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Írás a 4. oldalon.

Szem-szájnak ingere
Télbe hajlik az idõ, a szõlõvesszõ
megkopaszodott. Csüng még rajta
néhány ínycsiklandó billing, jelké-
pezve, hogy a zúzmara alatt pislákol
az élet. A sötét és hideg elõl be- és
összehúzódnak az emberek is.
Van egy különös mámora annak,
amikor a fagyos levegõtõl kihûlt
testrészeinket felmelengetjük egy
kályha mellett, forró teát, vagy bort
kortyolgatva. Ha pedig barátok is
vannak körülöttünk, könnyen ének
fakad a felolvadt ajkakról, zene az
ujjakból, tánc a lábakból.

Hargitai–Kiss Virág
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LAKOSSÁGI FÓRUMOK
Idén november 20-a és 24-e között zajlottak az évi rendszerességgel megtartott lakossági fórumok Sárbogárd tele-
pülésrészein. A fórumokról dr. Sükösd Tamás polgármester adott lapunknak összefoglalót.

Sárbogárdon négy önkormányzati képviselõ és négy állampolgár
volt jelen. Felvetésként elhangzott lakossági részrõl a városi em-
lékhelyek világításának megoldása, illetve az, hogy ahol már ren-
delkezésre áll a világítás, ott mûködjön is. A Boross Mihály-em-
lékparkban érvényes közlekedési szabályokat valóban jó lenne
szigorúan betartatni, hangsúlyozták a jelenlévõk. A két autós cég-
nél látható javulás, de a lakosság részérõl nem. Többen megfogal-
mazták: jó lenne, ha több szakorvos lenne Sárbogárdon, és a ren-
delõnél való parkolási helyzeten is javítanának. Szorgalmazták a
városban a hatékonyabb szemétszedést is.

Kislókon szép számmal voltak jelen, körülbelül 10-12-en jöttek el,
és jó hangulatú volt a fórum. Egy lakó úgy látja, hogy a Nagylóki
utcát méltatlanul magára hagyták. Mások ezzel kapcsolatban
nem látják értelmét az út leaszfaltozásának, mivel azon járnak a
mezõgazdasági gépek, inkább kátyúzni kellene és egy járdát épí-
teni a gyalogosoknak. Örömteli, hogy mûködik a faluház, van üze-
meltetõje és rendben tartják, a felmerülõ költségeket viselik. A
polgármester kiemelte, hogy a fû lekaszálásában tudnak segíteni
azoknak, akik saját fizikai, vagy anyagi erejükbõl, vagy rokonok,
ismerõsök révén ezt nem tudják megoldani, csak jelezzék feléjük.

Töbörzsökön sokan tisztelték meg jelenlétükkel a fórumot. Itt a
legtöbb észrevétel az utcák, átereszek helyzetével kapcsolatban
fogalmazódott meg. Megnézik, melyik problémán tudnak segíte-
ni kisebb-nagyobb beavatkozással. Örültek a lakók a már megva-
lósult közvilágítás-bõvítésnek és járdaépítésnek. Ugyanakkor fel-
hívták a figyelmet arra, hogy a temetõben az egyik sír köré folyik a
víz. A polgármester tudomása szerint a Dészolg már intézkedett a
probléma megoldása érdekében. Szóba került a Szent István út
déli felének rossz állapota, de erre egyelõre nem mutatkozik
forrás, se az önkormányzat büdzséjében, se pályázat révén.

Rétszilason is jó hangulatúra sikeredett a fórum; 6-8 lakó volt je-
len. Leginkább a járda állapota merült föl problémaként. Elége-
dettek viszont a Sárbogárdra való bejárási lehetõségekkel, mely
elérhetõvé teszi számukra az iskolát, óvodát, üzleteket és intéz-
ményeket. A helyi önkormányzati kert is hasznos a településrész
számára, ahonnan hetente háromszor szállítanak a közétkezteté-
si szolgáltatónak.
Sárszentmiklóson legfõképp napi szintû problémafelvetések
hangzottak el a jelenlévõ 12 lakó részérõl közlekedéssel, vízelve-
zetéssel kapcsolatban. Várják már, hogy elkészüljön a kerékpár-
út.
Pusztaegresen hasonló kéréseket fogalmaztak meg a lakók, mint
Miklóson. Örülnek, hogy mûködik az óvoda, hogy az új háziorvos
jól beilleszkedett, és ápolónõ, védõnõ, szociális munkás is van a
településen. A polgármester számára külön jó volt látni, hogy
több fiatal is részt vett a fórumon.
Sárhatvanon, ahol körülbelül 15-en voltak, szintén örülnek az or-
vosnak, és annak, hogy a rendelõ, úgy tûnik, újra mûködhet a tele-
pülésen. A már nagyon várt vízminõség-javító beruházásról is ér-
deklõdtek.
Nagyhörcsökön meglepõen sokan, 8-an voltak. A klubhelyiség
üzemeltetését vetették fel igényként, melyre nyitott az önkor-
mányzat, ha vállalja valaki a mûködtetést.
Érdeklõdtem a polgármestertõl a közétkeztetésben végbement
változásról is. Ugyanis az Eurest érvénytelen pályázata miatt a TS
Gastro Kft. szolgáltat Sárbogárd intézményi konyháiban (mely
egyébként anyagilag is kedvezõbb a városnak), átvéve a dolgozó-
kat. Az albertirsai székhelyû cég 13 helyen van jelen, köztük szá-
mos nagyvárosban.

Hargitai–Kiss Virág

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Ketten meghaltak a Mezõfalvánál történt balesetben

Furgon és személygépkocsi ütközött november
27-én, hétfõn reggel Mezõfalva és Sárbogárd kö-
zött. A baleset után az autó keresztbe fordult az
úton, a furgon pedig az oldalával az út menti víz-
elvezetõ árokba vágódott. A személyautóban ülõ
három férfi a roncsok közé szorult, õket a sárbo-
gárdi hivatásos tûzoltók hidraulikus feszítõvágó-
val szabadították ki. A sofõr és az elöl ülõ utas
életét a mentõk már nem tudták megmenteni.
Az autóban hátul utazó férfit súlyos, a furgon
vezetõjét könnyebb sérülésekkel szállították
kórházba.
A mûszaki mentés során a sárbogárdi hivatásos
tûzoltók áramtalanították a jármûveket, majd a
rendõrségi helyszínelés után a furgont kivontat-
ták az árokból, a személygépkocsit pedig lehúz-
ták az útról. A balesethez a katasztrófavédelmi
mûveleti szolgálat is kivonult.
Fotó: Sárbogárdi Hivatásos Tûzoltó-parancs-
nokság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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A tánc vonzásában
A fellépõk és a nézõk száma, a színpadon megjelenõ táncok sokfélesége, a közösen
eltöltött két önfeledt óra nemcsak arról tanúskodik, hogy a tánc, ez a testet és lelket meg-
mozgató mûfaj nemtõl és kortól függetlenül hatalmas vonzerõvel bír. Hanem arról is,
hogy Sárbogárdon rendkívül változatos kínálatból válogathat az, aki ennek a vonz-
erõnek nem bír ellenállni.

Átadni magunkat a táncnak és zenének
olyan módosult tudatállapot, ami sokkal
többet ér mindenféle szernél. A tánc és a
zene közös nyelv, kapocs ember és ember
közt.
A sárbogárdi és környékbeli tánccsoport-
ok immár nyolcadik éve nagy sikerrel ren-
dezik meg a Tánckavalkádot, mely a tánco-
sok összetartásának, egymás felé fordulá-
sának jeles eseménye, s amelyet még évek-
kel ezelõtt Vaskeba Krisztina álmodott
meg. Az idei Tánckavalkád rendezõi sze-
repét Radnai Zoltán, Szõke Fanni és a Ten
Dance táncklub vállalta.
Az eseményt dr. Sükösd Tamás polgár-
mester nyitotta meg, majd átadta a helyet a
táncosoknak.
Elsõként az Írisz Duó lépett színpadra:
Bágyi Ági legyezõfátylas tánccal, Vaskeba
Krisztina modern libanoni dobszólóval.
Majd a Töbörzsöki Táncoló Talpak követ-
keztek. A Domjánné Dodonka Zita veze-
tésével három éve mûködõ csoportból két
nagylány érkezett erre az alkalomra nagy
lelkesedéssel és kivételes ambícióval. A
társulatból a továbbtanulók között – mint
minden évben – az idén is van olyan diák,
aki középiskolai tanulmányai során a
táncot választja.
A Ten Dance táncklub elsõ blokkjában az
alapi gyerekcsoport és a sárbogárdi junior
csoport mutatkozott be. Utánuk a senior
csoport keringõ kûrjét csodálhatták meg a
nézõk. Szakmai vezetõik: Radnai Zoltán
és Szõke Fanni.
Érdekes színfoltja volt az estnek az Írisz
Sisters botos koreográfiája és vidám pop-
fúziója.
A hastánc bûvöletét a Zumba vérpezsdítõ
zenéje váltotta fel. Tinódyné Liszi Helga
aerobik-szakedzõ, Zumba Fitness, Zumba
Kids, Zumba Gold oktató 2012 januárjá-
ban alapította a sárbogárdi Zumba cso-
portját, akikkel hétrõl hétre fantasztiku-

san érezik magukat. Számos fellépésen, jó-
tékonysági eseményen és Zumba órán
vannak túl. Helga szeptember óta Zumba
Kids órákat is tart Enyingen óvodás és is-
kolás gyerekeknek. „Szeretném, ha az órá-
imon minden vendégem azt a boldogságot,
örömöt, felszabadultságot érezné, amit én
érzek, amikor zumbázhatok. Célom tánc-
cal boldogságot és egészséget adni. A
Zumba minden testrészt megmozgató,
forró, latin ritmusokkal és táncokkal tarkí-
tott fitneszprogram, minden korosztály-
nak ajánlott mozgásforma” – vallja Helga.
Aztán ismét hastánc következett: az 5 éve
alakult Belly Kids ifjú hölgyekké csepere-
dett tagjainak legyezõfátylas koreográfiá-
jának tapsolhatott a közönség. A csoport
vezetõje: Kovácsné Jaksics Ildikó.

A 2016 márciusában alakult Dancing Feet
Hip Hop Tánciskola 50 tanítvánnyal büsz-
kélkedhet Sárbogárdon és Cecén. Kezdõ
és haladó csoportokból álló lelkes gyere-
kek járnak ide táncolni, tanulni, fejlõdni
hétrõl hétre. Cecén egy éve nyitották meg
a csoportokat, ahol a nagyoknak már szó-
lós edzéseik is vannak. Most minden kor-
osztály megmutatta, mit sajátítottak el a
csapatban eddig eltöltött idõ alatt.

A Ten Dance második blokkjában Radnai
Zoltán és Szõke Fanni versenytáncosok új
versenysoraiban gyönyörködhettünk. Zoli
és Fanni számos nemzetközi és hazai ki-
emelkedõ eredmény büszke tulajdonosai.
Idén már a magas osztályba lépve B kate-
góriában versenyeznek. Alapi tanítványaik
között is vannak kiemelkedõ tehetségek,
akik a táncklub versenycsoportjának tag-
jai. Õket is láthattuk az est folyamán.
A Tánckavalkád sztárvendégeiként üdvö-
zölhettük Gellai Tamást és Vorobchenko
Daryát, akik a többszörös professzionista
kûr latin-amerikai táncok magyar bajno-
kai, a latin-amerikai showtánc Európa-
bajnoki 4. helyezettjei, világbajnoki döntõ-
sei és a professzionista latin magyar baj-
nokság ezüstérmesei. Hihetetlenül látvá-
nyos, világszínvonalú elõadással ajándé-
kozták meg a sárbogárdi közönséget és tet-
ték fel az estre a koronát.
Köszönet a leírhatatlan élményért, a tar-
talmas programért a szervezõknek, tánco-
soknak!
Köszönet a rendezvény minden támogató-
jának! Külön köszönet a Sárbogárdi TES-
CO Globál Áruháznak és a Szivárvány pa-
pír- és írószerbolt vezetõjének, Juhász
Györgyné Timinek a felajánlásokért, ado-
mányokért, valamint a József Attila Mûve-
lõdési Központnak a helyszínért.
A fényképeket Hüvely Balázs készítette.

Tudósítónktól
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A bor: mi az életben nemes
A Sárbogárd–Sárszentmiklósi Borbarát Kör VI. alkalommal ren-
dezett borszentelést a Nagyiparban, Handa Csaba hangulatos pin-
céjénél, szombaton.
Szilveszter János, a kör elnöke köszöntötte a megjelent vendége-
ket: Varga Gábor országgyûlési képviselõt, dr. Sükösd Tamás pol-
gármestert, Szilveszterné Nyuli Ilona helyi önkormányzati képvi-
selõt, Mészáros János plébánost, Herczeg Gyöngyit, az Észak-Tol-
nai Hegyközség hegybíráját, valamint a borlovagrendek, borba-
rát-egyesületek, -körök tagjait. Bevezetõként elmondta:
– A borszentelést Márton-napon szokás megrendezni. A Már-
ton-napi népszokások az év végéhez, a mezõgazdasági munkák be-
fejezéséhez, az advent közeledéséhez, illetve a Márton-legendá-
hoz kötõdnek. Márton-nap a karácsony és a 40 napos böjt elõtti
utolsó ünnepnap. Ezen a napon rendszeresek voltak a lakomák,
bálok, vásárok. Lúdvacsora után Márton poharával, vagyis a no-
vemberre éppen kiforrott újborral szokás koccintani. Úgy tartot-
ták, minél több ivással egyre több erõt és egészséget töltenek ma-
gukba, ezért fenékig ürítették poharaikat.

A gazdák sokszor ezen a napon bort vittek ma-
gukkal szentelésre a templomba. A bor szimboli-
zálja mindazt, ami az életben nemes lehet: a ba-
rátságot, szerelmet, igazságot, örömöt, vidámsá-
got. A bor a társasági, közösségi élet egyik össze-
tartója. Sárbogárd szõlõtermõ területe kicsi, de
kitûnõ borok készülnek nálunk. Emlékezetes, ki-
emelkedõ évjárat az idei. A szélsõséges idõjárás
elkerülte Sárbogárdot és térségét szerencsére,
szépek lettek a szõlõk, az újborok mind küllemre,
mind egészségre, mennyiségre. Figyeltük, hogy a
sok napsütés el ne égesse a savakat, melyek álta-
lában harmonikusak lettek. A közeljövõben fi-
gyeljünk a pincékben a borok kezelésére, a derí-
tésre nagy hangsúlyt fektessünk.

E szavakat követõen Mészáros János atya meg-
szentelte a borokat, majd a Sárréti Csókavirág
Népi Együttes táncosai „melegítették be” a bor-
barátokat a pincelátogatásokra, a harmonikával
kísért mulatságra. A hegy nedûitõl és megszám-
lálhatatlan finomságtól roskadozó asztalok mel-
lett folyt a beszélgetés és nótázás estig.

Hargitai–Kiss Virág
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KARAI-EMLÉKEST
A kórusmuzsika 90 évvel ezelõtt született kiválósága, Karai József
szerzõ–karnagy emlékére rendeztek koncertet hat kórus részvé-
telével a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és Mûvészetek Há-
za színháztermében szombaton este. Fontos kapocs, hogy mind-
egyik kórus jó kapcsolatot ápolt a zeneszerzõvel. A fellépõk kö-
zött üdvözölhette a sorokat megtöltõ közönség a sárbogárdi Hu-
szics Vendel Kórust is.
A koncert fõ szervezõje, a Móricz Zsigmond Általános Iskola Fiú-
és Nagykórusa meghívta még erre az alkalomra a budapesti
Gregor József Általános Iskola Jubilate Nagykórusát, a Széche-
nyi István Gimnázium Kórusát és a Dunaújvárosi Vegyes Kart is.
Öröm volt látni, hogy a gyermekkórusok milyen szép létszámban

léptek színpadra – sok fiú is! Országos szinten talán nincs veszve a
kóruskultúra. A sárbogárdi felnõttkar megfelelõ utánpótlása saj-
nos nem biztosított, mióta a helyi zeneis osztályok megszûntek a
90-es években.
Az est folyamán csak magyar szerzõk mûvei csendültek fel, köz-
tük természetesen számos Karai-mû is. A Huszics Vendelné ve-
zette sárbogárdi kar a Szent László, Szülõföldemen, Vidám nóta,
Négy magyar népdal címû darabokat adta elõ Huszics Ibolya zon-
gorakíséretével, nagy sikerrel.
Fotó: Zsedrovits Enikõ/Dunaújvárosi Hírlap

Hargitai–Kiss Virág

NOVEMBER VÉGÉN
Fényképeket nézek az interneten a budapesti Belváros teljesen
kihalt negyedeirõl. Óriási diplomáciai találkozó, tizenhat minisz-
terelnök a fõvárosunkban, elzárták a közlekedési útvonalakat,
olyanok a városnegyedek, mint légiriadó idején a háború alatt,
amikor légópincékben vacogott a lakosság. Eljött tizenhat kor-
mányfõ, és emiatt tízezrek élete siklott ki a vágányáról. Az, ugye,
elképzelhetetlen, hogy ezek az államférfiak menetrendszerû
buszjáratokkal érkeznének, és a kezükben aktatáskával, télika-
bátban, sáros cipõvel állítanának be a munkahelyükre, momen-
tán a Parlamentbe? Azt hiszem, ennek így kellett történnie: repü-
lõgépek, hatalmas óvintézkedések, útzárlatok. Akadnának
ugyanis bátor vállalkozók, akik azonnal lelõnék õket, ha civil
módra mozognának.
Bolond világ! Úgy alakul a világtörténelem, hogy valahonnan elõ-
másznak fegyveresek, és akár százszámra puffantanak le fegyver-
teleneket. A normális ember pedig nem érti, és nem érti. Kétféle
emberfajta van? Aki gyilkol, és aki nem gyilkol? A normális gye-
rek egy csirkének sem képes elvágni a nyakát, az az álarcos csaj
pedig olyan könnyedén meghúzza a ravaszt, mintha fagylaltot
nyalna.
Na de menjünk be egy bevásárlóközpontba! Még javában novem-
ber van, de a polcok zsúfolva vannak karácsonyi cikkekkel. A sze-
retet ünnepe láthatólag nagy dolog. Már egy hónappal elõtte ta-
pogatni kell a pénztárcát a zsebben. Mert ha szeretek valakit, ak-

kor ugyebár lendítenem kell a kereskedelem forgalmán, azaz a
kereskedõk profitján. Világos?
Inkább sötét. Ugyanolyan sötét, mint az elharapózott gyilkos me-
rényletek. Van számos emberi lény, aki nyilvánvalóan kötelessé-
gének érzi, hogy elvegye számára ismeretlen embertársának az
életét, aki néki semmit nem ártott. Él ember, akinek a fél karja hi-
ányzik, és másik ember, akibõl az erkölcsi érzék. Mindketten nyo-
morékok. De a félkarúak szociális támogatásban részesülhetnek,
az erkölcshiányosak javadalma pedig rettegés, gyûlölet, az embe-
riség nagy részétõl járó irtózat, amiért a fegyvereikkel, bombáik-
kal az embertelenség bacilusaival fertõzték meg a világot.
Hetvenhárom évvel ezelõtt, a petróleumlámpánk pislákoló fé-
nyénél, a beköszöntött világbéke örömében, rumos teát szürcsöl-
ve, vagy halkan karácsonyi énekeket dúdolva töltöttük a szentes-
tét. És félek kimondani: akkor bensõségesebb, szeretetteljesebb
volt a lelkünk, mint ma a fényfüzérek sugárzásában. Szomorú, de
így van. És hiába vannak tele a polcok a bevásárlóközpontokban.
Vagy lehet így fogalmaznom: mert tele vannak a polcok a bevá-
sárlóközpontokban. Ugyanis a vásárlási idegbajban, egy hónappal
korábbra helyezve elvész az ajándékozás meglepetése. És fél a
nép a merénylõktõl. És betontömböket kell kitenni a karácsonyi
vásárok bejáratához, nehogy egy erkölcshiányos behajtson a tö-
megbe. Hol marad a bensõség, meghitt szeretet?
Furcsa világba keveredtünk!

L. A.
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Cipõje el nem kopott
2. rész

Siák Zsuzsanna: – Párizsból gyorsvasúttal, TGV-vel utaztunk
Bayonne-ba.
– Milyen hosszú volt az út Párizsból délre?
– Négy óra. Bayonne külön élmény volt, mert az a francia csokolá-
dé hazája. A fõtérhez vezetõ utcákban mindenhol kis csokimû-
helyek találhatók. Késõ délután innen erdei kisvasúttal mentünk
tovább Saint Jean Pied de Port-ba. Lepakoltunk a szálláson, kicsit
körülnéztünk, és másnap reggel vágtunk neki az El Caminonak.
Ahhoz, hogy el tudjak indulni az úton, el kellett menni a helyi hi-
vatalba kiváltani egy zarándokútlevelet. Kaptunk egy-egy fésû-
kagylót is, az El Camino jelképét, amit rá kell akasztani a háti-
zsákra. A kagylót látva szükség esetén minden ember segítségére
van a zarándokoknak Spanyolországban. Az úton egyébként min-
denhol vannak telefonfülkéhez hasonló segélykérõhelyek. Ami-
kor kiváltja egy zarándok a zarándokútlevelet, akkor megkérde-
zik, milyen indíttatásból akarja végigjárni az utat. Vannak, akik
azért, mert állítólag a Szent Jakab út egy törésvonalon vezet ke-
resztül, és a mágneses energia miatt jobban érzik magukat, feltöl-
tõdnek energiával. A másik ok a vallás, a harmadik a fizikai igény-
bevétel, a negyedik a sport. Az utat nemcsak gyalog lehet megten-
ni, hanem lóháton, vagy kerékpáron is.
– Gyalog volt olyan kaptató, ami eléggé igénybe vett titeket?
– Igen, amikor Saint Jeanból elindultunk, keresztül kellett menni
a Pireneusokon.
– Naponta hány órakor indultatok, és mikor fejeztétek be a gya-
loglást?
– Reggel korán indultunk, és 20-25 kilométert tettünk meg na-
ponta 6 óra alatt. Az elsõ napon 5.20-kor keltünk és 6.30-kor, még
sötétben indultunk. Szép kilátás nyílt a Pireneusokban lévõ ta-
nyákra. Eleinte csak gyenge emelkedõn mentünk felfelé. Saint

Jean 170 méter magasan van, mire megálltunk reggelizni egy étte-
remnél, 440 méter magasan jártunk. Késõbb már nem láttuk a pa-
norámát, mert sûrû köd borított mindent. Innen folyamatosan
mászva értük el a legmagasabb csúcsot, az 1452 méter magasan lé-
võ Col de Lepoedert. Aztán elõ kellett venni az esõkabátot, mert
folyamatosan szemerkélt az esõ. A zárt kabátban viszont alig kap-
tam levegõt. Így visszavettem a pulóveremet. Alig vártam, hogy az
aznapi szállásra érjünk. Az utolsó két kilométeren már szakadt az
esõ. A szállás egy 1200-as években épült kolostorban volt,
15.37-kor értünk oda. Azért tudom ezt ilyen pontosan, mert nap-
lót vezettem az egész útról. A kolostor két méter vastag falai közt
nagyon hideg volt. Mivel kívül-belül vizesek voltunk, az izzadtság-
tól és az esõtõl, meg is fáztunk mindhárman.
– Hogyan tudtátok megszárítani a ruhákat?
– Sehogy. Volt váltóruhánk, és a következõ szálláson mostuk ki és
szárítottuk meg gépben a vizes ruhákat.
– Minden napra elõre foglaltatok szállást?
– Amit lehetett, elõre lefoglaltunk, a többi szállást helyben intéz-
tük. Kaptunk egy listát az elérhetõ szállásokról.
– Mennyire volt forgalmas az El Camino?
– Nagyon forgalmas volt. Elõször nem tudtuk, miért jön rengeteg
család (gyerekek, anyuka, apuka) az úton. Aztán találkoztunk egy
önkéntes magyar lánnyal, õ mondta nekünk, hogy Spanyolország-
ban a gyárakat augusztusban becsukják, és akkor megy szabad-
ságra mindenki. A spanyol családok nem teljesítik az egész utat
egyszerre, hanem több szakaszban. Szeptemberben iskolai szer-
vezésben teszik meg a gyerekek az utolsó 100 kilométert, ami a
spanyoloknál majdnem ugyanolyan értéket képvisel, mint az
egész út. A gyerekek továbbtanulásánál, a munkahelyeknél nagy
elõnyt jelent, ha valaki teljesíti az El Caminot.
– Ha valaki teljesít egy ilyen utat, ami nem kis fizikai, szellemi
megterhelés, utána másképp áll hozzá számos dologhoz.
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– Biztos. Mi az utolsó 100 km-en nem szerettünk menni, mert ren-
getegen voltak. Nagyon oda kellett figyelni, hogy idõben megér-
kezzünk a szállásra, hogy legyen helyünk. Mert ha nincs hely, to-
vább kell menni a következõ szálláshelyig. Voltak olyan zarándok
ismerõsök, akiknek még 10 kilométert kellett gyalogolniuk, hogy
szállást tudjanak szerezni. Ha valaki nagyon megszorul, meg
szokták engedni, hogy a társalgóban aludjon a földön, és azért
nem kell fizetni.
– Vagy kint is lehet aludni, a szabad ég alatt. Nektek volt ilyen?
– Nem, mert mire a szállások nyitottak (12-13 óra tájban), addigra
mi már odaértünk. Idõben el kellett indulni, nem lehetett elbe-
szélgetni az idõt és megállni a kocsmáknál, amiket ott bárnak hív-
nak. Minden településen van bár, ami a szegény zarándokokra

alapszik, akik oda mennek be inni, vécére, vagy enni. Nagyon sze-
rettünk egyházi szállásra menni, mert ott volt templom, ahol min-
den este imádkoztak a zarándokokért a helyi emberek. Ez sok
erõt adott nekünk. Nagy élmény volt számomra az is, hogy sok za-
rándokkal találkoztam, mindenhonnan a világból, akikkel né-
hány találkozás után már úgy üdvözöltük egymást – pedig nem be-
széltünk közös nyelvet –, mintha régi ismerõsök lennénk. Egyszer
hol az olaszok fõztek, máskor a spanyolok, aztán mi, magyarok, és
vendégül láttuk egymást. Az okostelefon olaszra, spanyolra fordí-
totta, amit magyarul beírtunk, és nemzetközi szavakkal próbál-
tunk beszélgetni egymással.
– Mindig van a túrákon egy mélypont.
– Nekem is volt, mindenkinek volt. Általában az út felénél jött elõ,
mert addigra már nagyon elfáradtunk. Ha meleg volt, ha fújt a
szél, ha hegyre kellett mászni, köveken bukdácsolva, akkor is
menni kellett. Egy szálláson csak egy éjjelt lehetett tartózkodni –
kivéve, ha igazolni tudod orvosi papírral, hogy beteg vagy. Nagy
megpróbáltatás volt az is, hogy hiába olvastunk el mindent, amit
lehetett, azt senki nem mondta nekünk, hogy Spanyolországban a
falvakban a boltok becsuknak szombaton délben, és hétfõ regge-
lig nem nyitnak ki. Az elsõ ilyen hétvégén hoppon és éhen marad-
tunk.

– Azt mondtad, hogy nagyon segítõkészek voltak az emberek.
Nem próbáltatok háznál kérni valamit?
– Nem, mert a segítõkészség abban nyilvánult meg, hogy aki adni
akart a zarándokoknak valamit, az kiállt az utcára és adott egy
zacskó gyümölcsöt vagy zöldséget. Nem akartunk sehová beké-
redzkedni. Vizet szoktunk kérni. Az egyik zarándoktól, Feri bá-
csitól kaptunk egy útikönyvet, ami nagy segítségünkre volt, mert
benne volt az összes falu, hogy hány lakosa van és milyen infrast-
ruktúrája. Így elõre tudtuk, mikor kell elõre bevásárolnunk és ci-
pelni magunkkal ételt, vizet. Sok helyen hiába van kút, kint van
rajta a jelzés, hogy nem szabad inni belõle. Ha nem volt se kocs-
ma, se semmi, akkor baj volt, ha nem volt nálad elegendõ víz. Volt,
hogy 15-16 kilós hátizsákot cipeltünk a hátunkon. Olyan kis hegyi
falvakon is átmentünk, ahol csak néhány nagyon régi terméskõ-
ház állt. Az utcán kosarak voltak, azokba rakták a lakók számára a
bagettet, egyéb élelmiszereket a szállítóautók, meg a kerítésen ló-
gó szatyrokba. Baszkföldrõl, a nagy gazdagságból indultunk, és a
nagy szegénységbe érkeztünk. A baszkok nagyon tehetõs embe-
rek, a portáiktól elállt a lélegzetünk. Viszont hihetetlen tisztaság
volt mindenütt az utunk során. Mire reggel fölkeltünk, addigra az
utcaseprõ autók feltakarították és illatosított vízzel locsolták fel
az utcát. Még a közlekedési táblákat is letakarítják! Se állati ürü-
lék, se csikkek nem éktelenkednek sehol. Ha Magyarországon az
emberek csak negyedrészt lennének ennyire tiszták, mint ott,
akkor már sokkal szebb lenne a környezetünk. És minden talpa-
latnyi föld meg van mûvelve. Például Santiago de Compostelában
a lakótelep közepén kert van, benne paradicsom, tök, uborka
terem.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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Kossuth-morzsák
Iskolánkban a november sem telt el tétle-
nül. A Márton-napi hagyományoknak is-
kolánk egy egész hetet szánt. Igyekeztünk
ezt a hagyományt többféle tevékenységen
keresztül bemutatni tanulóinknak; a hét
minden napjára különbözõ programokon
vehettek részt.

TÖKVÁZA KÉSZÍTÉSE
November 13-án az
iskolai közösség
összegyûlt és a Már-
ton-napi érdekessé-
gekrõl hallhatott.
Beszéltünk eddigi is-
mereteinkrõl, és eze-
ket bõvítette min-
denki számára Esz-
ter néni újabb tudni-
valókkal. Utána az
osztályok kaptak egy-egy tököt, amibõl az
õsz terméseivel díszített tökvázát készítet-
tek. Minden osztály különbözõ, szebbnél
szebb vázát készített. Az elkészült mûvek
az iskola folyosóira kerültek, hogy ezzel a
szürke novemberi napokat szebbé tegyék.

Wolf Judit

ÜGYES KEZEK
November 14-én ügyes kezek délutánját
tartottunk. Mindenki kedvére válogatha-
tott a lehetõségek közül. Különbözõ tech-
nikákkal készültek libafigurák. Volt, aki
számolatlanul gyártotta a szép alkotáso-
kat, ezzel is díszítve az iskola faliújságjait.

Wolf Judit

NÉPI JÁTÉKOK
November 15-én a délutáni közös progra-
mot a népi gyermekjátékok megismerésé-
vel töltöttük el. Célunk az volt, hogy fel-
idézzük, mivel is játszottak elõdeink, és
hogy ne merüljenek teljesen feledésbe a
régen annyira kedvelt játékok.
Mivel régen nem ismerhették a legót és az
elektromos játékokat, ezért a természet-
ben található anyagokból készítettek ma-
guknak játékeszközöket. Az egyik leggya-
koribb és egyben legegyszerûbb játék volt
a kukoricacsutkából való építkezés. Magas
tornyok, várudvarok épültek belõle.
Megszólaltattuk a kukoricahegedût, vagy
másik nevén csutkamuzsikát, amely jelleg-
zetes nyekergõ hangjával hódított. Gom-
bok és cérnaszál segítségével búgattyúk
készültek. Szívesen válogattak szét ver-
senyre kukorica- és babszemeket is. Tor-
natermünkben énekeskör és versenyjáté-
kok idézték fel a régi játékok hangulatát.
A gyerekek nagy örömmel és érdeklõdés-
sel fogadták ezeket az ismeretlen játéko-
kat. Mindenki kedve szerint választhatott
a felkínált lehetõségek közül.

Petõ Aranka

KIRÁNDULÁS TAMÁSIBA,
A VADASPARKBA

Iskolánk tanulóinak egy része 2017. no-
vember 16-án jutalomkiránduláson vehe-
tett részt. Tamásiba, a vadasparkba és a
simontornyai várhoz utaztunk.
Utunkat elõször a vadaspark megtekinté-
sével kezdtük, ahol már várt bennünket
egy erdész, aki végigkalauzolt bennünket.
A vadlesben megfigyelhettük az állatokat
közelebbrõl is. Láttunk dámszarvasokat,
muflonokat, õzeket, akik jól megfértek
egymás mellett. A vaddisznók elkülönítve
voltak a többi állattól. Felsétáltunk egy ki-

sebb kaptatón a kilátóhoz, ahonnan meg-
csodálhattuk az õszi táj szépségeit. Meg-
kóstoltuk az „izzó” galagonyát, amellyel
lépten-nyomon találkozhattunk. „Idegen-
vezetõként” velünk tartott Sára, a szelíd
dámszarvas, aki szabadon járt-kelt a park-
ban, és kiharcolta magának, hogy gyerme-
keink állandóan simogassák.
Hazafelé útba ejtettük a gyönyörû simon-
tornyai várat, ahol átérezhettük egy rövid
idõre a középkor hangulatát.
A jó levegõ, a kellemes séta és a látnivalók
mindenképpen megérték az utat, mert a
gyerekek és kísérõik is nagyon jól érezték
magukat.

Petõ Aranka

EREDMÉNYEK

A Kossuth Szövetség által kiírt „Tiszteld a
múltat, hogy érthesd a jelent és munkál-
hass a jövõn” címû pályázaton tanulóink
közül Horváth Klaudia, Tóth László, Vinis
Gergõ tartalmas pályamunkát készítettek.
A Kossuth Szövetség munkájukat a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Könyvtárter-
mében fogja díjazni, melyen segítõ taná-
rukkal, Vámosi Jánossal együtt vesznek
részt.

Az elért eredményhez gratulálunk!

Wolf Judit
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Szitakötõ
A Cecei Általános Iskolában 2017. november 14-én ismételten
sor került a közhasznú Liget Mûhely Alapítvány szervezésében az
általuk kiadott Szitakötõ folyóirathoz kapcsolódó gyermekfoglal-
kozásra és pedagógus-továbbképzésre.
A Szitakötõ magazin fenntarthatósággal kapcsolatos oktatási
programjában már a kezdetektõl fogva részt veszünk. A program
alapját képezõ Szitakötõ folyóirat példányait egy tanévben négy
alkalommal juttatják el hozzánk ingyenesen, és az adott tanévben
egy pedagógusképzést és egy gyerekfoglalkozást tart a program
munkatársa a résztvevõ iskoláknak.
A gyermekfoglalkozáson az ötödik évfolyam tanulói és az érdek-
lõdõ szülõk vettek részt. A hatvanperces interaktív foglalkozás
feladatai körüljárták a folyóirat õszi számának témáját, amely az
energiáról szólt. A magazinban különbözõ mûfajú és tematikájú
írások teszik lehetõvé a sokirányú alkalmazást. A kortárs irodalmi
mûvek (vers, mese, kispróza) és az ismeretterjesztõ cikkek mel-
lett a korosztálynak megfelelõ, kreatív foglalkoztató feladatok se-
gítik a befogadást. A foglalkozás folyamán a tanulók játékos mó-
don bepillantást nyerhettek az energiaitalok összetételébe, meg-
beszélték, mibõl nyerhetõ energia, fizikai kísérletet végeztek
zsebteleppel.

A pedagógus-foglalkozás kilencven percében metodikai segítsé-
get kaptak a jelenlévõk a folyóiratban található anyagok feldolgo-
zásához. A jó hangulatú foglalkozáson a mindennapi munkában
is felhasználható ötletekkel, módszerekkel ismerkedhettek meg a
résztvevõk.

Király László

Õszi díszek az alsószentiváni iskolában
Bár Napunk gyengülõ erejét délben
élvezzük egy kicsit,
kandalló mellé bújunk szeretteinkkel,
ha elõlünk este elbújik.
Szépségét élvezzük mégis,
hisz semmi nincs, mi ily’ csodás!
Színek kavalkádja csábít bennünket
hegyeken s a síkságon át!

Rideg vagy és hideg.
Azért nagyon szeretlek téged: Õsz.
Látvány, mit elém társz ilyentájt?
Mindent, mi rossz, törölsz.
Ha már eljöttél, kérlek, varázsod
mutasd még kicsit!
Hadd élvezzük gyönyörû palástod
csodás színeit!

Hecz János

Egy indián legenda szerint az égi vadászok
megöltek egy medvét. Az állat vére az õszi
égbõl az erdõ fáira hullott. Ezért válik
õsszel sok növény levele pirossá. Megint

mások sárgák lesznek, mert az égi lakoma
során a medvehúsból lecsöpögõ zsír sárgá-
ra festi õket.
Nyilván, ha nem is igaz a legenda, a kreatív
mûvészek számára az õsz a határtalan le-

hetõségek tárháza, tele színekkel, formák-
kal, termésekkel, a szülõk és csemetéik
legnagyobb örömére. Az 1-4. osztályosok
pl. állatfigurákat alkottak falevelekbõl,
amelyek jelenleg folyosónknak adnak õszi
hangulatot. A 2-3. osztályosok pedig gyü-
mölcskosarakat alkottak színes gyurmá-
ból, amelynek egyetlen hibája, hogy sajnos
nem ehetõ.

Nemsokára itt a tél és a karácsony, s akkor
újabb alkotásokkal jelentkezünk!

A fényképekért köszönet Varga Angéla
tanító néninek!

Kiss Attila igazgató
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FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a Boross Mihály-emlékpark területére
gépjármûvel csak áruszállítási céllal lehet behajtani. Egyéb esetben a be-
hajtást KRESZ-tábla tiltja minden irányból már hosszú ideje.
Az elmúlt idõszakban a gépjármûvezetõk a KRESZ megszegésén túl a park
zöldterületét is veszélyeztetik szabálytalan parkolásukkal, mindamellett a
gyalogosközlekedést is akadályozzák.

A fenti tarthatatlan állapot felszámolása érdekében
2017. december 1-jétõl

A PARK TERÜLETÉRE BEHAJTÓ
GÉPJÁRMÛVEZETÕKKEL SZEMBEN RENDÕRSÉGI

ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZÜNK.
Kérem a fentiek tudomásul vételét.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Visszaélésgyanús telefonhívásokat
észlelt az E.ON

a Tiszántúlon és a Dunántúlon
Az elmúlt napokban több olyan jelzés érkezett az E.ON Tiszántúli Áramháló-
zati Zrt. és az E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. felhasználói részé-
rõl, hogy ismeretlen személyek a vállalat képviseletében eljáró személynek
kiadva magukat minõsíthetetlen hangnemben és fenyegetõ üzenetekkel
keresik meg a felhasználókat. Az E.ON fokozott óvatosságra hívja fel fel-
használóit a visszaélésgyanús, +36/60-as és +36/50-es kezdetû hívószá-
mokról érkezõ megkeresések esetén.
Az elmúlt napokban az E.ON ügyfélszolgálatánál számos tiszántúli és du-
nántúli panaszos felhasználó jelentkezett, hogy magukat az E.ON képvise-
letében eljáróként feltüntetõ, ismeretlen személyek telefonon, fenyegetõzõ
hangnemben zárópecsét-hiányra, vagy szabálytalan vételezésre hivatkoz-
va kötbér-érvényesítést és kikapcsolást helyeztek kilátásba.
A megkeresések a +36/60-221-626, +36/60-221-627, +36/60-221-628,
+36/60-221-614, +36/60-171-120, +36/50-322-216 és a
+36/50-292-216 telefonszámokról érkeztek.
A vállalatcsoport azonnali vizsgálatot indított, melynek keretében leellen-
õrizték és megállapították, hogy az adott felhasználóknál nem volt szabály-
talan vételezés, vagy folyamatban lévõ vizsgálat, a megjelölt felhasználási
helyeket rendben találták.
A vállalatcsoport ezúton hívja fel a lakosság figyelmét, hogy a +36/60-as
és +36/50-es kezdetû hívószámokról érkezõ telefonos megkeresések nem
az E.ON részérõl történnek. Fokozott óvatosságra inti a felhasználókat, fel-
hívva a figyelmet arra, hogy az ilyen jellegû hívásokban személyes, illetve
felhasználási hellyel kapcsolatos adataikat kérésre se adják meg.

További információ: E.ON Hungária Zrt.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának
képviselõ-testülete a 2017. november 10-ei ülésén elfogadta:
– a 23/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendeletet a Sárbogárd Város Önkor-
mányzatának 2017. évi költségvetésérõl szóló 5/2017. (II. 23.) önkormány-
zati rendelet módosításáról;
– a 24/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendeletet Sárbogárd Város Telepü-
lésképének védelmérõl;
– a 25/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendeletet a gyermekvédelem helyi
rendszerérõl szóló 48/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról;
– a 26/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendeletet a talajterhelési díjról szóló
51/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról;
– a 27/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat tulajdo-
náról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról
és értékesítésének egyes szabályairól szóló 53/2015. (XII. 22.) önkormány-
zati rendelet módosításáról.
A rendeletek megtekinthetõk ügyfélfogadási idõben a Sárbogárdi Polgár-
mesteri Hivatal szervezési csoportjánál.

Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk és várjuk Önöket

a fogyatékkal élõk világnapja
alkalmából tartandó ünnepségünkre!

Helyszíne: József Attila Mûvelõdési Központ,
Sárbogárd, Hõsök tere 3.

Idõpontja: 2017. december 9. 10.00 óra.
Program:
Ünnepi mûsor:
– dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármesterének köszöntõje;
– Hargitai Enikõ, a Csipike Egyesület vezetõjének köszöntõje;
– a sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola és Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulóinak elõadása;
– a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola 4. osztályos tanulóinak mû-
sora;
– Szabó Zsuzsanna – ének;
– Szakács Zsóka – vers;
– a martonvásári Pápai Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciá-
lis Szakiskola és Kollégium Színvarázs Ulwila Zenekarának elõadása;
– vendéglátás;
– a Mikulás megajándékozza a gyerekeket.
Ha szüksége van szállításra Sárbogárd közigazgatási területén belül, hívja a
06 (25) 520 260-as, vagy a 06 (25) 508 970-es telefonszámot.
A rendezvény szervezõi: Sárbogárd Város Önkormányzata, Fejér Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye.
A rendezvény fõ támogatói: Sárbogárd Város Önkormányzata, Csipike
Egyesület, Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény.

Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd város polgármestere,
Hargitai Enikõ, a Csipike Egyesület vezetõje, Takácsné Koncz Zsuzsanna,

az FMPSZ Sárbogárdi Tagintézmény mb. igazgatója

MEGHÍVÓ
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megbízásából tisztelettel meghívom
Önt „Az egységes kérelem aktualitásai, zöldítési elõírások és várha-

tó változások 2018-tól” tárgyában tartott csoportos tájékoztatásra.

A csoportos tájékoztatás helyszíne:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szolgáltató Központ

(Falugazdász iroda), 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 115.

A csoportos tájékoztatás idõpontja:
2017. december 7. 14.00–15.00 óra.

Elõadó: Takács Zsolt

Témák:
13.50–14.00: regisztráció;
14.00–14.30: tájékoztató az egységes kérelem aktualitásairól (SAPS, zöl-
dítés);
14.30–14.50: nitrátjelentéssel kapcsolatos tudnivalók, egyéb kötelezett-
ségek;
14.50–15.00: konzultáció, kérdések, válaszok.
Kérem, részvételi szándékát legkésõbb 2017. december 6-éig jelezze a
www.nak.hu portálon az e-Irodába való bejelentkezést követõen, vagy a
takacs.zsolt@nak.hu címen, vagy a +36 70 436 2460-as telefonszámon!
Megtisztelõ jelenlétére számítok!

Tisztelettel: Takács Zsolt
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HIRDETMÉNY
A településkép védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerint Sár-
bogárd Város Önkormányzata elkészítette és a november 10-ei ülésén
jóváhagyta Sárbogárd Településképi Arculati Kézikönyvét és Sárbo-
gárd Településképének védelmérõl szóló önkormányzati rendeletét.
A Településképi Arculati Kézikönyv szemléletformáló célt szolgál,
mely a jogszabályok útvesztõje helyett röviden, lényegre törõen és
mindenki számára érthetõ módon mutatja be közösségünk környezet-
alakítással kapcsolatos elvárásait. Jól áttekinthetõ rajzok és fényké-
pek segítségével illusztrálja a követendõ példákat, a településképhez
illeszkedõ építészeti elemeket, számba véve városunk építészeti érté-
keit, hagyományait, táji- és természeti értékeit, az évszázadok alatt ki-
alakult regionális sajátosságokat. Ismerteti azon jól meghatározható
technikákat, eljárásokat, amelyek alkalmazásával a hagyományos
építészeti karakterhez és a településképhez jobban igazodó, arányo-
sabb, esztétikusabb, fenntartható és értékálló épület építhetõ.
Az elkészült Arculati Kézikönyv bemutatja a települést építészeti ka-
raktereiben, megjelenésében. A készítés során különbözõ egységek-
re, részekre bontottuk szét a települést. Annyira azért nem részlete-
sen, mint a Helyi Építési Szabályzatban, hiszen a lakófunkció lakófunk-
ció marad továbbra is.
Sárbogárd központi magját alapvetõen öt egységre bontottuk szét:
Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós, Vegyes beépítésû terület, Központi
településrész és Telepszerû beépítés. Ezen kívül vannak még a külsõ
településrészek: Pusztaegres, Sárhatvan, Rétszilas és Kislók. E tekin-
tetben ezek a beépítésre szánt területek, illetve az értékes élõhelyek
területei és külterületi jellegû területek (szántóföldek, erdõterületek,
legelõk, nádasok stb.). Ezeket a településrészeket az Arculati Kézi-
könyv mutatja be, a településrészekre külön-külön ajánlásokat hoz,
hogy milyen formában és milyen elõírások mentén célszerû építeni,
felújítani, átalakítani.
A településképi rendelet célja a városok sajátos településképének
védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan
módon, hogy egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelmû-
en megállapításra a településkép védelmének elemei, a településképi
követelmények alkalmazásának felelõsségi viszonyai egyértelmûen
legyenek meghatározva. Valamint, hogy az önkormányzat biztosítson
széles körû tájékoztatást a településképi követelményekrõl, ezzel elõ-
segítve a településkép védelmének és alakításának eredményes ér-
vényesülését az építmények tervezése és kivitelezése során.
A településképi rendelet három nagy részre osztható: helyi védelem
szabályozása, településképi követelmények, településképi érvénye-
sítési eszközök meghatározása.
A településképi rendelet a településképi szempontból meghatározó
területekre határoz meg elõírásokat. A településképi szempontból
meghatározó területek megállapításának célja a jellegzetes, értékes,
hagyományt õrzõ építészeti arculatot, településképi karaktert hordo-
zó vagy meghatározó településrész lehatárolása.
Településképi szempontból meghatározó területek a Sárbogárd tele-
pülésrész területén:
a) Központi településrész,
b) Telepszerû beépítés (lakótelep területe),
c) Vegyes beépítésû településrész:
ca) Az Ady Endre út nyugati oldalán, a Mátyás király utca és a Közpon-
ti településrész között, valamint az Ady Endre út keleti oldalán, a Fe-
nyõ utca és a Központi településrész között található ingatlanok terü-
lete.
cb) Az Ady Endre út nyugati oldalán, a Központi településrész és a
Nagy Lajos utca között, valamint az Ady Endre út keleti oldalán, a Köz-
ponti településrész és a Szegfû utca között található ingatlanok terüle-
te.
d) Sárszentmiklós településrészen:
da) Vegyes beépítésû településrész a Köztársaság út nyugati oldalán,
a Vörösmarty út és a Vasút út között, valamint a Köztársaság út keleti
oldalán, a Miklós utca és a Széchenyi út között található ingatlanok.
A Településképi Arculati Kézikönyv és Sárbogárd településképének
védelmérõl szóló önkormányzati rendelet teljes terjedelmében és
mellékleteivel megtekinthetõ a város honlapján: www. sarbogard.hu,
illetve a Polgármesteri Hivatal mûszaki osztályán (7000 Sárbogárd,
Hõsök tere 2., I. em. 5. ajtó).

Dr. Sükösd Tamás polgármester

„A MI EURÓPÁNK” VETÉLKEDÕ
FELHÍVÁSA

A székesfehérvári Tarsoly Ifjúságért Egyesület, számos együttmûködõ szerve-
zettel közösen, a 2017/2018 tanévben ismét meghirdeti „A mi Európánk” címû
vetélkedõt magyarországi és határon túli magyar középiskolások számára.
Célunk, hogy a fiatalok gyarapítsák ismereteiket térségünk múltjáról, jelenérõl,
Európában betöltött szerepérõl, saját lehetõségeikrõl és egymásról, ezzel is elõ-
segítve a közös értékek továbbélését.
A vetélkedõ témakörei: országismeret (kultúra, földrajz, népszokások, neveze-
tességek, érdekességek, ünnepek, gasztronómia, sport), az I. világháború cente-
náriuma, általános EU-s ismeretek, emberi és polgári jogok, választójog, környe-
zetünk, oktatási-tanulási lehetõségek, energiaügyek, foglalkoztatás.
A döntõs csapatok felkészülését pontosabb instrukciókkal segítjük majd.
A vetélkedõ nyelve: magyar (ám egyes feladatoknál szükség lehet a német, ill.
az angol nyelv ismeretére is).
Jelentkezés: a vetélkedõre 3 fõs középiskolai tanulókból álló csapatok jelentke-
zését várjuk. A jelentkezéshez szükséges csapatonként egy segítõ tanár is. Egy
intézmény több csapattal is indulhat a vetélkedõn. A vetélkedõre a Tarsoly Ifjú-
ságért Egyesület honlapján (www.tarsolyegyesulet.hu) megadottak szerint le-
het regisztrálni, és a regisztráció után innen válnak elérhetõvé az internetes fel-
adatok. A csapatok itt – is – tájékozódhatnak a vetélkedõ folyamatáról és ér-
vényben lévõ szabályairól.
A vetélkedõ felépítése: 2 internetes forduló, valamint a döntõ Székesfehérvá-
ron.
1. forduló: 2017. december 1.–december 14.
2. forduló: 2018. február 8-án magyar idõ szerint 14.00–18.00 óra. (A megoldá-
sokra elegendõ 2 óra.)
12 csapat kerül a döntõbe az internetes fordulók feladatainak megoldásáért ka-
pott pontszámok alapján. Minden csapat a legmagasabb pontszám alapján jut
be, de egy régióból maximum 3 csapat, és egy iskolából legfeljebb 1 csapat lehet
döntõs.
A döntõ idõpontja: 2018. március 24. (szombat) 9.00 óra.
A fõdíj: ismerkedés az Európai Parlament mûködésével az Európai Parlament
egyik székhelyén 2018. június 30-áig.
Különdíj: részvételi lehetõség a strasbourgi Euroscola programban. A különdíj az
Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának felajánlása a vetélkedõ 10 éves év-
fordulója alkalmából. A különdíjban részesített (magyarországi székhelyû) isko-
lából 24 diák (16-18 év közötti) és 2 kísérõtanár kiutazását támogatja az Európai
Parlament. (További részvételi szabályok: http://euroscola.hu/euroscola/
szabalyzat/)
További díj: pihenés 4 fõ részére Balatonszemesen a Karsai Zrt. támogatásával.
A díjakat – részben vagy egészben – szervezõ partnereink biztosítják.
További információ a www.tarsolyegyesulet.hu honlapon és a www.facebook.
com/tarsolyegyesulet oldalon lesz olvasható. E-mail: tarsolyie@gmail.com.

Sipos András, a Tarsoly Ifjúságért Egyesület elnöke

Támogató és együttmûködõ partnereink: Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata, Ujhelyi István EP-képviselõ, Herczog Edit volt EP-képviselõ, Eu-
rópai Parlament Tájékoztatási Irodája, Európa Ház (Budapest), Katonai Emlék-
park Pákozd – Nemzeti Emlékhely, Szövetség a Közös Célokért (Felvidék), Kár-
pátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Kodolányi János Fõiskola, MTA VEAB Po-
litikatudományi Munkabizottsága, Krajczáros Alapítvány, Honvédség és Társa-
dalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete, Karsai Mûanyagtechnika Holding
Zrt. (Székesfehérvár), Fehérvár Médiacentrum Kft., Vörösmarty Könyvtár (Szé-
kesfehérvár), Szerencsejáték Service Nonprofit Kft., Bársony István Alapítvány.
8000 Székesfehérvár, Salétrom u. 4-6., www.tarsolyegyesulet.hu, www.
facebook.com/tarsolyegyesulet, tarsolyie@gmail.com

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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Amikor eljönnek
az angyalok

Gyermekkoromban karácsony elõtt a testvéreimmel együtt mi mindig jól voltunk.
Édesanyánk sokat mesélt nekünk. Nagyon tudott mesélni – még öregkorában is. De
karácsony elõtt elmondta: ilyenkor az angyalok itt repdesnek az utcánkban, figyelik a
gyerekeket, hogyan viselkednek, nem veszekednek-e, elrakják-e a játékaikat, egyszó-
val jók-e. Hiszen a rossz gyerekek nem kaphatnak ajándékokat.
Egyszer én igazán láttam egy angyalt elsuhanni az ablakunk elõtt, de mire odamen-
tem, már sehol sem volt. Nem mondtam el soha senkinek, hogy akkor egyszer én iga-
zán láttam egy angyalt a Ráday utcában repülni.
Aztán eltelt néhány év, édesanyánk már nem mesélt, hanem közölte velünk: miután
édesapánk rabságban van, nem lehet velünk, így karácsony sem lehet. Se karácsonyfa,
se ajándék, de még ünnepi vacsora se lesz.
Mit lehet ilyenkor tenni? Ültünk a sarokban a kályha körül és bizony sírtunk. Sirattuk
a sok szép régi karácsonyunkat meg édesapánkat, aki most egyedül van, és biztosan
ránk gondol. S akkor egyszer csak csöngettek! Megijedtünk, alig mertünk ajtót nyitni.
Nem detektívek voltak éjszakai házkutatást rendezni, csak egy ismerõs lelkipásztor
állt az ajtóban. Bejött. Mikor a fekete, kissé kopottas kabátját levette, az úgy libbent
róla, mint egy vitorla, vagy mint egy különös szárny, egy fekete szárny. Letett a földre
egy hátizsákot, s azt mondta: „Egy kis krumpli meg hagyma van benne, hoztam nektek
ajándékba.” Majd bejött a szobánkba, oda a sarokba, ahol mi ültünk elõzõleg, elõvet-
te a Bibliáját, felolvasta a LK 2-bõl a Jézus születésének történetét, amit édesapánk is
minden karácsonykor olvasott, aztán imádkozott édesapáért, a rabokért, foglyokért
és még értünk is. Így lett akkor nekünk karácsonyesténk.
Egy angyal jött el hozzánk… Igazi angyal volt… Dobos Károlynak hívták.

Dr. Pásztor Jánosné

Forrás: A Református Nõszövetség Értesítõje, 2012. december

„Mert mi a Lélek által,
hitbõl várjuk az igazság reménységét.”

Gal 5:5

2017. november 28-ától
december 1-jéig (keddtõl péntekig)

18 órai kezdettel

a sárszentmiklósi református
gyülekezeti teremben
(Köztársaság út 181.)

„Eljön-e, akit várunk?”

címmel

ADVENTI EVANGELIZÁCIÓT

tartunk Görgey Etelka és
Görgey Géza református
lelkészek szolgálatával.

Mindenkit szeretettel hívunk
az alkalmakra!

A gyermekek számára felügyeletet
biztosítunk.

Meghívó
„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét

mondom: örüljetek! Az Úr közel!”
(Filippi levél 4,4-5)

Szeretettel hívunk mindenkit
a Sárbogárd–Sárszentmiklósi

Evangélikus Egyházközség nevében
következõ alkalmainkra!

Adventi ünnepre hangolódó délelõtt:
2017. december 2. (szombat)

9.00 és 12.00 óra között
(Baross u. 2.).

Adventi esték:
2017. december 5., 12.,

19. (keddenként) 17.00 órakor
(Baross u. 2.).

Advent vasárnapi istentiszteletek:
2017. december 3., 10., 17.
9.00 órakor (Baross u. 2.) és

10.30 órakor (Köztársaság út 200.).

BETLEHEMI CSILLAGUNK

Pályázati feltételek és információk

Idén IX. alkalommal rendezi meg a Sárbogárdi Múzeum Egyesület Betlehemi csilla-
gunk 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 zava-
ró 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.

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület
meghívja Önt

Ángyán József
„A RÉGI SÁRBOGÁRD

KÉPEKBEN” címû
trilógiájának 3. kötetét

bemutató beszélgetésre.

Mindenkit szeretettel várunk

2017. december 4-én (hétfõn)
17 órakor a könyvtárban

(Hõsök tere 16.)!
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RAKOTT NOKEDLI
Hozzávalók: 1 adag nokedli (40 dkg liszt, 1
tk só, 1 tojás, 3 dl víz), 5 db fõtt tojás, 2 dl
tejföl, 10 dkg reszelt sajt, 1 szál kolbász,
só, bors, ételízesítõ, 1 egész tojás.

A kifõzött nokedlibõl egy jénai tál aljába
teszünk, majd fõtt tojás- és kolbászkariká-
val felváltva rétegezzük, a végén nokedli
legyen a tetején, amit leöntünk a tejföl, só,
bors, ételízesítõ és az egész tojás keveréké-
vel. 180 fokra elõmelegített sütõbe tesszük
és 30 perc alatt készre sütjük.

TÖLTÖTT PULYKAMELL
TÖKMAGOS BURGONYÁVAL
Hozzávalók: 60 dkg pulykamell (4 szelet),
1 db tojás, 6 szelet tósztkenyér, 4 szál
zöldhagyma, 10 dkg húsos szalonna, 10
dkg aszalt sárgabarack, 1 ek vágott petre-
zselyem, só, darált bors, ízlés szerint
curry, 4 dkg vaj; a burgonyához: 1 kg bur-
gonya, 5 dkg vaj, 2 ek tökmagolaj, 4 ek
pirított tökmag összezúzva, só, darált
bors.

A hússzeleteket megmossuk, megszárít-
juk. A zöldségeket megtisztítjuk. A tószt-
kenyér héját levágjuk, a belet megáztatjuk,
jól kinyomkodjuk. Apró kockákra vágjuk a
szalonnát, kiolvasztjuk, majd rátesszük a
gorombára összevágott hagymát. Pár perc
alatt összepirítjuk, megszórjuk a petrezse-
lyemmel és levesszük a tûzrõl. Apróra vág-
juk az aszalt barackot és a kinyomkodott
kenyérhez adjuk. Ráütjük a tojást, bele-
tesszük a szalonnás, hagymás, petrezsely-
mes részt, borsozzuk és jól összekeverjük.
Kóstolás után sózzuk, és ízlés szerint
adunk hozzá curryt. Folpackkal letakarva
kiveregetjük a hússzeleteket, majd minden

szeletet sózunk, borsozzuk. A szeleteken
elosztjuk a tölteléket. A hússzeletek két
szélét picit visszahajtjuk, feltekerjük, alu-
fóliába csomagoljuk. A tekercseket hõálló
tálba tesszük, és elõmelegített, 180 fokos
sütõben 15 percen át sütjük. A sütõbõl ki-
véve levesszük a fóliát, a húsroládokra rá-
tesszük a vajat, kevés vizet öntünk alá, és a
sütõbe visszatéve 10-15 percen át tovább
sütjük. Ha elkészült, kivesszük a sütõbõl.
Amíg a hús sül, elkészítjük a burgonyát. A
megtisztított, összevágott burgonyát sós
vízben puhára fõzzük, leszûrjük, villával
összenyomkodjuk. Belekeverjük a vajat, a
tökmagolajat, sózzuk, borsozzuk, és hoz-
záadjuk a pirított, zúzott tökmagot is.
Alaposan összekeverjük. Tálaláskor tá-
nyérra tesszük a burgonyát, mellé a töltött
pulykamellszeleteket. A saját szaftjával
meglocsoljuk. Kínálhatunk mellé párolt
zöldségeket is.

BELLINI TORTA
Hozzávalók a piskótához: 2 közepes mé-
retû tojás, 50 g porcukor, 1 tasak vanillin-
cukor, 75 g búzaliszt, 1 csapott tk sütõpor,
4 ek baracklikõr; a krémhez: 1 doboz
õszibarack (480 g), 1 tasak zselatinfix, 300
g hideg tejszín, 1 citrom reszelt héja, 150
ml pezsgõ, 500 g sovány túró, 150 g mas-
carpone, 2 tasak vanillincukor, 50 g porcu-
kor.

A sütõformát kivajazzuk és sütõpapírral
béleljük. A sütõt elõmelegítjük. A tojást
keverõedénybe ütjük és a konyhai robot-
gép legmagasabb fokozatán habosra ke-
verjük. A porcukrot és a vanillincukrot
összekeverjük, és fokozatosan a tojáshoz
keverjük. A lisztet a sütõporral elkeverjük,
a masszához szitáljuk, és az egészet sima
tésztává keverjük. A masszát a sütõformá-
ba öntjük, és egyenletesen elsimítjuk, a sü-
tõ alsó részébe toljuk, és a süteményt meg-
sütjük. Sütés után a sütõkapcsot eltávolít-
juk és a tortát sütõrácson hagyjuk kihûlni.
Miután a torta kihûlt, a sütõpapírt óvato-
san eltávolítjuk. A megtisztított sütõkap-
csot visszahelyezzük és a piskótát a likõrrel
jól meglocsoljuk. A krémhez az õszibarack
levét lecsöpögtetjük. Egy fél barackot a dí-
szítéshez félreteszünk, a többi gyümölcsöt
apróra vágjuk. A tejszínt kemény habbá
verjük a zselatinfixszel. A túrót, a reszelt
citromhéjat, a vanillincukrot, a porcukrot
és a pezsgõt konyhai robotgéppel összeke-

verjük, hozzáadjuk a mascarponet, majd
hozzákeverjük a tejszínt. A krém felét a
tortalapon egyenletesen elsimítjuk, majd
az apróra vágott barackot, a krém másik
felét is a tortára rétegezzük, majd egy villa
segítségével néhány mozdulattal a gyü-
mölcsöt a krémbe forgatjuk. A tortát
legalább 3 órán át hûtõszekrénybe helyez-
zük. A sütõkapcsot óvatosan eltávolítjuk.
A félretett barackot apró darabokra vág-
juk, és ízlés szerint dekoráljuk a tortát.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Heti idõjárás
A következõ idõszakban kontinensünk
idõjárási alaphelyzetében nem várható
változás. Két hatalmas kiterjedésû lég-
köri képzõdmény uralja Európa idõjá-
rását: egy anticiklon a brit szigetektõl
nyugatra az óceán felett, és egy több kö-
zéppontú ciklonrendszer a kontinens
centrumában. Ennek a ciklonnak az
említett anticiklonnal közös áramlásá-
ban egyre hidegebb, sarkvidéki léghul-
lámok érik el Közép-Európát. Ugyan-
akkor a ciklon keleti, ún. elõoldalán
enyhe levegõ érkezik Délkelet-, illetve
Kelet-Európa területére. A Kárpát-
medence e két, eltérõ tulajdonságú le-
vegõfajta keveredési zónájában helyez-
kedik majd el. Emiatt változékony,
gyakran csapadékos, többnyire kora té-
liesen hideg idõre számíthatunk az
elõttünk álló héten.
Csütörtökön túlnyomóan borult idõ
várható sokfelé csapadékkal. Napköz-
ben a csapadékhullás súlypontja kele-
tebbre helyezõdik. A magasban be-
áramló hideg levegõnek köszönhetõen
az esõt nyugaton és északon több he-
lyen havas esõ, havazás válthatja fel.
Pénteken napközben felszakadozik a
felhõzet, csapadékhullás nem várható.
A hétvégi idõjárást a térségünktõl délre
kialakult mediterrán ciklon alakítja. A
jelenlegi számítások szerint többfelé
várható csapadék.

Szombaton az ország nyugati és északi
felén hó, keletebbre esõ, havas esõ hull-
hat, vasárnap már az ország nagy részén
kisebb havazás várható.

www.metnet.hu
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I. Antal János emlékedzõtábor
November 25-én, szombaton dr. Sükösd
Tamás, Sárbogárd polgármestere köszön-
tötte a karatetábor résztvevõit, és egyben
megnyitotta a Mészöly Géza Általános Is-
kola tornacsarnokában zajló eseményt. A
Sárbogárdi Nihon Karate Kyokai SE népes
sereggel, közel 50 fõvel sorakozott fel, akik
Németh Attila 6 danos mester utasításait
követve mutattak be különbözõ gyakorla-
tokat. A tábor ugyanis egyben nyílt edzés is
volt, így a hozzátartozók és érdeklõdõk
ízelítõt kaphattak a sportág fogásairól, sza-
bályairól.
A rendezvény vendége volt Bruzsa Ferenc 7
danos mester, aki egykor Sárbogárdon élt.
Az edzõtábor Antal János 9 danos mester, a
magyar karate megalapítójának emlékére
került megrendezésre. A megemlékezés al-
kalmából két gyermeke, ifj. Antal János 3
dan és Viktória is eljött, és kifejezték azon
kérésüket, hogy szeretnék, ha Sárbogárdon

lenne minden évben a megemlékezés. Németh Attila vezetõ edzõ
megtiszteltetésnek veszi, hogy egyesülete és Sárbogárd adhat ott-
hont a jeles eseménynek, bízva benne, hogy idõvel nemzetközivé
növi ki magát a rendezvény.
Az edzéseken sok érdekességgel találkozhattak a résztvevõk, bõ-
vítve tudásukat, rendkívül fegyelmezetten végrehajtva a feladato-
kat.
E küzdõsport továbbfejlesztése Attilára és egykori mesterére, Fe-
rencre vár. Ha mindenki olyan szorgalmas és kitartó lesz, mint õk,
sok tehetség került ki a Sárbogárdi Karate SE soraiból.

Köszönetet szeretnénk mondani ezúton is a támogatóknak:
Sárbogárd Város Önkormányzata, Mészöly Géza Általános Is-
kola, Légió 2000 Biztonság Szolgálat, Bognár József (BB
Truck), Kelemen Béla (Pentagri), Fenyvesi József, Németh At-
tila és családja, valamint a Nihon Karate Kyokai SE.
OSS!

Sárbogárdi Karate SE
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BÚCSÚ AZ ÕSZTÕL
EZ EGY ÖTÖS VOLT

MPF Ráckeresztúr–Sárbogárd II.
1-5 (1-3)

Sárbogárd II.: Farkas – Nagy, Juhász,
Gráczer Bálint, Szabó, Kovács, Vámosi,
Krajcsovics, Luczek, Simon, Lajtos.
Cserék: Brúzsa, Kiss, Palásti.
Vezetõ edzõ: Pajor László.
MPF Ráckeresztúr: Lósits – Kucselata,
Csapó, Neuvert, Bendák, Rebõk, Takács,
Takács Benjámin, Borsos, Horváth, Csep-
rekál.
Cserék: Csapó, Császár, Bendák, Scheszták.
Vezetõ edzõ: ifj. Novák Ferenc.
A 10. fordulóból elhalasztott mérkõzéssel
zárta az õszi szezont a Sárbogárd II. Az Ér-
den lejátszott találkozón az elmúlt fordu-
lók eredménye alapján a hazaiak voltak az
esélyesebbek. A kezdés után a vendégek
léptek fel támadólag, és meglepték a dobo-
góra esélyes hazaiakat. A 10. percben Sza-
bó Z. góljával vezetéshez jutott a Sárbo-
gárd II., 0-1. Továbbra is fegyelmezett vé-
dekezés és veszélyes támadásvezetés jelle-
mezte a vendégek játékát. A 16. percben
Krajcsovics P. góllal fejezte be a támadást
és kétgólosra növelte az elõnyt, 0-2. A ha-
zaiakat meglepte a vendégek gólra törõ,
motivált játéka és nem jutottak gólszerzési
lehetõséghez. A 39. percben az újabb
Krajcsovics P.-gól után már 0-3 volt az
eredményjelzõn. A félidõ befejezése elõtt,
a 43. percben a védelem megingását Hor-
váth B. használta ki, és megszerezte csapa-
tának a szépítõ gólt, 1-3. A második játék-
rész elsõ vendégtámadása a 47. percben
mattolta a hazaiak védelmét és kapusát.
Gráczer Bálint góljával ismét megnyugta-
tó vezetés alakult ki, 1-4. A 60. percben ki-
alakult a végeredmény is. Krajcsovics P.
harmadik gólját szerezve 1-5. A mérkõzés
további részében a Sárbogárd II. birtokol-
ta többet a játékszert, és a hazaiak támadá-
sai nem okoztak veszélyt Farkas Z. és a 70.
perctõl Brúzsa S. P. kapujára.
A mérkõzés egészében a fegyelmezett já-
ték, a dobogós helyezés motivációja jelle-
mezte a csapatot, és megérdemelt a siker
az õszi szezon zárásaként.

Tabella
1. Kisláng–Telmex15 15 0 0 70 6 64 45
2. Szabadegyháza 15 11 2 2 45 19 26 35
3. Sárbogárd II. 15 9 0 6 35 27 8 27
4. Káloz 15 8 3 4 30 27 3 27
5. Besnyõ–

Iváncsa II. 15 8 2 5 51 34 17 26
6. Ráckeresztúr 15 7 5 3 34 28 6 26
7. Pusztaszabolcs 15 8 1 6 54 41 13 25
8. Kápolnásnyék 15 6 4 5 30 33 -3 22
9. Adony 15 5 5 5 32 30 2 20
10. N. karácsony 15 6 1 8 30 50 -20 19
11. Seregélyes 15 5 4 6 23 22 1 18
12. Aba–Sárvíz 15 5 0 10 43 35 8 15
13. LMSK 15 3 3 9 30 52 -22 11
14. Velence 15 3 1 11 20 33 -13 10

15. Vajta 15 2 4 9 23 58 -35 10
16. Rácalmás 15 0 3 12 10 65 -55 3
-1 pont az LMSK és a Seregélyes csapatától le-
vonva.

GRATULÁCIÓ
A CSAPATNAK!

Baracs U16–Sárbogárd U16 1-0 (0-0)
Sárbogárd U16: Deák Zala –Horváth,
Suhajda, Gábris, Lengyel, Erdélyi, Soho-
nyai, Bruzsa Tamás, Biró, Deák Soma,
Horváth Bálint.
Cserék: Horváth Áron Máté, Bruzsa Balázs,
Gyökér.
Baracs U16: Horváth – Ruff, Herczeg, Ba-
lázs, Glocz, Killer, Iványi, Takács, Szabó,
Tóth András, Máthé.
Cserék: Bindisch, Szaló.
Az õszi elsõség volt a mérkõzés tétje a
Baracson lejátszott mérkõzésen. Az elsõ
félidõben mindkét csapat a védekezést tar-
totta fontosnak, és az elsõ 45 perc gól nél-
kül fejezõdött be. A játék képe alapján
amelyik csapatnak sikerül gólt szerezni,
gyõztesen fejezi be a mérkõzést. Az 59.
percben egy bedobást követõen Brúzsa T.
kiugratta Horváth B.-t, aki a védõt lefutot-
ta és félmagasan kilõtte a hosszú sarkot,
0-1. Óriási öröm a megszerzett vezetés bir-

tokában. A csapat szervezett védekezéssel
és a labda birtoklásával tartotta az elõnyt.
A baracsiak kísérletei nem jártak sikerrel.
A félidõ közepén a csapat egyik meghatá-
rozó játékosa, Erdélyi A. sérülés miatt
kénytelen volt elhagyni a játékteret. A he-
lyére beálló Brúzsa B. néhány perc játék
után, egy ütközést követõen nem tudta
folytatni a játékot. A megfogyatkozott csa-
pat lelkesedéssel, óriási fegyelemmel foly-
tatta a mérkõzést. Sikerült mindvégig tar-
tani a megszerzett elõnyt, ami az õszi ve-
retlenséget és a tabellán az elsõ hely meg-
szerzését eredményezte.

Tabella
1. Sárbogárd 13 11 2 0 73 10 63 35
2. Aba–Sárvíz 13 11 0 2 105 25 80 33
3. Baracs 13 11 0 2 98 23 75 33
4. LMSK 13 9 2 2 68 35 33 29
5. Mezõfalva 13 8 2 3 70 18 52 26
6. Ercsi Kinizsi 13 8 1 4 60 22 38 25
7. Vajta 13 5 1 7 48 66 -18 16
8. Sárosd 13 5 0 8 59 56 3 15
9. Videoton 13 4 1 8 35 77 -42 13
10. L. komárom 13 4 1 8 41 84 -43 13
11. Enying 13 3 2 8 48 70 -22 11
12. Sz. battyán 13 2 0 11 34 79 -45 6
13. Polgárdi 13 2 0 11 33 104 -71 6
14. Elõszállás 13 2 0 11 26 129 -103 6

Szántó Gáspár
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BOGÁRD és VIDÉKE
városi teremlabdarúgó-bajnokság

VI. forduló:

Sárszentágota Öfi–Extrém
2-4 (0-3)

Sárszentágota Öfi: Fekete – Kiss, Kuczi,
Fövenyi, Apolczer.
Csere: Bognár, Fánczi, Márton.
Extrém: Németh – Lázár, Nedoba, Hor-
váth, Szabó A.
Csere: Dévényi, Tórizs.
1. perc: Fekete védte Horváth szabadrúgá-
sát. 3. perc: Nedoba emelését Fekete véd-
te. 4. perc: Fövenyi a kapufa felsõ lécét ta-
lálta telibe. Németh csak nézte! Az iram jó,
nem lehet rá panasz! 6. perc: Szabó került
helyzetbe, de kapu mellé lõtt. 7. perc: Hor-
váth sem találta el a kaput. 8. perc: gólhely-
zetben Apolczer kapu mellé lõtt. 9. perc:
Apolczer megint mellé durrantott, szép tá-
madás után. 10. perc: Tórizs lövését Feke-
te védte. 12. perc: Tórizs lövése a jobb alsó
sarokban kötött ki, 0-1. 14. perc: Nedoba
átadásáról Horváth maradt le. 15. perc:
Dévényi lövése nem okozott gondot Feke-
tének. 16. perc: Dévényi kapott remek át-
adást Tórizstól, máris 0-2. Szabó meg azt
hitte, hogy a pálya a folyosón van. Hova
rúgta a labdát? 18. perc: Horváth átadását
Szabó pofozta a kapuba, 0-3. Ezt nem
ronthatta el! 21. perc: ágotai helyzet ma-
radt ki. 22. perc: Fövenyi lövését védte Né-
meth. Lázár hibájából Kuczi elé került a
labda, lefutotta a védõt és szépített, 1-3. 24.
perc: Apolczer a kapufát találta telibe. A
labda kifelé pattant. 25. perc: Tórizs került
helyzetbe, de szerelték. 26. perc: Fövenyi
lövését védte Németh. 28. perc: Bognár
került jó helyzetbe, azonban mellé lõtt. 29.
perc: elõbb Tórizs, majd Dévényi hagyott
ki helyzetet. Horváth meg ragyogó hely-
zetben hagyta ki a lehetetlent. 31. perc:
Szabó lerúgta a falról a meszet. Ez Németh
Jani véleménye! 32. perc: Kiss a kapufa ke-
ménységét tesztelte. 32. perc: Horváth ke-
rült nagy helyzetbe, de megint nem élt a kí-
nálkozó lehetõséggel. 34. perc: Dévényi a
kapu elõterében mentett. 35. perc: Kuczi
jó helyzetben kapu mellé lõtt. 36. perc: Fö-
venyire nem figyeltek, és szépít, 2-3. 37.
perc: Kiss került helyzetbe, de oda a hely-
zet. 38. perc: végre Horváth eltalálta a ka-
put, 2-4.
Sportszerû, jó iramú mérkõzést játszott a
két csapat, a végére elfáradó Extrém nehe-
zen nyert!
Góllövõk: Kuczi, Fövenyi, illetve Tórizs,
Dévényi, Szabó, Horváth.

Sárkeresztúr Kike–Dream
Team 6-4 (4-1)

Sárkeresztúr Kike: Kristóf – Szauervein,
Müller, Böröndi, Jancski.

Csere: Visi R.

Dream Team: Hajdu – Vörös, Kiss, Mon-
dovics, Simon.

Csere: Bognár J., Bognár R., Rozgonyi, Var-
ga.

1. perc: Mondovics rosszul találta el a lab-
dát, Kristóf véd. 2. perc: Vörös csõrözte
meg a labdát, amely kapu fölé szállt. Ellen-
támadás után Böröndi kapu mellé lõtt. A
másik kapu elõtt meg Simon hibázott. 3.
perc: Vörös lövését Kristóf szögletre ütöt-
te. Rosszul elvégzett szöglet után Böröndi
került nagy helyzetbe Hajdu kapuja elõtt.
Böröndi! Mit hagytál ki? 4. perc: Szauer-
vein sem találta a kaput, pedig ott volt a pá-
lyán! 5. perc: Böröndit egyedül hagyták,
nem volt nehéz dolga kapuba juttatni a
labdát, megszerezve a vezetést, 1-0. 7.
perc: Böröndi-lövés, Jancski-kapufa, a ki-
pattanót Böröndi Jancski elé tálalja, és
máris 2-0. 8. perc: Simon szabadrúgása a
kapufán csattant. 9. perc: megint nem fi-
gyeltek a Dream játékosai. Müller higgad-
tan helyezett a kapuba, 3-0. 11. perc:
Müller hagyott ki. Magas színvonalon folyt
a játék, mert a tetõ csak úgy zuhogott! Azt
gondoltuk, hogy kitört a harmadik világhá-
ború! 16. perc: Jancski kapu mellé gurított.
Rozgonyi lövését meg Kristóf bravúrosan
védte. 17. perc: Rozgonyi lövésére Kristóf
nem tudott mozdulni, 3-1. Kezdés után
Jancski vette be a Dream kapuját, 4-1.
Szöglet itt, szöglet ott, eredménytelenül.
21. perc: Vörös nem teketóriázott, lõtt és
4-2. 23. perc: Müller találatával 5-2. 26.
perc: Varga átadásából Vörös eredmé-
nyes, 5-3. 28. perc: Böröndi elfáradt, lövése
gyengére sikerült. Szauervein mellé dur-
rantott. 30. perc: Hajdu jött ki a kapujából,
nem támadta senki, lövése kapu fölé szállt.
31. perc: Mondovics a lesipuskás találatá-
val szorossá tette a mérkõzés állását, 5-4.
32. perc: Rozgonyi lövése kerülte el a ka-
put. 33. perc: Müller lövését Hajdu védte.
35. perc: Böröndi nagy góllal járult hozzá
csapata gyõzelméhez, 6-4. 36. perc: Müller
átadásáról Böröndi maradt le. 38. perc:
Böröndi lövése Hajduról megy szögletre.

A csere nélkül Játszó Kike a végére elfá-
radt, az irammal nem volt baj.

Sárga lap: Hajdu.

Góllövõk: Böröndi 2, Jancski 2, Müller 2,
illetve Rozgonyi, Vörös 2, Mondovics.

Spuri–Bogárd Junior
4-2 (1-1)

Spuri: Huszár – Gilicze, Imre, Bereczki,
Zámbó.
Csere: Banda, Czeiner.
Bogárd Junior: Varga – Bor P., Álland,
Farkas II., Lénárt.
Csere: Boros, Farkas I.
1. perc: Zámbó átadásáról Bereczki ma-
radt le. 3. perc: Imre lövése a kapufán csat-
tant. 5. perc: Álland lövését Huszár szög-
letre tenyerelte. A belõtt labdát Lénárt a
kapu mellé rúgta. 7. perc: Farkas I. nem ta-
lálta el a kaput. 8. perc: Banda tört elõre,
lövése a kapuban kötött ki, 1-0. 9. perc:
Farkas II. nagy helyzetet hagyott ki. 11.
perc: Álland lövését védte Huszár. 13.
perc: Imre az utolsó pillanatban mentett
szögletre. 14. perc: Lénárt átadásából Far-
kas II. egyenlít, 1-1. 15. perc: Farkas II. át-
adása Bor lába alatt elcsúszott. 16. perc:
Zámbó szöglet után a kapu mellé lõtt. 17.
perc: Bor a kapu mellé gurított. 21. perc:
Bor ismét a kapu mellé lõtt. 22. perc: Far-
kas II. gólhelyzetben kapu mellé lõtt.
Lénárt lövését Huszár szerencsével tudta
hárítani. 23. perc: Zámbó szerezte meg a
vezetést, 2-1. 24. perc: Támadt a Spuri.
Elõbb Czeiner, majd Bereczki lövése ke-
rülte el a kaput. 25. perc: Lénárt lövése
szállt a kapu mellé. 27. perc: Imre szabad-
rúgása ment kapu mellé. 28. perc: Farkas I.
gurított mellé. 29. perc: Gilicze próbálko-
zott lövéssel. 31. perc: Lénárt átadásából
Farkas II. egyenlített, 2-2. 35. perc: Zámbó
megtalálta a góllövõcipõjét, 3-2. 36. perc:
Farkas I. lövését Huszár szögletre ütötte.
36. perc: Bereczki alig fejelt a kapu fölé.
38. perc: Imre addig-addig botladozott a
kapu elõterében, míg végül góllal bünte-
tett, 4-2. 40. perc: Czeiner gólhelyzetben a
kapu fölé lõtt. Ha nehezen is, de megsze-
rezte a második gyõzelmét a Spuri.
Sárga lap: Álland.
Góllövõk: Banda, Zámbó 2, Imre, illetve
Farkas II. 2.

FDL Kft.–Twister Galaxy
1-2 (0-1)

FDL Kft.: Farkas – László, Pap, Abdalla,
Lakatos Á.
Csere: Bor J., Ellenbruck, Lakatos Gy.,
Rehák.
Twister Galaxy: Bognár I. – Szántó, Kaló,
Budai, Bognár Zs.
Csere: Balogh, Barabás, Killer, Kun.
2. perc: Pap buktatta Budait a hatoson be-
lül, 7 méteres! Killer állt a labda mögé, lö-
vése Farkasról kipattant, Budai eszmélt
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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

gyorsan, lövése a kapuban, 0-1. 4. perc:
Pap szöglet után magasan a kapu fölé
bombázott. 5. perc: Abdalla lövését Bog-
nár I. kiütötte a mezõnybe. 8. perc: Laka-
tos Á. csúnyán a kapu elõtt keresztbe rúgta
el a labdát. 9. perc: ismét Lakatos Á. pró-
bálkozott, eredménytelenül. 12. perc: Bu-
dai hagyott ki nagy helyzetet. 13. perc:
Ellenbruck lövése kerülte el a kaput. 15.
perc: Ellenbruck megint kapu mellé lõtt.
16. perc: Bognár is jó ütemben jött ki a ka-
pujából. 17. perc: Barabás fogta Rehákot.
Szabadrúgás mellé. 18. perc: Kun lövését
Farkas alapvonalon kívülre ütötte. 19.
perc: Abdalla jó helyzetben hosszan szök-
tette magát. 20. perc: Kaló lövése ment ka-
pu mellé. 21. perc: FDL-szöglet. Nem vé-
gezték el idõben. Így Bognár hozhatta já-
tékba a labdát. Ugye! Ha nem a táskában
lennének a versenykiírások, és elvitték vol-
na a csapatok… 24. perc: a két Bognár, apa
és fia, Zsolt orrvérzésig játszottak. 25.
perc: Budai nagy helyzetben Farkasba rúg-

ta a labdát. A kidobott labdával Bor indult
meg, de Balogh jó ütemben szerelte. 27.
perc: Kun kapu fölé rúgta a labdát. Laka-
tos Gy. is kapu fölé lõtt. 28. perc: Bor lövé-
sét Balogh fejelte ki a kapu torkából. 29.
perc: Kaló lövését Farkas tornázta ki. 30.
perc: László csúnyán kapu mellé lõtt. 32.
perc: Lakatos Gy. tartotta fel Bognár Zsol-
tot. Szabadrúgás kapu mellé. 34. perc: Bor
lökte Szántót, szabadrúgás. Sorfalba! 36.
perc: szép támadás után Budai növelte az
elõnyt, 0-2. 37. perc: Kun próbálkozott,
Farkas szögletre mentett. 38. perc: Ab-
dalla váratlan lövése talált utat a kapuba,
1-2. 39. perc: Rehák csúnyán a kapu mellé
lõtt. 39. perc: Barabás lövése kerülte el a
kaput. Jó iram, sok apró hibával!

Sárga lap: Ellenbruck, Pap, illetve Budai.

Piros lap: Pap 2 perc.

Góllövõk: Abdalla, illetve Budai 2.

A mérkõzéseket vezette: Tóth I.

Tabella

1. FDL Kft. 6 5 - 1 25:5 15

2. Extrém 5 3 1 1 26:18 10

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

4. Légió 2000,
Agro Natur 5 3 - 2 23:9 9

5. Sárkeresztúr Kike 5 3 - 2 18:16 9

6. Sárszentágota Öfi 5 2 1 2 16:16 7

7. Spuri 6 2 - 4 12:23 6

8. Dream Team 6 1 1 4 16:23 4

9. Bogárd Junior 5 - - 5 15:41 0

Góllövõlista

1. Budai Gábor – Twister Galaxy, Dévényi
Zsolt – Extrém 10-10 gól.

Gróf Ferenc

Ovis
focisták

A futballisták óvodás utánpótlásai rúgták a
bõrt a sárbogárdi Mészöly Géza Általános
Iskola csarnokában pénteken délután. Az
aprónép és kísérõik Sárbogárdról és a kör-
nyékbeli településekrõl érkeztek.
Voltak a gyerekek közt már egészen profik,
akik komoly bravúrokkal rúgták a hálóba a

gólokat, de olyanok is, akik most
ismerkednek a labdával, ennek a
játéknak a szabályaival. Még sze-
rencse, hogy ez a korosztály tele
van kimeríthetetlen energiákkal,
így gond nélkül szaladtak keresz-
tül-kasul a teremben a labda
után anélkül, hogy különöseb-
ben elfáradtak volna. Az ovis
Bozsik-torna végén minden
gyermek dobozos üdítõt és csokit
kapott ajándékba, bátorításként,
a legügyesebbek pedig egy-egy
tábla csokit és oklevelet is haza-
vihettek.

HKV
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Redõnyös 06 (30) 966 8446

Családi házak, intézmények takarítása.
06 (20) 567 6678. (4276837)

Alig használt Dormeo Renew memória-
habos fedõmatrac 140x200x6 cm-es el-
adó. 06 (20) 405 7366

Pultost keresek 06 (30) 560 0259

Fiatal gazda szántóföldet bérelne támo-
gatás feletti áron! Területek: Nagyhör-
csök, Sárhatvan, Örspuszta, Pusztaeg-
res, Sáregres, Mezõszilas, Káloz, Dég
(Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós). Mini-
mum 3 hektártól. Telefon: 06 (30) 613
0823

Aba központjában 90 nm2 -es üzlethelyi-
ség hosszú távra azonnal kiadó, pl. pék-
ség céljára. Érdeklõdni: 06 (30) 927 5627

Fenyõfavásár! Ezüst-luc-kékduglasz fe-
nyõfák 1,5 métertõl 3 méterig kaphatók
2000 Ft/db áron. Karácsonyra lábon ki-
választható. Iker György Sárbogárd,
Szent István út 130. a tápboltnál. (Óvo-
dáknak, iskoláknak ingyen adok.) Tele-
fon: 06 (30) 688 1651

Farm-Feed Kft. sárbogárdiak jelentke-
zését várja az alábbi munkakörök betöl-
tésére: – irodai asszisztens, – bolti eladó,
– mozgóbolti eladó. Érdeklõdni: 06 (20)
379 2800

Sárszentmiklós központjában üzlethe-
lyiség kiadó. 06 (20) 937 6156

Élettársat keresek 60 év körüli hölgy
személyében. 06 (30) 423 2616

300 négyszögöles terület présházzal,
pincével, gyûrûs kúttal, villannyal, a Fe-
hérvári útnál eladó. 06 (20) 849 2078

Tacskó jellegû játékos szülõk (2 évesek)
és a 4 hónapos kölykük, ingyen elvihe-
tõk, külön-külön is. Kiváló férgezõk. 06
(20) 9177 980

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

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

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

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

A Madarász József Városi Könyvtár
(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 16.)

szakirányú felsõfokú végzettséggel
rendelkezõ

KÖNYVTÁROST
KERES.

A pályázat részletes szövege
megtalálható

a www.sarbogard.hu weboldalon.

Részletes felvilágosítás kérhetõ:
Nagy Zsuzsanna igazgatótól

a 06 (25) 508 570-es telefonszámon.

SZIRÉNAPRÓBA
december 4-én

Paks harminc kilométeres
körzetében

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatja
a lakosságot, hogy a Paksi Atomerõmû Zrt. harminc kilomé-
teres körzetébe esõ településeken a lakossági tájékoztató-
és riasztórendszer mûködõképességének ellenõrzése érde-
kében a megyében Alap, Alsószentiván, Cece, Elõszállás,
Nagykarácsony, Sáregres, Vajta településeken csökkentett
üzemû (morgató) szirénapróba végrehajtására kerül sor de-
cember 4-én, hétfõn, 13 órakor.

A szirénák megszólalása ezekben az idõpontokban csak a
rendszer próbája, a lakosságnak semmiféle teendõje nincs.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

POLGÁRÕR-
VONAL

Lakossági bejelentések
és segítségkérések

a polgárõrségtõl
éjjel-nappal
a következõ

telefonszámon:

06(30)6210-651
e-mail:

polgarorseg@indamail.hu
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2017. december 30. 8.30 óra (megnyitó)

Sárbogárd, a Mészöly Géza Ált. Isk. tornaterme

Az elsõ mérkõzés kezdési idõpontja: 9.00.

Maximum 12 csapat jelentkezését várjuk. (Egy csapatba max. 14 fõ nevez-
hetõ.)

Nevezési díj: 14.000 Ft (amely egyszeri étkezést is magában foglal a csapa-
tok számára).

A helyszínen BÜFÉ üzemel!

Hangosítás, zene, jó hangulat!

Lebonyolítási rendszer: A-, B-, C-csoport, 1.-2. automatikusan továbbjut, il-
letve a két legjobb 3. helyezett, majd negyeddöntõ, elõdöntõ, 3. helyért,
döntõ. A csoportsorrend megállapítása: több pont, egymás elleni ered-
mény, gólkülönbség, több rúgott gól, 3-3 büntetõ.

Részletes versenykiírást a nevezett csapatoknak nyomtatott formában biz-
tosítunk, illetve a helyszínen kifüggesztünk!

Díjazás: kupa, tárgyjutalmak (gólkirály, legjobb játékos, legjobb kapus).

A jelentkezéseket várjuk: Rehák Tamás (06 30 484 1289).

Nevezési határidõ: december 23., szombat (pénzbefizetéssel).

A torna eseményét a facebookon Szilveszter Kupa 2017 SÁRBOGÁRD né-
ven lehet megtalálni, ahol további friss információkkal szolgálunk.

SZILVESZTER KUPA 2017SZILVESZTER KUPA 2017
TEREMLABDARÚGÓ-TORNATEREMLABDARÚGÓ-TORNA
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A Body Fashion Magyarország Kft. dunaújvárosi üzemébe,
magas szintû fehérnemû gyártásra keres hosszútávra 40-50 fõ

VARRÓ / VARRÓNÕ
munkatársakat.

ELVÁRÁSOK: pontos, igényes munkavégzés; szakképzettség vagy több éves
szakmai gyakorlat.
AMIT KÍNÁLUNK: határozatlan idejû munkaszerzõdés, egymûszakos munka-
rend, (választható kezdés), korrekt bérezés + kiemelkedõ bónuszrendszer.
EGYÉB: 100 %-os utazási költségtérítés helyközi járatokra, gépkocsi költségté-
rítés, albérleti támogatás, 15 fõtõl szállítás megszervezése a munkahelyre és
vissza.

Érdeklõdni és jelentkezni: hr@bodyfashion.hu e-mailen
Postacím: 2400 Dunaújváros, Neumann J. u. 1.

Telefon: 06 (25) 514 103


