagam emlékeztem vissza a kezdetekre, mivel a mûvelõdési központ akkori igazgatójaként krisztusi korban, 33 évesen a klub
tiszteletbeli tagja lettem.
Most szombaton tartotta a klub születésének 40. évfordulós estjét. Erre meghívták a testvérklubokat Töbörzsökrõl, Sárszentmiklósról és a honvéd nyugállományúak klubját is. Így van ez már
negyven éve. hagyománnyá lettek az évfordulós klubestek.
Sáriné Ági klubvezetõ köszöntötte a klubtagokat és a vendégeket.
Megható, szép köszöntõverset mondott a klub korelnöke, a református szeretetotthonban élõ, 97 éves Schönborn Marika néni, aki
minden klubtagnak készített szárítottvirág-kompozíciót. Ezt az
érkezõ vendégek egy emléklap kíséretében kapták meg. A klub
elnöke köszöntötte Zádori Lajosné Juliskát, aki az idén töltötte
be a 80. évét. Aranyné Erzsike mondott neki köszöntõként egy
verset.

A hiphop táncosok mûsora után két régi népdalkörös asszony,
Huszár Sándorné és Forster Józsefné énekeltek két népdalcsokrot citerakísérettel. Ezt követõen a siófoki operaénekesek közösségének két tagja régi operettslágereket adott elõ. A vendégklubok vezetõi és az önkormányzat részérõl Novák Kovács Zsolt alpolgármester köszöntötték a 40 éves klubot.
A vacsora után Rozgonyi Tibor zenéjére táncolt a vendégsereg. A
tombolasorsoláson száznál is több nyeremény talált gazdára.
Hargitai Lajos
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MI A
MÉLTÓSÁG?
Felügyelõ látogatja meg az óvodát, hogy elemezze
az ott folyó munkát. Az egyik percben az óvó néni
megsimogatja az egyik kislány fejét. A látogató felszisszen, s az óra utáni megbeszélésen súlyos kritikát mond az eset miatt. Az érvényben lévõ rendelkezések tiltanak mindenféle testi érintést, behatolást a növendékek intim szférájába. Ez összefügg a
gyerek személyiségi jogaival, emberi méltóságával.
A szegény óvónõ se köpni, se nyelni nem tud, nem
hisz a fülének, rázza a fejét, mint akinek víz ment a
fülébe. Nem most kezdte az óvónõi pályát, de ilyesmirõl még nem hallott. Sértem a méltóságát, ha
megsimogatom?
Rettenetes gyilkosságról számol be a televízió hírszolgálata. Mutatják, ahogy bilincsben kísérik a
gyilkost a börtön folyosóján. Furcsa: a tettesnek, de
az õt kísérõ rendõröknek is egy sûrû ködhöz hasonló folttal láthatatlanná tették az arcát a tévések. A
természet ellátott bennünket a látás képességével,
ámde a híradó megfosztott bennünket ettõl a képességtõl. „Sértené a gyilkossággal vádolt ember
személyiségi jogait.” Baltával széthasította ugyan
az édesanyja koponyáját, de attól még nem veszítette el az emberi méltóságát. Azt tilos sérteni. Meg
aztán – magyarázzák a törvénytudók – mi van, ha
kiderül, hogy hamis a vád, nem is õ volt a baltás
gyilkos? Micsoda blamázs, hogy ország–világ látta
õt bilincsben!
Más! Valami díjátadáson volt szerencsém részt
venni. Az ünnepség után odajött egy sajtós és engedélyt kért, hogy lefényképezhessen. Természetesen
megadtam az engedélyt, hisz az ünnepség alatt
mindenfelé kattogtak az okos- és nem okos telefonok, megörökítették az én arcomat is mindenféle
engedély nélkül. Különben is utcákon, tereken
mindenütt ott csüngenek a kamerák, amelyek folyamatosan veszik a történéseket, amihez természetesen nem kérnek engedélyt. Sejtelmem sincs,
hány helyen vannak rögzítve az arcvonásaim. De
miért ne lennének? Egy városi járdán is ezrek
látják, még sincs belõle semmi bajom. Szégyelljem
az arcomat?
A személyiségi jogok õrülete lassan behálózza az
életünket. Csak súgva mondom: akik ezt kitalálták,
azokkal alighanem valami baj van. Félek, hogy némi tudatalatti rejtõzködés, saját hajlamok elleni titkos küzdelem, ezek semmivé tételének a vágya
munkál itt. Ugyan miféle sérelem érheti a kis óvodást, ha élve a sok százezer éves jó szokással megsimogatják a fejét? Jól esik neki! Miért kussolnak a
pszichológusok, akik annyi mindenfélét összeírtak
az érintés kapcsolatépítõ, gyógyító szerepérõl?
Lomtárba kerül az emberi közösség egyik legõsibb
gesztusa, az ember és ember közötti viszony megjelenítése, a társ karjának, vállának, arcának könynyed megérintése, amelytõl azonnal konkréttá válik a kapcsolat bensõsége? És ami bizony félelemre
ad okot: ezek a méltóságvédõ bajnokok annyira fenyegetõek, ellentmondást nem tûrõek, a maguk
igazától eltérõ véleményt indulatosan visszautasítók, ami már veszélyes. Ilyen alapállásból sarjadt ki
a hitlerizmus és a sztálinizmus. Ismerjük, volt részünk belõle.
L. A.

5

Az íróember
Egyszerûen imádtam Nyáry Krisztián „Így szerettek õk” címû két
kötetét. Az irodalomtörténész,
kommunikációs szakember jó érzékkel találta meg az egyensúlyt a
szakmaiság és az olvasmányosság
között. Kellõ tapintattal, nagyszerû megfogalmazásokkal, humorral
ír hajdan élt költõ- és írónagyságaink magánéletérõl, szerelmeirõl,
közelebb hozva hozzánk az irodalmi alkotások mögött rejlõ EMBERT. A csokorba kötött történetek egyúttal kiváló reklámjai olyan
alkotóknak és mûveknek, melyekre eddig esetleg nem szenteltünk
(elég) figyelmet, illetve egy-egy regény, vers egészen más színezetet
kap, ahogy kiderül, mi vagy ki ihlette.

Szerdán este személyesen is találkozhattak Nyáry Krisztiánnal a sárbogárdi olvasók a Madarász József Városi Könyvtárban, ahol Gyöngyössy Csaba beszélgetett az íróval, akit közvetlensége, életútja még szimpatikusabbá tett számomra.
Az est folyamán örömmel hallottuk, hogy Nyáry Krisztián stílusát nem csupán
az említett két könyvben, hanem további három mûben is élvezhetjük: Igazi hõsök, Merész magyarok, Festõi szerelmek. Mindemellett az egyik könyvébõl készült színházi darabban is feltûnik.
Hargitai–Kiss Virág

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
A SÁRBOGÁRDI ZENGÕ ÓVODA
SÁRSZENTMIKLÓSI TAGÓVODA GYERMEKEIÉRT

2017. november 18-án 18 órai kezdettel
a Sárszentmiklósi Általános Iskola aulájában.
Zenél: Boros László.
A TOMBOLA FÕDÍJA: A BIKÁCSI ZICHY PARK HOTEL
FELAJÁNLÁSÁBÓL KÉTSZEMÉLYES, KÉTÉJSZAKÁS PIHENÉS!
Jegyek válthatók az óvodában.
Szervezõk: a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Sárszentmiklósi Tagóvodájának
SZMK-tagjai
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Cecei sulibörze
KURUC KORT IDÉZTEK
2017. november 7-én, kedden Nagy Csaba
tárogatómûvész látogatta meg a Cecei Általános Iskolát „Hej Rákóczi, hej Bercsényi!” címû elõadásával. Iskolánk 4. és 5. évfolyamos tanulói vehettek részt a programon, amely során a mûvész hangszerek segítségével idézte meg számukra a magyar
történelem híres korszakát. Az elõadás során bemutatásra került a Rákóczi-korszak
legendás hangszere, a tárogató is, amelyrõl
megtudhattuk, hogy éles hangját annak
köszönhette, hogy eredetileg a hadseregcsoportok irányítására használták a csatákban. A szabadságharc leverése után betiltották használatát és szinte teljesen el is
tûnt ez a hangszer, amelyet ma már csak
hagyományõrzés keretében használunk. A
ma használatos tárogató már sokkal lágyabb dallamok elõcsalogatására is alkalmas, így ezen „reformtárogató” segítségével hallhattunk kuruc nótákat. Az elõadómûvész a program során nemcsak zenei ismereteket, hanem fontos történelmi és
mûvészettörténeti információkat is átadott a gyerekeknek, akik érdeklõdéssel
hallgatták elõadását. Az elõadás remélhetõleg az ország sok iskolájába eljut majd,
hiszen a Nemzeti Kulturális Alap támogatja, Balog Zoltán miniszter úr védnökségével. Köszönjük a támogatónak, hogy a cecei diákok is részesülhettek ebbõl a kezdeményezésbõl!

ahol Balázsné Aranyos Judit tanárnõ
vezetésével két diákunk, Jákob Kristóf és
Szabó Patrik ért el kiemelkedõ eredményt
azzal, hogy bejutottak a legjobb tíz közé.
Minden kiemelkedõ eredményt elérõ diákunknak gratulálunk és további sikereket
kívánunk!

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP
A 8. ÉVFOLYAMON

13-án került sor a Sárkeresztúri Általános
Iskolában a hagyományos környezetismereti vetélkedõre, amelyen iskolánkat Földi
Józsefné tanító vezetésével képviselte a
Klazer Georgina, Pajor Petra, Pintér Laura alkotta csapat, akik végig szoros versengésben a 3. helyen végeztek. November
20-án kerül sor a Matematikában Tehetséges Gyermekek (MATEGYE) verseny
megyei döntõjére Dunaújvárosban. Erre a
versenyre 5 diákunk jutott tovább az intézményi fordulón nyújtott teljesítményével.
A harmadik évfolyamból Pajor Petra és
Kondor Marcell, a negyedik évfolyamból
Görgey Ármin, míg a hetedik évfolyamból

ÕSZI VERSENYSIKEREK
A Cecei Általános Iskola tanulói már az
õszi idõszakban bekapcsolódnak a térségi
versenyekbe, amelyek során több diákunk
is jó eredményt ért el. 2017. november
10-én immár 24. alkalommal került sor
Pálfa–Felsõrácegresen a hagyományosan
az iskolamúzeumban megrendezett Illyés
Gyula Szavalóversenyre. Iskolánkat Szakál Rebeka 6. b osztályos tanuló képviselte, aki 2. helyezést ért el a versenyen. Köszönjük a felkészítésben nyújtott segítséget Ferenczi Roland és Ferencziné Fülöp
Cecília pedagógusoknak. 2017. november

2017. november 16. Bogárd és Vidéke

A 2017-2018-as tanév során minden általános iskola egy tanítás nélküli munkanapot
pályaorientációs programok szervezésére
fordít. A Cecei Általános Iskolában minden évfolyam eldönthette, hogy a tanév során mely napra idõzíti ezt a rendezvényt.
Iskolánk végzõs tanulói 2017. november
10-én teljesítették a feladatot azzal, hogy
ellátogattak a Székesfehérvári Vállalkozói
Központban megszervezett Fejér Megyei
Pályaválasztási Kiállításra, ahol a középés felsõfokú oktatási intézmények és munkáltatók jelentek meg standjaikkal és mutatták be tevékenységüket. Tapasztalatunk szerint ez a szakmabemutató és infor-

mációs börze nagyban segíti a tanulók iskolaválasztását, hiszen ízelítõt kaphatnak
olyan intézmények mindennapjaiból,
amelyek elérhetõ közelségben vannak, és
amelyek változatos képzési formákat tud-

Pajor Lili és Sebestyén Dominika képviseli
majd intézményünket a megmérettetésen.
November 14-én a dunaújvárosi Rudas
Szakközépiskolában került megrendezésre a Németh Margit Matematikaverseny,

nak nyújtani számukra. Nagyon sok résztvevõje volt a kiállításnak, de úgy gondolom, hogy minden gyerek megtalálta az õt
érdeklõ szakmát és iskolát. A standokon
megismerték az iskolák képzési kínálatát,
sõt lehetõségük volt kérdezni a már ott
tanuló diákoktól is. Sok szórólapot és
ajándékot gyûjtöttek össze a tanulók,
amelyek segítik meghozni a döntést a középiskolai tanulmányaik folytatásával kapcsolatban.
Balázsné Aranyos Judit
Folytatás a következõ oldalon.
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BARBI CSODÁJA
Emlékezhetnek arra a megdöbbentõ balesetre, ami nyáron történt: a sárbogárdi
vasútnál egy tizenéves kislány telefonos
önarcképet készített egy vagon tetején, és
a nagyfeszültségû vezetékhez érve súlyos
égési sérüléseket szenvedett. A kislányt
Csalai Barbarának hívják, és a Mészöly
Géza Általános Iskola tanulója. Iskolája
nemrég jótékonysági estet szervezett, hogy
a befolyt bevételbõl egy speciális, úgynevezett kompressziós ruha megvásárlásához
járuljanak hozzá, mely segíti a sebek gyógyulását.
Barbara szüleivel a szerkesztõségben beszélgettünk arról, hogyan élte meg a kétgyermekes család azt, ami a nagyobbik
gyermekükkel történt.
Az édesanya és édesapa elmondták: az a
legfontosabb számukra, hogy Barbi él és
élni akar. Annak ellenére, hogy magasról

TRIANON MÚZEUM
2017. november 10-én, délután a Cecei Általános Iskola 8. évfolyamos diákjai meglátogatták a várpalotai Trianon Múzeumot.
Már hagyományosnak mondható, hogy
minden évben iskolánk egy csoportja felkeresi a múzeumot, ami annak köszönhetõ, hogy iskolánk támogatója, a cecei benzinkutat mûködtetõ Metalelektro Kft. finanszírozza a programot.

zuhant le és a teste 50 %-ban 1-2-3-4-ed fokú sérüléseket szenvedett, a csodával határos módon a csontjai, belsõ szervei épek
maradtak, nem volt szükség amputációra,
és szellemileg is jól van, már önellátó.
A baleset után Székesfehérvárra, majd onnan Budapestre szállították Barbit, a
Bethesda kórházba. Az elsõ 10 nap volt
kritikus. Két életmentõ mûtéten és még
egy mûtéten esett át, a kötözések idején
többször is altatták. Augusztus óta 49 napot voltak kórházban, ahol az orvosok és a
szakszemélyzet szívvel–lélekkel gondoskodott Barbiról, és a szülõket is támogatták a lelkileg is megterhelõ helyzetben,
hogy át tudják vészelni a nehéz idõszakot.
Barbi jelenleg rehabilitáción, gyógytornán
és további vizsgálatokon vesz részt, minden nap kötözik, mert a hátán gyógyul a
legnehezebben a bõr.
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A szülõknek fájó volt látni, megélni a gyermekük sebeit, fájdalmait. Nagyon sokat
imádkoztak érte. Kimondhatatlan, megható érzés volt számukra, amikor az édesanya munkahelyén gyûjtés indult. A pénzt
a család a Bethesda kórház számára szerette volna felajánlani, de a munkahely ragaszkodott hozzá, hogy a családnál maradjon az összeg, és külön utaltak a kórház
részére támogatást.
De gyûjtöttek pénzt az utcabeliek, barátok, ismerõsök és ismeretlen jóakarók is. A
család hálás szívvel ezúton szeretne köszönetet mondani mindazoknak, akik kérés
nélkül, önzetlenül segítõ kezet nyújtottak
nekik ebben a nagyon nehéz helyzetben, és
lélekben velük voltak/vannak. Nagyon sok
erõt ad számukra az, hogy ilyen sok jó ember van!
Hargitai–Kiss Virág

Aki szeretné segíteni Csalai Barbara
gyógyulását, az megteheti a következõ
számlaszámra küldött pénzadománnyal:
73603018-10202306

Idõutazás a Mészölyben
A nemzeti öntudat kialakulásához elengedhetetlen a múltunk, a történelmünk
megismerése. A helyi tantervünk már alsó
tagozatban megismerteti a gyerekekkel a
magyarság történetének fontosabb momentumait, a felsõ tagozatosok pedig történelemórákon folytatják tudásuk bõvítését. Múltunk megismerésének nagyon fontos színterei (tanórai kereteken kívül) az
iskolai ünnepek, megemlékezések, melyeken elsõ osztálytól nyolcadikig részt vesznek diákjaink. Nagyon jó érzés megtapasztalni egy-egy ilyen esemény hangulatát,
amikor az egész iskola meghatottan, átszellemülve figyeli az ünnepi megemlékezéseket. A gyerekek által elõadott ünnepi
mûsorokból kicsik és nagyok egyaránt sokat tanulnak, és nagymértékben kiegészítik a tanórákon szerzett ismereteiket is.

netet mesélt a kurucok életérõl, a korszakról, a harcokról, miközben hallgathattuk a
Rákóczi-szabadságharcot felidézõ dalokat. Az egyik legkülönlegesebb élmény az
volt a gyerekeknek, amikor az eredeti, kuruc kori tárogatóval szólaltatta meg a sorakozóra, csatára és visszavonulóra hívó dallamokat. A másik, amikor bemutatta a kurucok által használt pisztolyt, és a gyerekekkel együtt beszélték meg a használatát.
Korhû ruhában, a tárogató hangjával kísérve mutatta be a reformkori várban élõk
szokásait, életét.

Lehetõségeinkhez mérten a tudásuk bõvítéséhez kihasználjuk a külsõ elõadásokat,
tájékoztatókat, hiszen ezek más perspektívában mutatják be az eseményeket. Ebben
volt része a napokban diákjainknak.
A múzeum unikálisnak számít, hiszen
egyedülálló és látványos gyûjteménnyel
rendelkezik az 1920. június 4-én történt és
a magyarság sorsát alapvetõen befolyásoló
békediktátum körülményirõl és következményeirõl. A látogatás nemcsak a történelmi ismereteinket egészítette ki sok érdekességgel, tankönyvben fel nem lelhetõ
adattal, de magyarságtudatunkat is erõsítette, hiszen átélhettük azt a sok megpróbáltatást, amit ez az esemény népünk életében okozott. Ezt 14 évesen nem biztos,
hogy kellõen átlátja egy gyerek, de hiszem,
hogy a kiállítás nyomot hagyott a diákokban! Köszönjük a lehetõséget, hogy ezen a
napon sok kellemes élménnyel és hasznos
információval gazdagodtak tanulóink.

Nagy Csaba tárogatómûvész felajánlotta,
hogy felkeresi iskolánkat, és egy rendhagyó tanóra keretében bemutatja a tárogatót, felidézve nekünk a kuruc kor eseményeit, II. Rákóczi Ferenc történelmi jelentõségét. Nagyon örültünk a lehetõségnek,
hiszen egy ilyen elõadás nemcsak rengeteg
élményhez, hanem nagyon sok gyakorlati
tudáshoz is juttatja a tanulókat.
A mûvész a 8 órás csengetés után egy kuruc dallal kezdte az elõadását. Azonnal felkeltette a gyerekek figyelmét a tárogató
különleges hangjával. A kivetítõn megjelent II. Rákóczi Ferenc portréja, és megkezdõdött az idõutazás. A tanulók néma
csendben figyelték a mûvész elõadását, a
hangszer különleges hangját. A történelmi
tényeken kívül nagyon sok érdekes törté-

A tárogató utolsó dallamaival elbúcsúztunk a reformkortól, de sokáig megmarad
emlékezetünkben ez a szép és tartalmas
elõadás.
Köszönjük ezt a fantasztikus elõadást
Nagy Csaba tárogatómûvésznek! Ezen a
rendhagyó tanórán olyan történelmi, irodalmi, ének- és képzõmûvészeti ismereteket nyújtott diákjainknak, amit sokáig nem
felejtenek el.
Bízom benne, lesz még lehetõségünk arra,
hogy hasonló élményekhez juttassuk diákjainkat!
Fülöpné Nemes Ildikó igazgató
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„Fûben, fában orvosság”
Alsószentiváni „ezüstérem” a környezetismereti vetélkedõn
A sárkeresztúri általános iskola ebben a tanévben is meghívta szokásos környezetismereti versenyére a környék iskoláinak alsó tagozatos csapatait. A vetélkedõ témájának ebben a tanévben a
gyógynövényeket választották.
„Fûben, fában orvosság” – tartja a mondás. A szervezõk célja szerint: „Azt szeretnénk, hogy tudjatok meg róluk minél többet! Olvassatok, kutakodjatok és az érzékszerveiteket is használjátok az
ismeretszerzésben! A felkészülés megkönnyítésére ismertetnénk
azokat a gyógynövényeket, amelyekre a feladatok épülnek. Ezek
a következõk: kamilla, csalán, gyermekláncfû, levendula, csipkebogyó, bodza, menta, citromfû, vadgesztenye és a körömvirág.”
Iskolánkat a Madarasi Bori – Husvéth Nóra – Punk
Viktor összetételû csapat
képviselte, akiket Kocsisné Madarasi Mónika tanító néni készített fel lelkiismeretesen, számos képet
és internetes leírást átnézve a délutáni napközis foglalkozások alatt.
A jó hangulatú vetélkedõn
többek között képkirakót
kellett összerakni, feladatsorokat megoldani, de a
legnagyobb sikert kétségtelenül a gyógynövényes
cukorkák kóstolást követõ
felismerése volt.

Nagy izgalmunkra az összesítés során egy ponttal az elsõktõl lemaradva a második-harmadik helyezést értük el Cece csapatával
egyetemben. Mivel holtverseny nem lehetett, szétlövés döntött,
amelyben mi bizonyultunk jobbnak, így nagy örömünkre a második helyezést értük el. Gratulálhatunk a csapat teljesítményéhez!
Köszönjük a sárkeresztúri iskolának, hogy megszervezték számunkra a versenyt, valamint köszönjük a vendéglátást és azt, hogy
(hozzánk hasonlóan õk is azt az elvet vallva, hogy senki nem távozhat az iskolából üres kézzel) minden résztvevõ csapat kapott
egy kis ajándékot. Jövõre ismét visszajövünk!
Kiss Attila igazgató

FELHÍVÁS A LEENDÕ KISGIMNAZISTÁKHOZ ÉS SZÜLEIKHEZ
Sok szeretettel várunk minden érdeklõdõ szülõt és diákot a 2017. november 25-én megrendezésre kerülõ

NYÍLT NAPUNKRA.
8–12 óráig az 5–8. évfolyamos diákok óráira
látogathatnak el.
Közben 10 órától tájékoztatót tartunk a
képzésrõl a szülõknek.

A felvételi vizsgára a jelentkezési
határidõ: 2017. december 8.
A jelentkezési lap a honlapról letölthetõ.

További információkért látogasson el
honlapunkra is: www.psg.hu
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BETLEHEMI CSILLAGUNK

Pályázati feltételek és információk

Különös éjszaka
Már 37 éve, hogy félévenként állítani kell az „órát”. Szombaton
éjjel orvosi segítségre szorultam. Hívtam a számot, ami eszembe
jutott. Nagyon kellemes hangú, segítõkész nõ volt szolgálatban.
Akit kapcsolt, meglepetésemre õ is igen udvarias volt. Azért tûnt
fel, hogy emberi hangon szóltak hozzám, mert más volt eddig a tapasztalatom.
A mentõsök olyan halkan jöttek, hogy nem is hallottam. Székesfehérváron a sürgõsségin olyan csend volt, hogy szinte a légy zümmögését is hallani lehetett. Egy nõvér mindenkihez személyesen
odament, halkan beszélve intézte az adminisztrációt. Amikor
csökkent a forgalom és már nagyon kókadoztunk a folyóson, az
egyik doktornõ felajánlotta, hogy az üres kocsikra feküdhetünk.
Két kabát volt nálam, az egyikkel betakarta a hátam, a másikkal
pedig a lábam – mintha édesanyám pátyolgatott volna.
Várakozás közben el-elszundikáltam. Egyszer csak valaki megkérdezte:
– Magát hogy hívják?
Kinyitottam a szemem. Egy magas, kulturált frizurájú fiatalember állt elõttem. Mondtam a nevem, erre széttárta karját, összecsapta a tenyerét:
– Akkor magáért jöttünk!
Már fogta is a táskámat, az ajtónál elõreengedett és utaztunk haza.
Itthon „gyönyörû” látvány fogadott: a vihar leverte a sok sárga
körtét a földre. Nem sérültek meg a gyümölcsök, mert a színes levelek felfogták az ütést. Eddig mindig eltûnt a fa alól a sok körte,
most össze tudtam szedni két vödörrel.
A fárasztó éjszaka után 14 órát aludtam.
Nem tudom, április mit hoz.
Egy olvasó

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik
ismerték és szerették, hogy

KOSKA JÓZSEF
kislóki lakos,
méltósággal viselt hosszú betegséget követõen,
74 éves korában elhunyt.
Temetése 2017. november 18-án 13 órakor lesz
Sárbogárdon a Huszár-temetõben.
A gyászoló család

Idén IX. alkalommal rendezi meg a Sárbogárdi Múzeum Egyesület Betlehemi csillagunk címû kiállítását.
A kiállításra várunk minden olyan pályamunkát, amely az adventi ünnepkörrel kapcsolatos.
Az anyaggyûjtés idõpontja: 2017. december 1. 9–12 óráig.
Az anyaggyûjtés helyszíne (azonos a kiállítás helyszínével): József Attila Mûvelõdési Központ, Sárbogárd, Hõsök tere 3.
Beazonosítás céljából az alkotások mindegyikén fel kell tüntetni (a látványt nem zavaró módon) az alkotás címét és az
alkotó nevét.
A pályázatra beadott mûvek nem automatikusan kerülnek kiállításra.
A kiállítás megnyitója 2017. december 4. 15 óra.
Megnyitja: dr. Sükösd Tamás polgármester.
A leadott pályázatok visszaadási határideje: 2017. december
15.
Információ és jelentkezés:
Szabóné Czuczai Katalin 06 (30) 298 6107,
Kovácsné Komáromi Edit 06 (70) 338 5153, illetve
a Múzeum Egyesület Sárbogárdi facebookoldalon.
„Itt állok, másként nem tehetek! Isten engem úgy segéljen!”
(Martin Luther Wormsban)

PROTESTÁNS EST
– Luther – színdarab énekekkel
– reformációi szemelvények, gondolatok
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit

2017. november 17. (pénteken) 18 órakor
a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal dísztermébe!
Az est közremûködõi és házigazdái:
Sárbogárd–Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség, Sárszentmiklósi
Református Egyházközség, Sárbogárdi Református Egyházközség

MEGHÍVÓ
A Sárszentmiklósi Református Egyházközségben

november 26-án (vasárnap), a 10 órától
kezdõdõ istentisztelet után lesz
a 6 évre szóló
PRESBITER- ÉS GONDNOKVÁLASZTÁS.
Szeretettel hívjuk és várjuk egyháztagjainkat.
(A választói névjegyzékben szereplõ, szavazati joggal
rendelkezõk vehetnek részt a szavazáson.)
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FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!
A téli idõjárásból adódó veszélyhelyzetek, sérülések, valamint a tûzesetek és a
szén-monoxid-mérgezések megelõzése
érdekében a Fejér Megyei Tûzmegelõzési Bizottság sajtótájékoztatót tartott november 9-én, csütörtökön Székesfehérváron. A rendezvényen a katasztrófavédelem, a rendõrség, a mentõszolgálat és a
kéményseprõ-ipari közszolgáltató együttesen hívta fel a figyelmet a megelõzés
fontosságára.
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részérõl Magosi Lajos tûzoltó ezredes, igazgató kiemelte: a katasztrófavédelem jármûveit és a mentõeszközöket

keveredõ gáz. A mérgezés tünetei kezdetben fejfájás, émelygés, majd izomgyengeség, hányinger, hányás, súlyosabb esetben
eszméletvesztés és a légzés leállása, a
szén-monoxid ugyanis megfosztja a szervezetet az oxigéntõl. Sokszor az a baj,
hogy a sérültek nem gondolnak a mérgezés lehetõségére, összekeverik egyéb
rosszulléttel. Fontos, ha egy idõben, egy
helyen többen hasonló tünetekkel rosszul
érzik magukat, mindenképpen számolni
kell a szén-monoxid-mérgezéssel. Ilyenkor a mentõszolgálat és a tûzoltók értesítése mellett elengedhetetlen a szellõztetés, a sérültek friss levegõre kísérése.

felkészítették a téli idõszak feladataira,
hogy az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelme érdekében minél
gyorsabban kezeljék azokat a helyzeteket, amelyeket az idõjárás állít. Emellett
fontos a gépjármûvezetõk és a beosztott
tûzoltók ismeretfelújító képzése, hiszen
ebben az évszakban a tûzoltóautók sofõrjeinek jellemzõen vizes, esetenként síkos
útszakaszokon kell vezetniük, a beosztott
tûzoltók pedig jeges épületszerkezeteken, létrákon dolgoznak, és gyakran elõfordul, hogy az oltóvíz is lefagy.

Németh Sándor, a megyében a kéményseprõi-pari közszolgáltatást ellátó Kémény Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta:
az optimális fûtés négy részbõl áll: a fûtõberendezés, a kémény, a friss levegõ és a
tüzelõanyag. Abban az esetben, ha valamelyik nem megfelelõ, probléma lép fel.
A szilárd tüzelésû berendezéseknél fontos, hogy száraz tûzifát használjanak, a
kémény átjárható legyen, a kazánt, kályhát ne hagyják felügyelet nélkül, és a friss
levegõ pótlásáról is gondoskodjanak.
Gázüzemû berendezésnél is elengedhetetlen a fûtõberendezés és a kémény
rendszeres ellenõrzése. A védelem fokozására jó minõségû szén-monoxid-érzékelõket javasolt felszerelni a kazánoktól
másfél-két méter távolságra, fejmagasságban. Otthonunkban az új típusú nyílászárók szinte hermetikusan lezárják a
lakást, ha nincs megfelelõ szellõzés, elfogy a levegõ, az égéstermék visszaáramlik a lakótérbe. A megfelelõ levegõ-utánpótlás biztosítása a résszellõzök beépítésével megoldható. Gyakori probléma
még, hogy a gázkészüléket nagy teljesítményû konyhai szagelszívókkal párhuzamosan mûködtetnek. Ezekben az esetek-

A Fejér Megyei Tûzmegelõzési Bizottság
elnöke a korábbi évek statisztikáját áttekintve elmondta: az elmúlt fûtési szezonban tízszer riasztották a tûzoltókat szénmonoxid-mérgezés gyanúja miatt, melynek során tizenegyen sérültek meg. Idén
október elseje óta három esetnél avatkoztak be, de a sérültek száma már most elérte a tizenegyet. Az elmúlt két évben egyegy halálos áldozatot követelt a szén-monoxid Fejér megyében.
A témával kapcsolatban László Gyula, az
Országos Mentõszolgálat Fejér megyei
vezetõ mentõtisztje elmondta: a szén-monoxid színtelen, szagtalan, a levegõvel jól

ben a Kémény Zrt. a páraelszívó reteszelésére kötelezi a használót, így az a gázkazánnal egy idõben nem mûködhet.
Kiss Z. Edward rendõr õrnagy, a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányság szóvivõje
a közlekedésbiztonság kapcsán a jármûvek téli gumival történõ felszerelését
emelte ki, és a lassabb haladásra, nagyobb
követési távolság tartására hívta fel a figyelmet. A megfelelõen megválasztott téli gumiabroncsokkal vészfékezés esetén
jelentõsen lerövidül a féktávolság, mely
fõleg az autópályákon, nagy sebességgel
való közlekedés esetén akár életet is
menthet.

Télen a kihûlés veszélyével is számolni
kell. A sajtótájékoztatón részt vevõ szervezetek képviselõi hangsúlyozták: ha azt
tapasztaljuk, hogy valakit a kihûlés fenyeget akár az otthonában, akár az utcán,
mindenképpen hívjunk hozzá segítséget.
Amennyiben balesetet, vagy tûzesetet
észlelnek, esetleg balesetet szenvedtek,
haladéktalanul hívják a 112-es segélyhívót. A hidegben még inkább számít minden perc, amivel hamarabb érkezhet meg
a segítség.
Fotó: katasztrófavédelem
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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KÉK HÍREK
Csirkevásárlás ürügyén
A sárbogárdi rendõrök elfogtak egy kaposvári férfit, aki csirkevásárlás ürügyén lopott meg egy 73 éves nõt.
A Sárbogárdi Rendõrkapitányság büntetõeljárást folytat H. Jenõ
60 éves kaposvári lakossal szemben lopás vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt.
A rendelkezésre álló adatok alapján 2017. november 5-én a gyanúsított baromfivásárlás ürügyén a sértett mezõszilasi ingatlanjára bement és nagy címletû bankjegyét felváltatta, amely során kifigyelte, hol tartják a házban a készpénzt. Az idõs nõ és férje figyelmét elterelve a pénzt eltulajdonította.
A sértett feljelentése és az adatgyûjtések alapján a Sárbogárdi
Rendõrkapitányság nyomozói azonosították az elkövetõt, akivel
szemben elfogatóparancsot adtak ki. A rendõrök két napon belül
Kaposváron elfogták a férfit, akit gyanúsítotti kihallgatását követõen bûnügyi õrizetbe vettek. Elõterjesztést tettek elõzetes letartóztatásának indítványozására, amit az illetékes bíróság 2017. november 10-én elrendelt.

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság a 07050/697/2017. bûnügyi számon folytatott büntetõeljárással kapcsolatban várja azok jelentkezését, akik az elmúlt egy hónapban hasonló jellegû bûncselekmény áldozatává váltak a térségben, mivel feltételezhetõ, hogy a
gyanúsított életvitelszerûen követett el jogsértéseket. Bejelentését megteheti személyesen a Sárbogárdi Rendõrkapitányságon,
vagy hívja a 06 (25) 460 046-as telefonszámot, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06 (80) 555 111 „Telefontanú” zöld
számán, a 107, vagy a 112 központi telefonszámok valamelyikén.

Kerékpárost ütött el

A rendõrök személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset
miatt intézkedtek 2017. november 14-én délután Sárbogárdon az
Ady Endre úton. Egy Mercedes típusú személygépjármû 55 éves
sárbogárdi vezetõje Aba irányából Cece felé közlekedett, azonban egy útkeresztezõdéshez érve nem biztosított elsõbbséget egy,
a védett útvonalon haladó kerékpárosnak és összeütközött vele.
A baleset során a kerékpáros az úttestre esett és könnyû sérülést
szenvedett.
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
MELLÉKÉPÜLET
GYULLADT KI ALAPON
Családi ház melléképülete borult lángba november 11-én,
szombaton délután Alapon. A Petõfi Sándor utcai lakóház közelében lévõ, fémszerkezetes melléképület teljes terjedelmében égett. A tüzet a lakók és a szomszédok több porral oltóval
igyekeztek megfékezni, miközben vízsugárral védték a mellette
lévõ családi házat. A lángokat végül a sárbogárdi hivatásos tûzoltók fojtották el. A tûzben sérülés nem történt, ugyanakkor a
körülbelül húsz négyzetméteres melléképület és a benne tárolt
kisgépek, valamint nyolc köbméter tûzifa megsemmisült.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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Világ körüli utazás Eindhovenben
3. rész
Hollandiában a munkahelyeken nagyon fontos a munkahelyi
összetartás, és évente többször is kiruccannak a dolgozók, legfõképpen egy jó vacsorára, valami jó vendéglõbe.
Tavaly az egyetlen létezõ eindhoveni etióp vendéglõben gyûltünk
össze a kollégákkal. Etiópok szolgáltak fel etióp ételeket, etiópiai
zene szólt, és amhara nyelven is át lehetett olvasni az étlapot. Pár
szót már korábban megtanultam amhara nyelven, amikor reggelente az állomáson keresztül kellett a legelsõ munkahelyemre
menni. Az állomás ajtajában etióp fiúk adták az utasok kezébe a
Metro újságot, és alig beszéltek hollandul. Gyorsan beszereztem
egy etióp kisszótárt, és naponta megtanultam egy szót amharául,
aminek nagy részét azóta szépen el is felejtettem. A kiejtést a fiúktól tanultam meg. Ha több idõbe tellett egy-egy furcsa szó helyes
kiejtésének elsajátítása, általában elkéstem a munkából.

Az etióp étteremben mindenki élvezte a kézzel evést, csak egy
kolléganõ kért evõeszközt és jelentette ki, hogy ez nem az õ világa.
Ez a kolléganõ viszont még a koktélparadicsomot is késsel és villával ette, fanyar képpel szedegetve ki belõle az apró magokat, amiket otthagyott a tányérja szélén.
Palacsintaszerû tésztafélébe kellett a hatalmas tálcán kis rakásokba elhelyezett, különféle ízesítésû húsokat és zöldségeket rakni,
majd felgöngyölítve a szánkba rakni. Az etióp kávé erõs, jó ízû.
Ezt kaptuk a végén. Amharául köszöntem meg a felszolgálást,
amitõl földerült a felszolgálók arca, és immáron hollandul folytattuk tovább a beszélgetést Etiópiáról.
Pár török büfé, egy marokkói éttermecske és néhány holland üzlet után a jobb oldalon egy szintén jól megtömött kínai ábécé található. Nem tudom, mitõl, de minden kínai üzletben orrfacsaró
szagok fogadnak. De azért bemegyek, mert a mélyhûtõben kacsákat is árulnak. A polcokon sokféle holmi, amikrõl fogalmam sincs,
mik lehetnek, és hogyan készítik õket. Látok pirított, valamivel
bevont magokat és számomra ismeretlen zöldségféléket. A kínai
eladó nagyon rosszul beszél hollandul és nem szívélyes. A kínai eladók tapasztalatom szerint sosem azok. Habár ez Kínában járva
nem tûnt föl nekem, de lehet, hogy az egész ottani környezet
miatt. Akkor, ott más kötötte le a figyelmemet.
Indonéz üzlet is van a Kruisstraat utcában, de az áruk összefolynak a kínaival, úgy ahogy az éttermek is, bár semmi közük egymáshoz. Hollandiában rengeteg éttermet látni olyan felirattal, hogy
kínai–indonéz étterem. Talán így jobban megy az üzlet, vagy egzotikusabban hangzik a hollandoknak, nem tudom. Múltkor láttam Amszterdamban egy nepáli–indonéz éttermet. Nem lepõdnék meg, ha egy ügyes vállalkozó magyar–ugandai éttermet nyitna. Itt más sem lepõdne meg ezen, csak én.
Az indonézek voltak az elsõ idegen betelepülõk Hollandiában.
Talán így próbálták a hollandok enyhíteni azt a kárt, amit ott

okoztak a gyarmatosításukkal. Már az Indonéz Köztársaság
1947-es kikiáltása elõtt is sok indonéz eredetû ember telepedett le
Hollandiában vegyes házasságokkal, üzleti célokkal és politikai
okokból kifolyólag (a moluk nemzet például, akik nem tudták
kivívni az önállóságukat Indonézián belül).
Az indonézek mára teljesen elnyerték az egyenjogúságot a hollandokkal, amit a többi betelepülõre nem mondanék, köztük magamra sem. Az útlevelem ugyan holland, de máig nem érzem magam befogadottnak. Úgy látszik, több idõ kell ehhez. Mára már
szinte tõsgyökeres holland ételnek számít pár indonéz alapétel is.
Ilyen a bami, a nasi, a babi pangang és még sorolhatnám. Mindmind nyálcsurgatóan ízletes: mogyorószószos hús, vagy párolt
zöldségek tésztával.
Az utca vége felé még számtalan török, kínai és iraki ábécét vagy
büfét találni. Van egy iráni is, ahonnan az iráni fõztjeimhez keresek mindig alapanyagokat. Személyes meggyõzõdésem, hogy az
iráni konyhánál ízletesebb csak kevés van a világon. Az az utazó,
aki sosem tartózkodik családnál, talán mást mondana erre. Az
csak a cselo kebab (nyárson sült darált hús) mindenféle változatát
kóstolhatja az éttermekben, és utazása vége felé fejfájást kap a
cselo kebab gondolatára is, és mélyen elhatározza, hogy mostantól vegetáriánus lesz. Nem, én a családi konyháról beszélek, ami
rendkívül változatos, kifinomult és ízletes, bárhol járunk is
Iránban. És a férfiak is gyakran fõznek otthon, mégpedig ugyanolyan jól, akár a nõk.
Ebben az ábécében még iráni ajándéktárgyakat is árulnak, mint
például gyöngyházberakásos, míves dobozkákat és asztalkákat,
festett miniatúrákat, vízipipát és CD-ket iráni népi és modern
zenével.
Múltkor egy új étkezdére bukkantam a Kruisstraat vége felé, a
nagy piactér bal oldalán. Az étkezde bejárata fölött ott állt az arab
felirat (alatta latin betûkkel): Zenobia. A szíriai Palmyra városában (mely UNESCO-védelem alatt van) állt így egy felirat
Zenobia Hotel néven – emlékeztem szeretettel vissza. Valaha a
Római Birodalomhoz került, fejlett karavánváros volt. Tadmor
néven már az i. e. 18. században is létezett. Zenobia kiralynõ uralkodása idején, kb. 270 körül, rövid idõre nagyobb politikai szerephez is jutott a környéken. Meghódította Szíriát, sõt, Kisázsia és
Egyiptom egy részét is. Aurelianus római császár vette ostrom alá
a várost, és megadásra szólította fel Zenobiát, aki errõl persze
hallani sem akart. Zenobia állítólag egy dromedár hátán menekült, de a rómaiak elkapták, Rómában diadalmenetben vonultak
végig vele, végül egy villában fejezte be az életét, nem messze Rómától.
A rómaiak gyõzelme után a palmyraiak föllázadtak, erre a rómaiak lerombolták és fölégették a várost. Ismerõs ez nekünk a jelenben is: ugyanezt tették az Iszlám Állam katonái három éve. Ami
még rombolható volt, azt lerombolták, az értékes darabokat pedig a feketepiacon árulják nem potom pénzért.
Folytatom.
Gulyás Ibolya
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Serpenyõs
pásztortarhonya

dék tejben a cukrot, a pudingport és a tojások sárgáját simára dolgozzuk. A forrásban lévõ tejhez öntjük, kevergetve sûrûre
fõzzük. A tûzrõl levéve hûlni hagyjuk.
Amikor teljesen kihûlt, elektromos habverõvel krémesre keverjük, majd apránként
beledolgozzuk a puha (szobahõmérsékletû) vajat is. A karamellkrémet is elkészítjük. Tegyük a cukrot egy széles serpenyõben közepes lángra. A cukor kezdetben lehet, hogy nagyon darabos lesz, mire elkezd
olvadni. Ha úgy tûnik, hogy sok idõt vesz
igénybe a cukor olvadása, vigyázzunk,
hogy ne égjen le, vegyük lejjebb a lángot.
Miután a cukor elolvad, nagyon óvatosan
adjuk hozzá a vajat (a serpenyõben elõfordulhat buborékkeletkezés és habzás) és
vegyük lejjebb lángot. Keverjük el a vajat a
felolvasztott cukorban teljesen, majd óvatosan öntsük hozzá a tejszínt és kis lángon
fõzzük sûrûre. Összeállítás: lap, a karamellkrém fele, erre kenjük a sárga krém felét, majd újabb piskóta, karamellkrém és
sárga krém, majd a harmadik lappal befedjük. A tetejét tejszínhabbal díszítjük.
Ha nem szeretnénk ilyen sok tojást elhasználni az elkészítéséhez, akkor érdemes tortaformában elkészíteni (pl. 24 cm-es formában), 6 tojásos, olajos piskótával is nagyon
szép, mutatós süteményt lehet készíteni.

Diós-karamellás krémes
Hozzávalók a lapokhoz: 15 tojás, 9 ek liszt, 6
ek darált dió, 3 cs sütõpor; a vaníliás
krémhez: 7 dl tej, 15 dkg kristálycukor, 2 cs
(2x40 g) fõzõs vaníliás pudingpor, 2 tojássárgája, 30 dkg vaj; a karamellás krémhez:
25 dkg (barna) cukor, 12 ek (180 g) sótlan
vaj apró darabokra vágva (sima sütõmargarin nem jó!), 4 dl fõzõtejszín; a tetejére: 5
dl habtejszín.
A sütõt 170 fokra elõmelegítjük. Elkészítjük a diós piskótalapokat (3 lapot sütünk).
5 tojásfehérjét 5 evõkanál cukorral kemény habbá verünk. Hozzáadjuk az 5 tojássárgáját, 3 evõkanál lisztet, 2 evõkanál
darált diót, 1 csomag sütõport és óvatosan
elkeverjük. Sütõpapírral bélelt, közepes
tepsibe (kb. 25x36 cm-es) öntjük a maszszát. Elõmelegített sütõben kb. 15 perc
alatt megsütjük. A maradék alapanyagokból sütünk még két lapot. Elkészítjük a sárga krémet. 5 dl tejet felforralunk. A mara-

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
A következõ pár kötötte össze hivatalosan is élete fonalát Sárbogárdon november 4-én:

VÖRÖS
VÖRÖ
S ÁGNES
ÁGNES
(Sárbogárd) és
ROZMAN GÁBOR
GÁBOR
(Sárbogárd).

Hozzávalók: 20 dkg tarhonya, 10 dkg füstölt szalonna, 10 dkg kolbász, 1 közepes
vöröshagyma, 1 közepes paradicsom, 1 közepes paprika, 1 ek fûszerpaprika, só ízlés
szerint, kb. 4 dl víz, petrezselyem ízlés szerint.

A szalonnát felkockázzuk, a kolbászt pedig
karikára vágjuk, és elõször a szalonnából
kisütjük a zsírját, majd erre jöhet a kolbász,
amit ugyancsak ropogósra sütünk. Közben
a hagymát is felkockázzuk, a paradicsommal és paprikával egyetemben. Elõször a
tarhonyát adjuk a kisütött szalonna- és kolbászzsírhoz, amit egy kicsit megpirítunk.
Majd jöhet a felkockázott hagyma is, amit
üvegesre párolunk. Utána pedig következik a paradicsom és a paprika is. Az egészet
felöntjük annyi vízzel, hogy ellepjen mindent. Majd a fûszerpaprikával megfûszerezzük és sózzuk. Lassú tûzön addig hagyjuk rotyogni, amíg a tarhonya az összes vizet fel nem szívja. Ez körülbelül 20-30
perc. Ha kész, akkor jól összekeverjük az
egészet, és friss petrezselyemmel megszórjuk.
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Emberes céklarépa termett
Hargitai Lajosék kertjében.

A neveket az önkormányzat közlése
alapján, a házaspár hozzájárulásával
tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, a nehézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!
Szerkesztõség

Heti idõjárás

A tõlünk északra elhelyezkedõ ciklon
lassan Közép-Európa idõjárását is hatása alá vonja: szombattól megnövekszik
a felhõzet, megélénkül a szél és az esõ is
elered.
Pénteken délelõtt a borult égbolt mellett reggel sokfelé alakulnak ki a talaj
közelében pára- és ködfoltok. Többfelé
várható kisebb esõ, szitálás, jelentõs
csapadék nélkül.
Szombaton továbbra is egész nap borult
idõ várható, idõnként kisebb esõvel. A
szél ugyanakkor északnyugatira fordul
és fõként nyugaton, északnyugaton
megélénkül.
Vasárnap élénk északnyugati szél várható, ezzel együtt vasárnapra virradóra
hideg levegõ érkezik. Hajnalra -1 és 4
fok között alakul a hõmérséklet, vasárnap délután is csak néhány fokkal emelkedik 5 fok fölé a hõmérséklet.
Hétfõn ismét beborul az ég és többfelé
várható kisebb esõ, zápor, emellett az
északnyugati szél is tovább erõsödik. A
jövõ hét elsõ napjaiban a hajnalok kifejezetten hidegek lehetnek: szinte országszerte fagy várható, néhány helyen
-5 fok közelébe is süllyedhet a hõmérséklet. A szél ugyanakkor a jövõ hét elsõ
felében délnyugatira fordul, amivel
együtt keddtõl enyhébb légtömegek
érik el hazánkat.
www.metnet.hu
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BOGÁRD ÉS VIDÉKE
városi teremlabdarúgó-bajnokság
IV. forduló
Spuri–Dream Team
3-2 (2-1)
Spuri: Huszár – Gilicze, Kiss L., Balázs, Zámbó.
Csere: Banda, Bozsoki.
Dream Team: Hajdu – Bognár J., Kiss J.,
Mondovics, Simon II.
Csere: Bognár R., Rozgonyi, Sipõcz, Vörös.
Két kapu között folyt a játék, némi Spuri-fölénnyel.
Spuri-szöglet az 5. percben: Gilicze eltörte a labdát. 7. perc: Kiss J., alias „Doboz” lövése a kapu
mellé szállt. 8. perc: Zámbó jó helyzetben lyukat
rúgott. A kidobott labdával Simon II. iramodott
meg, megszerezve a vezetést, 0-1. 10. perc:
Zámbó lövésébe beleléptek, a labda a mezõnybe
vágódott. 11. perc: Kiss L. lõtt Hajdu kapuja mellé.
A második kísérletét siker koronázta, 1-1. 13.
perc: Bognár R. kapu mellé lõtt. 14. perc: Banda
átadását Kiss L. szerencsésen juttatta a kapuba,
2-1. 15. perc: Bozsoki növelhette volna az elõnyt,
de Hajdu kapusba rúgta a labdát. 16. perc:
Bozsoki lövése irányt változtatott Bognár J. lábán,
a labda szögletre pattant. 16. perc: Kiss J. rosszul
kezelte le a labdát, oda a helyzet. 17. perc: Simon
II. lövése kerülte el a kaput. 21. perc: Banda lövése Zámbóról ment alapvonalon kívülre. 22. perc:
Simon II. kísérletezett lövéssel. Megérkezett
Sipõcz, aki helyet cserélt Hajduval. 23. perc: Bognár J. kapáslövése kerülte el a kaput. 25. perc:
Banda átadása Kiss L. lábáról pattant el ígéretes
helyzetben. 27. perc: Bognár R. egyenlített, 2-2.
29. perc: Kiss L. lõtt kapu mellé. 30. perc:
Mondovics átadásáról ketten is lemaradtak. 33.
perc: Simon II. lövését Huszár lábbal hárította. A
másik kapunál! Bozsoki mit hagytál ki? 35. perc:
Zámbó hagyott ki nagy helyzetet! 36. perc: Balázs
lõtt kapu mellé. 37. perc: Simon II. nem találta el a
kaput. 38. perc: Zámbó jól eltalált lövésével szemben Sipõcz tehetetlen, 3-2. 39. perc: Sipõcz a kapujából kifutva veszélyeztette Huszár kapuját.
Nem nagy iram jellemezte a mérkõzést. Megvan a
Spuri elsõ gyõzelme!
Sárga lap: Mondovics.
Góllövõk: Kiss L. 2, Zámbó, illetve Simon II., Bognár R.

Sárszentágota Öfi– Légió 2000,
Agro Natur 3-2 (2-1)
Sárszentágota Öfi: Fekete – Kuczi, Apolczer, Fazekas, Fövenyi.
Csere: –
Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Tóth A., Palotás, Kelemen, Virág.
Csere: Derecskei, Tóth G., Nyúl, Magyar, Szabó.
Nagyon öregurasan, „válogatottszinten” kezdtek
a csapatok, említésre méltó esemény nem történt
a pályán. 6. perc: Fövenyi nem találta el a kaput,
majd Fazekas sem. 7. perc: Virág nem végezte el a
szögletrúgást idõben, a kapus hozhatta játékba a
labdát. 9. perc: Kelemen lövése akadt meg a kapuban, 0-1. 11. perc: Tóth G. lövése kapu fölé szállt.

12. perc: Fazekas jól eltalált lövéssel egyenlített,
1-1. 14. perc: Magyar lövését Fekete kapu fölé tolta szögletre. 16. perc: Apolczer lövésével megszerezte a vezetést az Öfi, 2-1. 17. perc: Szabó lövése
kapu fölé szállt. 22. perc: Sok hiba jellemezte a Légió játékát! 23. perc: Palotás lövését Fekete kiütötte a mezõnybe. 25. perc: Virág lövése ment
mellé. 27. perc: Palotás lövése Fekete mellérõl a
mezõnybe pattant. 28. perc: Kuczi hagyott ki nagy
gólhelyzetet! 29. perc: Magyar mellé lõtt. 30.
perc: Tóth G. erõs lövése halt el Fekete kezében,
majd Tóth A. átadásáról Tóth G. maradt le. 32.
perc: Fazekas lövése Horváthról ismét elé került,
lövését védte Horváth. 33. perc: Magyar nem találta el a kaput. Fekete kidobásából Fazekas nagy
gólt lõtt, 3-1. 34. perc: Kelemen Fekete közremûködésével szépített, 3-2. 36. perc: Palotás próbálkozott eredménytelenül. 38. perc: Nyúl a kapu
elõtt ellõtt labdáját Apolczer a saját kapuja fölé
vágta. 40. perc: Tóth G. sikertelenül próbálkozott
az egyenlítéssel.
A forduló nagy meglepetése!
Góllövõk: Fazekas 2, Apolczer, illetve Kelemen 2.

Twister Galaxy–
Bogárd Junior 7-4 (5-3)
Twister Galaxy: Bognár – Balogh, Szántó, Killer,
Budai.
Csere: Barabás, Kun.
Bogárd Junior: Varga – Bor, Boros, Farkas I.,
Lénárt.
Csere: Alland, Farkas II., Szakács.
1. perc: Budai lövésére Varga nem tudott rámozdulni, 1-0. 2. perc: Farkas I. hagyott ki egy helyzetet. Lénárt lövése meg Bognárról szögletre pattant. A kidobott labdát Budai alig pöckölte a kapu
mellé. 3. perc: Killer, a „mágikus” fejelt gólt, 2-0.
6. perc: Junior-szöglet után Bor szépített, 2-1.
Szántó a kapu mellé lõtt. 7. perc: Barabás szintén
a kapu mellé bombázott. 9. perc: Alland átadását
Farkas I. elhamarkodottan a kapu mellé lõtte. 11.
perc: Budai átadását Barabás sarokkal rúgta Varga hálójába, 3-1. Kezdés után Budai szerzett labdát és azt a kapuba vágta, 4-1. 12. perc: Lénárt
szépített, 4-2. 13. perc: Farkas II. góljával szorossá tette az eredményt, 4-3. 14. perc: Kun lövését
Varga kapu fölé tenyerelte. 15. perc: Kun szabadrúgását Varga a mezõnybe ütötte ki. 16. perc: Kun
átadásából Balogh növelte az elõnyt, 5-3. 17.
perc: Lénárt lövésével Bognár kapusnak szerencséje volt, a gólvonal elõtt fogta meg. 18. perc:
Bor lövése a kapufáról vágódott a mezõnybe. 20.
perc: Kun lövésével fejezõdött be az elsõ játékrész. 21. perc: Lénárt megint szorossá tette az
eredményt, 5-4. 23. perc: Farkas I. lövése a kapufán csattant. 24. perc: Kun kapu fölé lõtt. 25. perc:
Budai lövését védte Varga. 27. perc: Barabás nem
találta a kaput. 28. perc: Budai Varga hibájából
szerzett gólt, 6-4. 30. perc: Farkas I. lövése a gólvonalon táncolt, míg Bognár nagy nehezen megfogta. 32. perc: Farkas II. hagyott ki nagy helyzetet. 34. perc: Lénárt átadás helyett – „a jobb helyzetben lévõ társa” – lõtt mellé. 36. perc: Bor is a

lövést választotta átadás helyett. 38. perc: Budai
átadásából Barabás növelte az elõnyt, 7:4.
Gólzáporos mérkõzésen a kapusok nem remekeltek!
Sárga lap: Budai.
Góllövõk: Budai 3, Killer, Barabás 2, Balogh, illetve Bor, Lénárt 2, Farkas II.

FDL Dear Life Kft.–
Extrém 5-1 (3-1)
FDL Dear Life Kft.: Farkas – Pap, László, Abdalla,
Lakatos Á.
Csere: Ellenbruck, Lakatos Gy., Papp, Rehák.
Extrém: Németh – Dévényi, Nedoba, Horváth,
Lázár.
Csere: Szabó A., Szabó F.
1. perc: Dévényi szánta el magát lövésre, de célt
tévesztett. 2. perc: Lakatos Á. lövése Németh kezérõl szögletre került. Pap nagy lövése akadt meg
a felsõben, 1-0. 4. perc: Horváth buktatta Abdallát, a szabadrúgásból nem lett semmi. 5. perc:
Abdalla egy remek csel után növelte az elõnyt,
2-0. 8. perc: László cimbalomszögbõl lõtt a kapuba, 3-0. 9. perc: Szabó F. hosszan szöktette magát, oda a helyzet. 11. perc: Lázár hagyott ki nagy
helyzetet. 12. perc: Szabó F. lyukat rúgott ígéretes
helyzetben. 14. perc: Papp lövését szögletre hárították. 15. perc: Horváth szépít az eredményen,
3-1. 16. perc: Rehák gólhelyzetben kapu mellé
lõtt. 17. perc: Rehák kapu fölé, László meg kapu
mellé lõtt. 18. perc: Papp a léc fölé rúgta a labdát.
22. perc Lakatos Á. találata megpecsételte az Extrém sorsát, 4-1. 24. perc: Lakatos Gy. passzolt
rosszul. 25. perc: Dévényi lövését Farkas szögletre ütötte. Ellentámadás után Lakatos Gy. növelte
az elõnyt, 5-1. 27. perc: Szabó F. emelt kapu fölé.
29. perc: Szabó F. most meg a kapu mellé lõtt. 30.
perc: Dévényi lövését Farkas tolta szögletre. Ezek
után már egyik csapat játékosai sem veszélyeztették a kapukat. Lövéseik mellé, fölé szálltak.
Szorosabb eredményre számítottak a nézõk.
Góllövõk: Pap, Abdalla, László, Lakatos Á., Lakatos Gy., illetve Horváth.
A mérkõzéseket vezette: Tóth István.

Tabella
1. FDL Dear Life Kft.
2. Twister Galaxy
3. Légió 2000,
Agro Natur
4. Sárszentágota Öfi
5. Sárkeresztúr Kike
6. Extrém
7. Dream Team
8. Spuri
9. Bogárd Junior

4 4
4 2

1

- 10:1 12
1 18:19 7

4
3
3
3
4
4
3

1
-

2 16:7
1 11:9
1 10:5
1 17:13
3 9:14
3 5:16
3 11:23

2
2
2
1
1
1
-

6
6
6
4
3
3
0

Góllövõlista
1. Budai Gábor, Twister Galaxy, 8 gól.
Gróf Ferenc
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Nyertünk és
veszítettünk is
egy pontot
Móri KSC II.–VAX KE Sárbogárd 26-26 (14-13)
Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság 7. forduló:
Vezette: Besszer–Pavalekné, nézõszám: 50 fõ.
Mór II.: Kertész – Eremiás 5, Négele 8, Károly 2, Pallag. 2, Ágh 3, Hornyák 3.
Cserék: Tóth 1, Straszburger 2, Kiss 1.
Sárbogárd: Németh – Szabó J. Zs. 1, ifj. Bodoki 13, Rehák 4, Várady-Szabó 2,
Goldberger 5, Aranyos A. 1.
Cserék: Suplicz, Aranyos Á.
Edzõ: Bodoki György, Takács Lajos.
A Rácalmás ellen elszenvedett egygólos vereség után egy kötelezõnek tûnõ
mérkõzés következett Móron. Sajnos nem várhattuk jó elõjellel a találkozót, hiszen hiányzott a nem túl bõ keretünkbõl Kaló Péter és Pluhár Tamás is.
A találkozó elsõ pár percét álmosan kezdtük, ezt kihasználva a vendéglátók
3-1-re vezettek 5 perc játék után. A kezdeti nehézségeken átlendülni látszott a
csapat és ifj. Bodoki György vezérletével a 12. perc végére már 6-4-es vezetést
mutatott az eredményjelzõ a mi javunkra. Az elsõ félidõ hátralévõ részében inkább a hazaiak akarata érvényesült jobban. Igaz, eladott labdákkal és kihagyott
helyzetekkel többször is saját magunkat hoztuk rossz helyzetbe. Ezt kihasználva a hazaiak mehettek elõnnyel az öltözõbe az elsõ 30 perc után.
A fordulás után is a hibák jellemezték inkább a játékunkat, mintsem a szép
megoldások. Ennek köszönhetõen 38 perc játék után már 3 gólos volt az elõnyük a móriaknak. A találkozó háromnegyedénél egy jó szériánknak köszönhetõen gyorsan visszajöttünk egálra. Új mérkõzés kezdõdött az utolsó 15 percben. Elõször ekkor ismét a móriak kerültek elõnybe, sõt volt olyan is, amikor két
gól volt a javukra a differencia. Innen is visszajöttünk, Várady–Szabó épp a legjobbkor szerezte mindkét gólját a találkozón. Az utolsó percben az egész mérkõzésen kiválóan játszó Bodoki góljával hosszú idõ után elõször volt nálunk az
elõny. Azonban a hazaiak utolsó támadásánál Négele bombájánál tehetetlenek
voltunk. Majdnem elkaptuk az utolsó szalmaszálat, egy idõn túli szabaddobással próbálkozhatott 9 méterrõl Bodoki, aki a kapufa belsõ élét találta telibe, innen azonban kifelé jött a labda. Nem volt szerencsénk!
Ismét egy nagyon sok hibával tarkított meccset játszottunk. Sajnos nagyon hiányzott a feljebb említett két ember, így balkezes nélkül voltunk kénytelenek
játszani, ennek is volt köszönhetõ, hogy szélekrõl gyakorlatilag veszélytelenek
voltunk. Védekezésünk ezen a napon nem volt mindig olyan kemény, mint azt
általában megszokhattuk. A 26 lõtt gól még elfogadható, több ziccer is kimaradt és 3 hétméteresünk sem ért célba. A második játékrészben nagyot küzdöttünk, hogy kiegyenlítsünk. A végén minden esélyünk megvolt, hogy gyõzzünk, de ezzel sajnos nem tudtunk élni. Rossz hír a késõbbiekre, hogy a hosszú
ideje a térdével bajlódó Suplicz Istvánt is elveszítettük az õszi szezon hátralévõ
részére.
A hétvégén Bicskéhez látogatunk, ahol égetõ szükségünk lesz a két pont megszerzésére a felsõházba jutásért.

November 19. (vasárnap) 18 óra:
Bicske TC–VAX KE Sárbogárd
Tabella
1. Ercsi SE
2. Rácalmás SE
3. Martonvásári KSE
4. VAX KE Sárbogárd
5. Bicskei TC
6. Móri KSC II.
7. Velencei SE

6
6
6
6
6
6
6

5
5
4
2
2
1
0

1
0
1
1
0
1
0

0
1
1
3
4
4
6

171
167
173
156
129
165
139

129 42 11
146 21 10
145 28 9
136 20 5
149 -20 4
199 -34 3
196 -57 0

A 7. forduló további eredményei: Rácalmás–Velence 38-30 (18-16), Bicske–Ercsi 19-31 (11-13).
Rehák Tamás
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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:

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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SZERDÁTÓL VASÁRNAPIG
ZAVARÓ FÉNYEK
Tordas–Sárbogárd 2-0 (0-0)
Tordas: Boros – Szabó, Kun, Hermann,
Kõszegi, Szmok, Vörös, Szabó, Berki, Farkas, Barbai.
Cserék: Udvaros, Gergely, Kiss, Pongrácz,
Szabó.
Vezetõ edzõ: Korolovszky Gábor.
Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence, Nagy
Á., Hegedûs, Gráczer Bálint, Gulyás–Kovács, Tóth, Bezerédi, Gráczer Gergõ, Horváth, Németh.
Cserék: Bernáth, Boros, Laták, Vagyóczki,
Krajcsovics, Rezicska, Nagy K.
Vezetõ edzõ: Viktor Ferenc.
A tizenkettedik fordulóból elmaradt mérkõzést Martonvásáron villanyfényes mérkõzésen pótolták a csapatok. Az elsõ félidõ
a vendégek kihagyott helyzeteirõl és a
tordasiak szervezett védekezésérõl szólt.
A második félidõre felbátorodtak a „hazaiak”, és a védelem megingását a 60. percben Hermann T. góllal büntetette, 1-0. A
gól után a lelkes tordasiak az eredmény
tartására rendezkedtek be, és a 83. percben szerzett újabb góllal bebiztosították a
gyõzelmet. Kiss S. L. góljával az eredmény
2-0.
Az enerváltan futballozó Sárbogárd vereségével a méltatlan nyolcadik helyen zárta
az õszi szezont.
Tabella
1. Ikarus–M.hegy 12
2. Mór
12
3. Gárdony–Agárd12
4. Bicske
12
5. Ercsi Kinizsi
12
6. Martonvásár 12
7. Sárosd
12
8. Sárbogárd
12
9. Polgárdi
12
10. Tordas
12
11. Mezõfalva
12
12. L.komárom 12
13. Enying
12
14. Baracs
12

10
9
9
7
8
6
5
5
4
2
2
2
1
1

1 1
2 1
0 3
4 1
0 4
3 3
2 5
1 6
2 6
4 6
2 8
2 8
2 9
1 10

28
24
33
34
34
25
23
26
21
9
14
17
18
6

14
6
13
12
16
13
25
18
41
16
29
38
43
28

14 31
18 29
20 27
22 25
18 24
12 21
-2 17
8 16
-20 14
-7 10
-15 8
-21 8
-25 5
-22 4

AZ IDÕT ÉS A PÁLYÁT
IS LEGYÕZVE
Bicske U19–Sárbogárd U19 1-3 (1-0)
Bicske: Peinlich – Fekete, Jakab, Farkas,
Harangozó, Lakatos, Cserkuti, Klinger,
Pintér, Rémai, Györök.
Cserék: Karakai, Máté.
Sárbogárd: Brúzsa – Luczek, Simon, Márkovics, Sükösd, Kiss, Kisari Kevin István,
Husvéth, Demeter, Vagyóczki, Horváth.
Cserék: Bruzsa, Gyökér, Bögyös.
Vezetõ edzõ: Pajor László.

A körülmények nem ideális feltételeket teremtettek a csapatoknak a játékhoz. Az elsõ félidõben a hazaiakat támogató erõs
szél ellen is fel kellett venni a harcot. A 14.
percben Rémai Zs. P. megszerezte csapatának a vezetést, 1-0. A második félidõben
már a vendégek széllel támogatott játéka
dominált, és az 55. percben Kisari K. I. jól
eltalált lövésével sikerült az egyenlítés,
1-1. A nyomasztó fölényt a 85. percben sikerült érvényre juttatni, és Vagyóczki P. –
némi kapu elõtti kavarodás után – a hozzá
került labdát a hálóba lõtte, 1-2. A mérkõzés 88. percében egy ziccerig kijátszott
helyzetet Demeter D. értékesített és beállította a végeredményt, 1-3.
Irreális körülmények között értékes gyõzelem.

ÚJABB ELÉGTELEN
TELJESÍTMÉNY
Káloz–Sárbogárd II. 4-1 (2-0)
Káloz: Takács – Magyar, Szabó, Tóth,
Jasztrapszky, Simon, Szabó, Baranyai, Pál,
Takács, Fazekas.
Cserék: Czövek, Hegedûs, Korka, Pál.
Vezetõ edzõ: Bencze Zsolt.
Sárbogárd II.: Farkas – Sükösd, Horváth
Á., Szabó Zoltán, Vámosi, Krajcsovics,
Gráczer Bence, Lajtos, Horváth Zs., Luczek, Simon.
Cserék: Brúzsa, Demeter, Palásti, Kovács,
Kiss.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
A vendégek összeállításából kitûnik, hogy
gyõzelmi szándékkal érkeztek Kálozra. A
csapat többsége már az elsõ osztályban is
bemutatkozott, így a mérkõzés „favoritjának” számítottak. A hazaiak ezt máskép-

pen gondolták, és a pontatlanul, sok hibával játszó Sárbogárd ellen a 21. percben vezetéshez jutottak. Simon Gy. V. a jobb oldalon lefutotta a védelmet, és begurítását
Pál A. 2 m-rõl a hálóba passzolta, 1-0. Nem
változott a játék képe, és ennek eredménye, hogy a 30. percben büntetõhöz jutott a
hazai csapat. Takács T. a 11-est a jobb oldali kapufára lõtte. A 40. percben a jobb
oldalról elvégzett bedobás után a labda középre került, és az érkezõ Tóth B. szorongatott helyzetbõl a kapu közepébe lõtt,
2-0. A második félidõre összeszedte magát
a vendégcsapat és veszélyesebbé váltak a
támadások, a befejezésekbe azonban sorra
hiba csúszott. A káloziak az 53. percben
már háromgólosra növelték elõnyüket. Simon Gy. V. a megkapott labdát átemelte a
védõn és kapásból, 25 m-rõl a hálóba lõtte,
3-0. A 65. percben vezetett hazaiak kontratámadását ismét Simon Gy. V. 22 m-rõl leadott lövéssel fejezte be, és a labda a vendégek kapujában landolt, 4-0. Méretes
zakó a csendes õszi idõben. A sárbogárdi
kísérleteket a 89. percben siker koronázta,
és Gráczer Bence Krajcsovics P. beemelését a kapu bal oldalába fejelte, 4-1.
Az erõsítés nem hozta meg a várt sikert és
a dobogós helyet.

BARÁTSÁGOS
MÉRKÕZÉS
Sárbogárd Öregfiúk–
Lajoskomárom Öregfiúk 3-1 (1-1)
Sárbogárd: Sipõcz – Nedoba, Szikszai,
Kiss, Tóth, Killer, Kassai, Tóth, Deák, Tórizs, Kelemen.
Cserék: Derecskei, Palotás, Horváth, Simon.

Bogárd és Vidéke 2017. november 16.
Lajoskomárom: Hanák – Kilinkó, Németh, Horváth, Sebestyén, Csulik, Glück,
Reisz, Gulyás, Béczi, Kajári.
Az õszi szezonzáró mérkõzésen Bécs
Krisztina sípjelére indult a mérkõzés. A
lajosi védelmet a 16. percben sikerült mattolni, és Kelemen B. a bal oldalon kapott
labdával átjátszotta a védõt és a hosszú sarokba lõtt, 1-0. A 21. percben egyenlítettek
a vendégek. Csulik Z. átadását Béczi Zs.
lekezelte és 5 m-rõl a bal alsó sarokba lõtt,
1-1. A szünet után az 54. percben megszerezte a vezetést a hazai csapat. Palotás P.
25 m-rõl leadott lövése a felsõ lécrõl kivágódott és a tétovázó védõk között Tórizs
A. a hálóba fejelt, 2-1. A 82. percben Tórizs A. egy csel után Deák G.-hez továbbította a labdát, aki 14 m-rõl 3-1-re növelte
az elõnyt.
Sportszerû mérkõzésen, barátságos hangulatban szép búcsú az õsztõl.
Tabella
1. Aba–Sárvíz
11
2. Sárbogárd
12
3. Szabadbattyán 11
4. Tác–Csõsz
11
5. Lajoskomárom 11
6. Enying
11
7. LMSK
11
8. Mezõszilas
11
9. Cece
11
10. Polgárdi
11
11. Soponya
11
12. Kisláng
11
13. Sárszentágota 11

10
7
6
6
6
5
5
4
4
4
2
1
0

1 0
3 2
4 1
2 3
1 4
2 4
2 4
4 3
1 6
0 7
2 7
1 9
1 10

48
29
36
27
21
44
25
32
24
15
11
13
9

14
19
20
13
24
23
24
21
31
20
34
39
52

34 31
10 24
16 22
14 20
-3 19
21 17
1 17
11 16
-7 13
-5 12
-23 8
-26 4
-43 1

GÁBRIS ROBI
HÁRMASÁVAL
Vajta U16–Sárbogárd U16 1-7 (0-3)
Vajta: Kacz – Török, Bagi, Tábori, Klazer,
Kalocsai, Markó, Kovács, Pordán, Csányi,
Mészáros.
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Cserék: Szabó, Galambos, Pók, Vinklár,
Horváth.
Vezetõedzõ: Klazer Balázs.
Sárbogárd: Deák Z. – Horváth A. R., Suhajda, Gábris, Lengyel, Erdélyi, Sohonyai,
Deák S., Bruzsa, Biró, Horváth B.
Cserék: Gyökér.
Gábris R. már a 4. percben elõnyhöz juttatta csapatát, és góljával megszerezte a
vezetést, 0-1. A hazaiak védelme a 15.
percben csak szabálytalanul tudta megállítani a vendégek támadását a büntetõterületen belül. Az ítélet-végrehajtó Gábris R.
volt, és az eredmény 0-2. A 17. percben Erdélyi A. góljával megnyugtató elõnyhöz jutottak a sárbogárdiak, 0-3. A szünetig jól
zárt a vajtai védelem és a vendégek támadásai nem jártak sikerrel. A második játékrész 4. percében Bruzsa T. talált Kacz D.
kapujába, 0-4. A mérkõzés e szakaszában
5-6 percenként zörgött a háló. Az 54. percben Klazer B. megszerezte a hazaiak szépítõ gólját, 1-4. A 60. percben ismét Erdélyi
A. talált a kapuba, 1-5. A 66. percben
Bruzsa T. is duplázott, és 1-6-ra módosította a mérkõzés eredményét. A magabiztos vezetés után a vendégek visszavettek a
lendületbõl. A mérkõzés 89. percében
Gábris R. harmadik góljával alakította ki a
végeredményt, 1-7.
Magabiztos játékkal, minden csapatrész jó
teljesítményével megszerzett és megérdemelt gyõzelem.

A HÉTVÉGE SPORTMÛSORA

Jógatréning
haladóknak
2017. december 6-án
18 órai kezdettel
jógatréning indul
a Sárbogárdi Mûvelõdési
Központban.

Mottónk:
„Jóga – út az élethez”
Felszerelés: a szokásos, és ha lehet,
hozz magaddal jógapárnát és természetesen valami folyadékot.
A foglalkozások szerdánként 18 órától
kezdõdnek (2x45 perc + szünet)
A bérlet ára 10+1 foglalkozásra: 7.500
forint.
Alkalmanként fizetve: 1.000 forint/foglalkozás.

2017. november 18. (szombat)

A résztvevõk létszáma a terem nagysága által behatárolt.

10 óra: Sárbogárd U19–Ercsi Kinizsi U19
(megyei I. o., U19, Sárbogárdon)

A gyakorlás (elõreláthatóan) február
végéig tart.

2017. november 19. (vasárnap)

A tréninget Sztari Béla jógaoktató vezeti.

10 óra: Sárbogárd U16–Ercsi Kinizsi U16
(Sárbogárdon)
13 óra: Sárbogárd II.–Kisláng (megyei II.
o., Sárbogárdon)
Szántó Gáspár

Érdeklõdni és jelentkezni a mûvelõdési
házban lehet.
Szeretettel várunk!

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
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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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HIRDETÉSEK

APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Családi házak, intézmények takarítása.
06 (20) 567 6678. (4276837)
Alig használt Dormeo Renew memóriahabos fedõmatrac 140x200x6 cm-es eladó. 06 (20) 405 7366
Gyõri karácsonyi vásárba eladót felveszünk, magas kereseti lehetõséggel,
ottlakás biztosított. 06 (30) 468 3941
Franciaágy olcsón eladó 06 (20) 390
4524
Megbízható fiatal pár albérletet keres.
06 (30) 812 7074.
Tömött, tisztított mulard májkacsa, 5-7
kg-os, elõjegyezhetõ december 2-9-16-ai
idõpontra a 06 (30) 3820 761-es telefonszámon.

KÉPESLAPOK
A RÉGI ÉS ÚJ
SÁRBOGÁRDRÓL!
Kaphatók szerkesztõségünkben
50 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.

MEGHÍVÓ
A Sárbogárd–Sárszentmiklós
Borbarátkör
tisztelettel meghívja
a borosgazdákat

2017. november 16. Bogárd és Vidéke

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA.
06 30 440 5790
ELADÓ egy galambszürke, pár alkalommal használt
50-es FÉRFI ÖLTÖNY ajándék nyakkendõvel.
Ár: 10.000 Ft. 06 20 405 7366
ÉPÍTÕIPARI CÉG KÕMÛVESEKET KERES
hosszú távra, kiemelt bérezéssel. 06 30 912 2382
D-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ
AUTÓBUSZVEZETÕT keresünk,
ÁLLANDÓ MUNKÁSJÁRAT SZÁLLÍTÁSÁRA
Sárbogárd, Alap, Dunaújváros és Mezõfalva körzetébõl hosszú távra.
Érdeklõdni lehet: +36 30 688 8500
M6-os autópályán, Dunaújvárosnál OMV TÖLTÕÁLLOMÁS
NÕI-FÉRFI MUNKATÁRSAKAT keres.
Jelentkezni: sztrada6kft@gmail.com
TAPASZTALT ÜZLETKÖTÕT KERESÜNK
egyedi tükrök forgalmazásához és egyéb ügyintézésre.
E-mail-cím: uzletkoto17@gmail.com
Telefon: +36 70 3636 325
340 Le-s Case-IH Magnum traktorra és egyéb gépre keresünk
GPS KEZELÉSBEN JÁRTAS TRAKTOROST,
MAGAS KERESETI LEHETÕSÉGGEL,
sárhatvani munkahelyre, valamint EO-JUMZ öreg kotróra keresünk
traktoros jogosítvánnyal rendelkezõ, nyugodt KEZELÕT,
MAGAS KERESETI LEHETÕSÉGGEL.
Telefon: 06 30 3400 224
SZABOLCSI ALMAVÁSÁR november 18-án,
szombaton a sárbogárdi vásárban.

2017. november 25-én
10.00 órakor tartandó
újborszentelésére
Handa Csaba pincéjéhez,
a Nagyiparba.
A borokat Mészáros János
római katolikus plébános úr
áldja meg.
A borok áldása után nyitott pincék
várják a látogatókat.
Vezetõség

Ha karácsonyig ÚJ KERÉKPÁRT vásárol
a SPURI kerékpárszaküzletben,
AJÁNDÉKBA KAP egy FENYÕFÁT KARÁCSONYRA!
Sárbogárd, Ady E. út 213. 06 30 425 9736
BEJÁRÓNÕT KERESÜNK
általános házkörüli és irodai kisegítõ munka elvégzésére, FÕÁLLÁSBA.
E-mail-cím: uzletkoto17@gmail.com Telefon: +36 70 3636 325
PÉNZTÁRCÁT TALÁLTAK október 22-én, vasárnap
a sárbogárdi TÜZÉP elõtt a kerékpársávban.
A szerkesztõségben átvehetõ.
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KAPHATÓ
Hargitai Lajos

VÁNDORLÁSOK
KÖNYVE

TÉGLÁK
A FALBAN
címû kötete

kapható a
szerkesztõségben
2.500 Ft-os darabáron.

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.
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