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Kedveském! Tanulja meg, hogy este nyolckor már nem hívunk te-
lefonon senkit, még családtagokat se igen, csak rendkívüli eset-
ben. Az Ön privát számról érkezõ hívása nem az a kategória, mely
feljogosítaná az én estém nyugalmának megzavarására. Ez olyan
alapvetõ udvariassági szabály, mely a 21. században is érvényes,
minthogy az ember javarészt nappali élõlény, a munkaidõ utáni
magánélet pedig szent! Ugyanakkor tanulja meg artikuláltan ki-
ejteni a saját és cége becses nevét. Továbbítsa tisztelt feljebbvaló-
inak, hogy Magyarországon magyar nevet adjanak a vállalkozá-
suknak, mert habár öregasszony létemre konyítok némelyest az
angolhoz, nem szívelem az oly mértékû „világpolgárosodást”,
mely a magyar nyelvi kultúrát visszaszorítja. Hihetetlenül gazdag
nyelvkincsünkbõl van bõven választék! Egyébiránt egy idegen
cégnév nem kelt bennem különösebben nagy bizalmat. Végül, de
nem utolsó sorban, tiszteljen meg azzal, és árulja el, honnan sze-
rezte meg a telefonszámomat. Hogy Ön csak egy alkalmazott?
Kérem! Maga egy cég képviseletében próbál engem gyõzködni,
amiért fizetséget kap! Minden, amit mond és tesz, a cég nevében
tett megnyilvánulás. Ha ellenkezne mindez a saját elveivel, akkor
nem tenné, ugyebár. Nos, a viszont nem hallásra!

Hargitai–Kiss Virág Írás a 12. oldalon.Írás a 12. oldalon.

A HÍVÁSA HÍVÁS
Írás a 10. oldalon.
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Ünnepre hangoló
Az elsõ gyertya közös meggyújtása ad-
ventre hangoló alkalom keretében tör-
tént meg a Baross utcai Sárbogárdi Evan-
gélikus Gyülekezeti Központban szom-
baton délelõtt. Közös énekben, bibliai
aranymondásban és tanító történetben
elmélyülve készülhettünk lelkiekben az
esztendõ legmeghittebb ünnepére. Vár-
aljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész
aztán alkotásra invitálta a jelenlévõket.
Lehetett színezni, papírból jókívánságos
díszeket készíteni, mézeskalácsot deko-
rálni jó hangulatú beszélgetés és falato-
zás mellett.

Hargitai–Kiss Virág

Betlehem Sárszentmiklóson
A nyáron megalakult Nõk a Városért csa-
pata a Sárszentmiklósi Lecsófesztivál után
most újabb közösségépítõ eseményt ho-
zott össze: közös betlehemet és adventi ko-
szorút állítottak fel Sárszentmiklóson, a
fõút mellett, a Park presszó elõtt.
Szilveszterné Nyuli Ilona önkormányzati
képviselõ asszony kezdeményezésére ala-
kult meg a Nõk a Városért, és csatlakoztak
hozzá a Lecsófesztivál szervezõi, Kissné
Kriszti és Kazsokiné Anikó mellett sokan
mások is. Számos jó ember összefogásának
köszönhetõn igazi közös karácsonyvárás-
sal, adventi hangulattal vezették be a de-
cembert, szebbé, meghittebbé téve a kö-
zelgõ ünnepeket.

A területet Kisari István adta, Márkovics
Lajos és családja, segítõi állították fel az is-
tállót, Domján Tibor adta a mécsestar-
tókat, a Handa házaspár a szöveteket. Ta-
tár Zsuzsi és lánya varrták a ruhákat, Sza-
bó István és Szilveszter János hegesztették
a tartóvázakat. Horváth Cini, ifj. Szilvesz-
ter János is hozzájárultak a munkálatok-
hoz. Zámbó Attila és Juhász Gábor szerel-
ték a villanyt, a körbálát a Forster család
hozta Hadnagypusztáról, a kisebb bálákat
Sztupa Magdolna Örspusztáról. A fenyõt
Horváthné Botos Juci ajándékozta Töbör-
zsökrõl, amit Nagy Bálint fuvarozott a
helyszínre. A díszítést Nagy Hajnalka vi-
rágkötõ készítette. Ebben és a takarítás-
ban Gál Erzsébet, Oláh Gizella, Nagyné
Erzsi, Kelemenné Erzsike, Bereczk Erzsé-

bet segítettek. A zenéket Völcsei Károly
küldte. Lajtosné Márti ajánlotta fel a sza-
lámit, Szilveszterné Nyuli Ilona a forralt
bort és a teát, Kissné Kriszti pedig a kalá-
csot. A betlehem és a koszorú biztonságá-
ról a polgárõrök gondoskodnak.

Hargitai–Kiss Virág

Betlehemi csillagunk
Kilencedszer is bõséges anyag gyûlt össze a Betlehemi csillagunk
címû kiállításra. A Szabóné Czuczai Katalin által útjára indított
rendezvényt a Sárbogárdi Múzeum Egyesület vette szárnyai alá.
A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó alkotásokkal lehet min-
den évben gazdagítani a tárlatot, mely gyönyörûség a szemnek, de
kiváló ötletadó is otthoni dekorációhoz, ajándékkészítéshez.

A hétfõi megnyitó háziasszonyi szerepét Kovácsné Komáromi
Edit töltötte be, köszöntve a jelenlévõ alkotókat, vendégeket, ér-
deklõdõket. A tárlatot a Sárbogárdi Zengõ Óvoda Mazsola cso-

portjának mûsora nyitotta meg Sütõ Lászlóné és Kovács Gáborné
óvó nénik és Darab Ferencné dajka néni vezetésével. Majd a Mé-
szöly Géza Általános Iskola 4. osztályosai karácsonyi dalokat éne-
keltek – egy modern slágert is becsempészve a hagyományos dal-
lamok közé –, a 6. osztályosok pedig furulyáztak Szénásiné Szabó
Marianna vezetésével. Tóth Laura Petra, a Petõfi Sándor Gimná-
zium 8. c osztályos tanulója József Attila „Betlehemi királyok”
címû versét szavalta. Szabó Zsuzsanna a „Tegnap harangoztak”
kezdetû énekkel zárta a fellépõk sorát.

Dr. Sükösd Tamás ezután megnyitotta a kiállítást, majd Novák
Kovács Zsolttal, a Múzeum Egyesület elnökével együtt kiosztot-
ták az alkotóknak szánt ajándékokat.

A kiállítás a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Központ kama-
ratermében tekinthetõ meg.

Hargitai–Kiss Virág
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Cipõje el nem kopott
3. rész

– Változatos volt a táj?
Siák Zsuzsanna: – Több nagyvároson
mentünk keresztül, mint Pamplona, ami a
bikafuttatásról híres, Burgos, mely hatal-
mas katedrálisával a világörökség része,
vagy Leon, Astorga és végül Santiago de
Compostela. Jártunk olyan hegyi faluban,
ahol 3-4 ház van, síkvidéken, ahol búzát
termelnek, és 1400 magas hegyen, ahol
nincsen semmi más, csak erdészeti tevé-
kenység. Azon a vidéken nagyon párás a
levegõ. Amikor hazajöttünk, majd megful-
ladtunk, mert itt sokkal szárazabb a leve-
gõ.
– Az idõjárás mennyire volt kegyes hoz-
zátok?
– Az elején, úgy egy hétig 30 foknál mele-
gebb volt. Burgos után lett tökéletes gya-
loglóidõ: 20-25 fok.
– A nagy melegben sem tudtatok nekivet-
kõzni.

– Nem mertünk, mert égetett a nap, ott
volt a vállunkon a hátizsák, és nem akar-
tunk csípéseket sem összeszedni (ennek
ellenére sikerült). A zarándoklás elmarad-
hatatlan velejárói a vízhólyagok. Volt
olyan lány, akinek mindkét lába vérhólya-
gos lett, mert nem jó cipõt választott, és
mezítláb gyalogolt tovább. Nekem csak két
vízhólyagom lett a lábujjaim hegyén, ami-
kor a Pireneusokról jöttünk le a nagy köve-
ken. Mindenkin az út felénél jöttek ki a fá-
radtság jelei, testi tünetekben is. Aztán
megerõsítettük magunkat, hogy már csak
15 nap van vissza a gyaloglásból. A zarán-
dokút 60-70 %-a egyébként aszfaltos úton
haladt. Ebbe beletartoznak a nagyvárosok
is, amiken át kellett mennünk. Szeptember
23-án értünk Santiagoba, 790 kilométerrel
a lábunkban. Amikor megérkeztünk, meg
kellett keresni a katedrális hivatalát. Mivel
körülbelül 600-an álltak elõttünk sorba,
másnap reggel mentünk vissza, nyitás elõtt

háromnegyed órával. Akkor is az ötvenva-
lahányadikak voltunk. A santiagoi kated-
rális fõpapja írta alá azt a hivatalos okleve-
let/útlevelet, amely bizonyítja, hogy teljesí-
tettük az El Caminot.
– Mennyit fogytál?
– Nem sokat, 3-4 kilót. Nem igazán szere-
tem a süteményeket meg a kólát, de az út
felétõl szinte csak azt fogyasztottunk, meg
sült krumplit és hamburgert, annyira kel-
lett a szénhidrát a szervezetünknek. Per-
sze, azért megkóstoltunk minden különle-
ges spanyol ételt, a tapast és a paellát is.
– Mire vágytál a legjobban, amikor haza-
értél?
– Amikor hazajöttem, azt mondtam a fi-
amnak, hogy csak húst akarok enni. Több
helyen voltak asztalok kirakva, megrakva
mindennel, „Donativo” (adomány) fel-
irattal, de hús nem volt ezeken az asztalo-
kon, csak sütemény, lekvár, gyümölcs. Egy
helyen az utunk egy borgazdaság mellett
vezetett el, ahol két tartály állt, az egyikbõl
víz folyt a csapon, a másikból vörösbor,
amivel csillapíthatták a zarándokok a
szomjukat.
– A szállásokon mi volt a reggeli, vacsora?
– A reggeli pirítós kenyér, vaj, lekvár, müz-
li, tej. Vacsorát talán öt-hat helyen kap-
tunk; egy helyen finom, csirkecombos
paella volt, másutt lentejast, spanyol len-
csefõzeléket kaptunk, amibe Chorizo
(spanyol kolbász) volt fõzve, de a tányé-
romba csak két hajszálvékony szeletke ju-
tott. Amikor odaértünk a napi szállásunk-
ra, rögtön lefoglaltuk az ágyunkat, megfü-
rödtünk, pihentünk, és bejártuk egy kicsit
a környéket, illetve földerítettük a boltot
és bevásároltunk. Legtöbbször magunk-
nak fõztünk vacsorát, valami tojásos dol-
got, mert az megfizethetõ, például lecsót.
Egyszer-kétszer vettünk csak húst, kol-
bászt, illetve tonhalas, majonézes salátát.
Úgy csináltunk vacsorát, hogy másnap reg-
gel a bagettba bele lehessen rakni. Nem a 6
órai indulás elõtt reggeliztünk, hanem út
közben álltunk meg valahol reggelizni, 8-9
óra körül. A szállásokon nagyon jól felsze-
reltek a konyhák, a mikrótól a grillezõig, a

gáztûzhelytõl a mosogatógépig minden
van, emellett mosógép és szárítógép is.
– A gyaloglásból eleged lett egy idõre?
– Ha lehetne, most is elgyalogolnék bár-
meddig, mert hiányzik. De amikor haza-
jöttem, itthon sok teendõ várt, napokig
szinte megállásom sem volt. A megérkezés
után három héttel úgy éreztem, teljesen ki-
merültem. Nehéz volt hozzászokni a kör-
nyezetváltozáshoz, a sok emberhez. Út
közben javarészt a természet és aránylag
kevés emberrel vett körül.
– Gyaloglás közben pedig, gondolom, min-
denki inkább befelé koncentrált.
– Így van. Amikor megérkeztünk Santi-
agoba, elmentünk egy üzletközpontba
ajándékokat venni, de háromnegyed óra
múlva úgy éreztük, menten végünk a zaj, a
tömeg és a levegõtlenség miatt. Valóság-
gal kimenekültünk onnan. Madridban a
repülõtéren is feszélyezett a rengeteg em-
ber.
– Mert az El Caminot másfajta lelkület jel-
lemzi. A mindennapi világ egészen más.
– Tudod, mi volt még nagyon furcsa? A
mérhetetlen nyugalom. Ott mindenki min-
dig nyugodt volt, senki nem kapkodott,
nem idegeskedett, nem kiabált.
Folytatjuk.

Hargitai–Kiss Virág
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A Sírjanak a papok
címû könyv 4. kiadása

(Szabó Imre emlékére)
Részlet a naplómból: „1997. február 28.,
péntek: …Délután két nagyszerû ember-
rel találkozom. A 87 éves polihisztor
László Gyula honfoglalástárgyú rajzai-
nak kiállítását Pesti János nyitja meg a
Vörösmarty Teremben. A professzor és
mûvész, a kettõs honfoglalás tudós kuta-
tója kissé megtört, de szellemileg friss.
Amikor készül vele a TV-interjú, és a
millecentenáriumról kérdezem, megren-
dülten szól arról, hogy alig valami marad
meg az utókornak az 1100. évfordulóról. Alighogy elbúcsúzom tõ-
le, máris itt a másik vendég: Szabó Imre nyugalmazott református
lelkipásztor Sárbogárdról. Sírjanak a papok c. önéletrajzi kötetét
mutatjuk be a Megyeházán. Berecz Botonddal együtt vagyunk há-
zigazdák. A megyei közgyûlés alelnöke meleg és hitvallásos sza-
vakkal kezdi a programot. Én a Confessionak írott recenziómat
olvasom föl. Az igazi élmény: Imre bácsi megszólalása. Karizma-
tikus egyénisége egyházának, melyhez akkor is hû maradt, amikor
az intézmény mostohafiának tartotta. A hétgyerekes családapa,
hitvesének és lelkésztársának, Éva asszonynak párja nagy példa
lehetne minden egyházi személyiségnek!”

*
És két évtized után itt a negyedik kiadás! Aki olvassa, most sem
csalódik benne. Egy kivételesen hiteles, tiszta hívõ és hitvalló lel-
kipásztor vallomását, történeteit kapjuk újra. Sajnos, már nincs
velünk a földi létben, ám szellemisége halhatatlan. Életregénye
személyes hangú, egy folyton megújulni kész, példás reformátor
története a születéstõl a nyugalomba vonulásig. Eleven képekben
villantja föl a múlt eseményeit, a családi hátteret éppúgy, mind a
lelkipásztori életpálya részleteit.
Az ifjúkori nehézségek után elérkezett a teológiai diákkorhoz, s a
40-es években rá is hatott az akkori ébredés, a protestantizmus
folytonos megújulási tendenciája. Emellett kötõdött a népi írók
mozgalmához is, a nemzeti sorskérdésekhez. Ugyanakkor vallot-
ta, hogy Krisztus váltságában nem reménykedni kell, hanem azt
elfogadni. Ezzel függhet össze az a tény, amely mindennél fonto-
sabbnak tartja a szeretet-központúságot és az erõszakmentessé-
get. S ebben ugye mind a világnak, mind az egyháznak vannak hiá-
nyosságai…
Szabó Imrénél kulcskérdés volt, hogy végig hû maradt egyházá-
hoz, legyen az bármilyen gyarló is. Látnia kellett, hogy az intéz-
mény a történelem során ugyan állva maradt, de képviselõi és ve-
zetõi gyakran térdre kényszerültek, vagy éppen õk maguk vállal-
ták a nem éppen dicsõ szerepet. Gondoljunk csak Péter Jánosra
vagy éppen Bereczky Albertre! Utóbbiról ezt olvashatjuk: „Saj-
nos, Bereczky atyánk vállalta azt a kommunista egyházpolitikát,
amely nem mártírokat termõ üldözéssel, hanem szalonképes
módszerekkel kívánta elérni a vallás elsorvasztását – és az egészet
teológiai köntösbe öltöztette.” S ezzel mintegy befellegzett az éb-
redésnek, az igazi hívõ közösség tevékenységének. Ugyanakkor
természetesen sosem gyûlölködött, és megmaradt a realitás tala-
ján.
Szabó Imre mindig hirdette a Szentlélek, a szeretet és Jézus Krisz-
tus igazságát. Ezt jól tükrözi a könyv egész világa. A hétgyerekes
családapa, a sárbogárdiak karizmatikus lelkipásztora, a hajdani
prédikátorok kései utóda ebben a könyvben összegezte pályáját,
és mindvégig a Soli Deo Gloria jegyében. Üzenete valamennyi-
ünkhöz szól: a földi hatalmasságokhoz éppúgy, mint a hétköznapi
emberekhez.

Bakonyi István

A könyv a Sárbogárdi Református Egyházközségben és a Bogárd
és Vidéke szerkesztõségében is elérhetõ.

A régi Sárbogárd
képekben

könyvbemutató
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület szeretettel várt minden érdek-
lõdõt december 4-én a Madarász József Városi Könyvtárban tar-
tandó könyvbemutatóra. Ángyán József „A régi Sárbogárd ké-
pekben” címû trilógiájának 3. kötete került bemutatásra.

Az eseményen sajnos a könyv
anyagának gyûjtõje és szerkesztõ-
je, Ángyán József egészségügyi
okok miatt nem tudott jelen lenni.
Így a könyv lektora, Novák Kovács
Zsolt, a Sárbogárdi Múzeum
Egyesület elnöke mutatta be az
újonnan megjelent, harmadik kö-
tetet. A könyvtár terme zsúfolásig
telt érdeklõdõkkel.
Ez a könyv az elõzõ két kötethez
hasonlóan a régi Sárbogárdot tárja elénk képek formájában. A te-
lepülés, város korai fejlõdését láthatjuk a könyvet lapozva. A har-
madik kötet bemutatja a település híres családjait, dinasztiáit, va-
lamint egyes szakmákat, régi szórakozási lehetõségeket, hagyo-
mányokat.

Mágocsi Adrienn

Szeretettel a szívünkben emlékezünk

NOVÁK ANDRÁS születésnapján
1977–2006

Kölcsönadtad nekünk Uram, és Õ a mi boldogságunk volt,
köszönjük neked Uram, hogy Õ a miénk volt, és az is marad,

mert aki szeretettel szívében él,
az nem hal meg, csak távol van.

Életedért hálát adva:
Szeretõ családod

2017. december 13-án, szerdán, 17 órakor

SZABÓ MAGDA (1917–2007) EMLÉKÉRE – AZ AJTÓ.

Monodráma HAVAS JUDIT elõadásában.
Az elõadás helyszíne:

Sárbogárd város önkormányzatának díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Minden érdeklõdõt szeretettel vár
a Madarász József Városi Könyvtár.
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„Ó, az a csodálatos papírvilág…”
A Madarász József Városi Könyvtár

szeretettel meghívja Önt és családját

Müller Erika papírfonással készült munkáinak bemutatójára.

A kiállítás megtekinthetõ 2017. december 5-étõl
a könyvtár nyitvatartási idejében.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

JÓTÉKONYKODUNK
Jótékony lehet egy májusi esõ, sõt egy félhomály is, is-
mert kifejezés, hogy „jótékony félhomály”. Jótékony-
kodni viszont csak az emberek képesek, amikor rászo-
rulóknak szükségleti cikket adományoznak. Van, aki
ad, és van, aki kap. Aki kap, az szükséget szenved, aki
pediglen ad, annak valamiben többlete, fölöslege van,
amelyrõl képes lemondani. Ilyen az élet. Kétfélék va-
gyunk mi, emberek. Az élõlények tudományos néven
homo sapiensnek nevezett faja bizonyos szempontból
két csoportra osztható. Léteznek „nincstelenek”,
akiknek az elnevezéssel ellentétben igenis van nin-
csük, sõt többnyire csakis az van, szóval a rászorulók.
És vannak, akiknek bizony nincs nincsük, mert el van-
nak látva a szükséges dolgokkal. Õk a szó szoros
értelmében vett „nincstelenek”.
Azt hiszem, nem lehet meghatározni, mióta van ez a
különbözés ember és ember között. Megborzongunk,
ha belegondolunk, mennyi keserûség, elrontott élet,
öngyilkosság származott és származik ebbõl a jelen-
ségbõl. Vannak tudósok, akik szerint volt olyan kor az
emberiség hajnalán, amikor nem volt különbség em-
ber és ember között a javakkal való ellátottság tekinte-
tében. Szóval vagyoni egyenlõség uralkodott. Más tu-
dósok azon a véleményen vannak, hogy ahol két em-
ber van, ott már nem lehet egyenlõségrõl beszélni,
mert egyik sem tûrheti el azt, hogy neki ne legyen
többje, mint a másiknak, és életbe lép a legõsibb jog, az
erõsebb joga.
Érdekes kérdés, sõt talán az egyik legérdekesebb,
hogy ha év-tízezrek óta ez a helyzet, miért létezik örök
idõk óta egy olyan érzés az emberiségben, hogy ez
igazságtalanság. Köztudott, hogy talán öröktõl fogva
mûködik a gondolkodó emberek között olyan törek-
vés, hogy létre kellene hozni a vagyoni egyenlõség tár-
sadalmát. 1917-ben Oroszországban próbálták is meg-
valósítani. Alighanem a történelem legnagyobb vér-
fürdõje lett belõle, és Zs. marsallnak tele lett a dácsája
zabrált arannyal, gyémánttal, a paraszt meg éhen halt.
Most sincs ez másképp. Igaz, hogy mifelénk legalább
nem hangoztatják a vagyoni egyenlõség jelszavát, de
ennek megfelelõen vannak dúsgazdagok és szegény
nyomorultak. És érdekes, hogy a normálisan gondol-
kodó emberek nagy része szerint ez így nincs rendben.
Még az a gazdag is bevallja, ha rászorítják, hogy itt hi-
bás a rendszer, valami nem klappol. Szerintem valahol
a lélek legalján, alig észrevehetõen abban a milliárdos-
ban is megmoccan némi lelkiismereti zavar, ha az alul-
járóban belebotlik a hajléktalanok koszos ciháiba, mi-
közben neki tele vannak a szekrényei soha fel sem
használandó, patyolat ágynemûvel. Már ha egyáltalán
rendelkezik lelkiismerettel. Mert mint tudjuk, vannak
emberek, akiknek egyáltalán nincs lelkiismeretük. No
de akiket a sors azzal sújtott, hogy rikoltozik nekik ez a
kellemetlenkedõ belsõ bíró, azok valamiképpen csití-
tani szeretnék a vádaskodását.
Jótékonykodunk, kérem szépen. Kiló liszteket, száraz
tésztát, gyerekjátékot, felesleges ruhanemût gyûjte-
nek kimondottan e célra szervezõdött egyesületek.
Számba sem lehet már venni õket. Ó, a társadalomban
dühöng a jótékonykodás. Olyan jó jótékonynak lenni!
Ne áltassuk magunkat! Van ám egy félelmetes mon-
dat valahol. „Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amid
van, és az árát oszd szét a szegények között!”
Ne akarjunk tökéletesek lenni, híveim! Úgysem sike-
rülhet. Adakozzunk, amennyire képesek vagyunk!
Különösen karácsony táján sokakon segíthetünk.

L. A.

HÁLAADÓ ISTENTISZTELET
PUSZTAEGRESEN

A reformáció 500. évforduló-
jára emlékezve hálaadó isten-
tiszteletet tartottak Pusztaeg-
resen a református imaház-
ban. A korábban itt szolgált
Debrecenyi Károly István lel-
kész hirdette az igét az alkal-
mon, kiemelve, hogy szünte-
len megújulásban kellene él-
nünk, és nem a múló hatalmat
éppen birtokló urak, hanem a
Mindenható elõtt állni ren-
dületlen hittel.

Visszaemlékezett a pusztaegresi imaház 1984. évi felépítésének körülménye-
ire, nehézségeire is. Az építkezés ugyanis csak „átépítésként” kapott szabad
utat a feljebbvalók részérõl.
Az imádságot követõen Boza Kristóf református lelkész köszöntötte az egy-
begyûlteket: az eseményt jelenlétével megtisztelõ dr. Sükösd Tamás polgár-
mestert, Novák Kovács Zsolt alpolgármestert, a Sáregresi Református Egy-
házközség presbitériumának küldöttségét és a helyi testvéreket. Úgy fogal-
mazott: hitvallás volt az, ahogyan megépülhetett a pusztaegresi imaház, és
ahogy hálát adhatott érte a helyi közösség. A régi hivatalos iratok között ta-
lált, 1984 novemberében elhangzott köszöntést olvasta fel, melyet – mint
kiderült – dr. Horváth Endre mondott el 33 évvel ezelõtt.
Ezt követõen Reményik Sándor „Templom és iskola” címû szép költeményét
Turi János szavalta el a reformációra emlékezõ tábla leleplezésének beveze-
téseként.

Hargitai–Kiss Virág
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Szentiváni-hírek
December 3. – Szovjet hõsi emlékmûbõl kegyhelyi oltár

2017. december 3-án (vasárnap) 10 órakor áldotta meg Spányi
Antal megyés püspök atya (aki egyben iskolánk, a Fatimai Bol-
dogasszony Általános Iskola alapítója és fenntartója) a gyönyörû-
en felújított alsószentiváni kegytemplomot és plébániaépületet.
A fatimai jelenések 100. évfordulójára megújult a Fatimai Bol-
dogságos Szûz Mária elsõ hazai kegyhelye, amely új környezetben
fogadja a zarándokokat. A templom melletti területen új szabad-
téri misézõhelyet alakítottak ki és harangtorony épült. Az évrõl
évre növekvõ számú zarándokok számára parkolókat létesítettek
és kiszolgálóépület hoztak létre. A kegyszobor körül megújult a
teljes templombelsõ is. A kegyhely érdekessége, hogy az új oltárat
képezõ kõtömb egykoron a megszálló szovjet hatalom dicsõségét
hirdetõ hõsi emlékmû alapja volt. Mostantól kezdve viszont a
fatimai üzenetek lényegét: az imádság, az engesztelés, a megté-
rés, az Istenhez való visszatérés történelemben betöltött szerepét
hirdeti.

Az egyházban is ritka alkalomnak számító oltárszentelési szertar-
tást megtisztelte jelenlétével Varga Gábor országgyûlési képvise-
lõ úr, Husvéth Imre, Alsószentiván polgármestere, valamint a
környezõ települések polgármesterei is. A szentmise keretében
püspök atya, iskolánk tanulóinak kis mûsorát követõen, meggyúj-

totta az adventi koszorú elsõ gyertyáját is. A gyertya fénye jelké-
pezi a hit, a remény és a szeretet fontosságát, amelynek a fénye, ha
belsõnkben feltámad, keresztényi kötelességünk, hogy adjuk to-
vább az advent üzenetét embertársainknak is.
A meghitt hangulatú szentmise után a hívõk egy kis fogadásban
részesültek, illetve megtekinthették a kültéri oltárnál elkészült
betlehemet is. Szombatonként a hagyományokhoz híven ismét
sor kerül majd itt egy-egy gyertya meggyújtására, ahol felolvasás
keretében az iskola tanulói is közremûködnek majd.

December 5. – Miklós püspök legendája
Bár a Mikulás ünnepe december 6., az 1–4. osztályosok egy kis
mûsorral már december 5-én délután is megemlékeztek róla. A
Mikulás alakját egyébként egy létezõ történelmi személy, Miklós
püspök legendaköre ihlette.
Szent Miklós (Nikolaosz) a keleti egyházak legtiszteltebb szentje,
ünnepét nyugaton a 10. század óta tartják. A hagyomány szerint a
3. században született a kis-ázsiai Patarában, gazdag kereskedõ-
családban. Szüleit kiskorában elvesztette, egyik rokona nevelte, s
õ ismertette meg a kereszténységgel. Megtérése után Miklós jóté-
kony célokra szétosztogatta örökségét, a hívõk pedig égi jelre
megválasztották Müra püspökévé. Az emberek tiszteletét és sze-
retetét jótékonykodásával vívta ki, s tettei miatt már életében
szentnek tartották. 343. december 6-án halt meg püspöki székhe-
lyén, sírja ezután zarándokhellyé vált.
A legendákban szereplõ Miklós egész élete a másokért végzett
szolgálat. A nép között járva-kelve meghallgatja gondjaikat, me-
lyeket számon tart. Megkapja Istentõl az emberfölötti hatalom
kegyelmét, de csodatetteit mindig mások javára kamatoztatja, so-
ha nem a maga hasznára, és nem is hivalkodik azokkal. Az elsze-
gényedett kõfaragó utcára akarja küldeni eladósorban lévõ há-
rom lányát, hogy testük áruba bocsátásával szerezzék meg a hozo-
mányt, de Miklós arannyal teli pénzeszacskót rejt el az otthoná-
ban, megmentve a lelkét attól, hogy halálos bûnt kövessen el. Az
aranypénzekbõl pedig tisztességesen férjhez tudja adni a lányait.
A gyerekek elõadásuk elsõ felében a Mikulás-várás jegyében ad-
tak elõ verseket és dalokat. A mûsor második részében pedig
Szent Miklós püspök legendáját elevenítették fel.

Kiss Attila igazgató

SÁREGRESI MIKULÁSSÁREGRESI MIKULÁS
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MIKLÓSI SULIHÍREK
ZENEI IDÕUTAZÁS

Különleges zeneórában volt része a felsõ
tagozatosoknak november 8-án. Iskolánk-
ba látogatott Nagy Csaba tárogatómûvész.
Hangversenyein a mûvész azt a zenei iro-
dalmat igyekszik bemutatni, amely a kuruc
táborokban, a nemesi udvarházakban, és
II. Rákóczi Ferenc fejedelmi udvarában is
megszólalt. A zeneszámok között színes,
érdekes átkötõ szövegekkel kötötte le a
hallgatóságot. Az elõadását képekkel is il-
lusztrálta. Korabeli indulóival megidézte
nekünk az akkori katonaéletet. Fegyverek
bemutatásával – melyet a tanulók is kipró-
bálhattak – tette emlékezetessé ezt a min-
denki számára érdekes zeneórát.

Misulink szakkör

SZÉPKIEJTÉSI VERSENY
A 3. ÉS 4. ÉVFOLYAMOKON

2017. november 9-én tartottuk iskolánk-
ban a Móra Ferenc Szépkiejtési Verseny
iskolai fordulóját. A harmadik évfolyam-
ból hét, a negyedik évfolyamból kilenc ta-
nuló vett részt a versenyen. Két szöveget
kellett elolvasniuk a gyerekeknek, egy ál-
taluk hozott, begyakorolt szöveget, vala-
mint a verseny helyszínén kapott idegen
mûvet. Hozott szövegként egy leírással
kellett felkészülniük a diákoknak. Miután
a saját szövegét mindenki felolvasta, kö-
vetkezett az idegen szöveg. Erre kaptak
pár percet, hogy megismerkedjenek vele,
majd valamennyien felolvasták. Ügyesek
voltak, nagyon figyeltek a különbözõ
szempontokra, amelyeknek eleget kellett
tenniük. A hozott szövegeknél nem volt
különösebb probléma, szépen elolvasták,
látható és érezhetõ volt, hogy sokat készül-
tek a versenyre. Viszont az idegen iro-
mánynál már akadtak hibák. A harmadik
és a negyedik évfolyamon is három helye-
zettet díjaztunk; mindkét évfolyamról az
elsõ helyezett képviseli iskolánkat a no-
vember 15-én megrendezésre kerülõ terü-
leti szépkiejtési versenyen. A harmadik év-
folyamon 3. helyezett lett Horváth Flóra
Sára 3. b osztályos tanuló, 2. helyezett Zo-
bák Viktória 3. a osztályos tanuló, 1. helye-
zett pedig szintén a 3. a osztályból Zádori
Tamara. A negyedik évfolyamon 3. helye-
zést ért el Vámosi Zsófia 4. a osztályos ta-
nuló, 2. helyen végzett Vámosi Nóra a 4. c
osztályból, 1. helyezett lett Szeip Réka a 4.
a osztályból. Gratulálunk nekik! Iskolán-
kat tehát a területi szépkiejtési versenyen
Zádori Tamara és Szeip Réka képviselik
majd. Sok sikert kívánunk nekik!

Roszkopf Nóra tanító

TERÜLETI SZÉPKIEJTÉSI
VERSENY ISKOLÁNKBAN

2017. november 15-én került megrende-
zésre a Móra Ferenc Szépkiejtési Verseny
területi fordulója. Több környezõ iskolá-

ból látogattak el hozzánk 3., 4. osztályos ta-
nulók és vettek részt ezen a versenyen. Is-
kolánkban köszönthettük a Sárkeresztúri
Általános Iskola tanulóit, a Mészöly Géza
Általános Iskola diákjait, a Mészöly Géza
Általános Iskola Töbörzsöki Tagiskolájá-
nak tanulóit. Egy kis rágcsálnivalóval, gyü-
mölcslével vendégeltük meg õket, a kísérõ
pedagógusokat pedig kávéval. Õk és a
Sárszentmiklósi Általános Iskola csemetéi
mérkõztek meg egymással. Két szöveget
kellett elolvasniuk a gyerekeknek, egy ál-
taluk hozott, begyakorolt szöveget, vala-
mint a verseny helyszínén kapott idegen
mûvet. Hozott szövegként egy leírással
kellett felkészülniük a diákoknak. Miután
a saját szövegét mindenki felolvasta, az
idegen szöveg következett. Erre kaptak
pár percet, hogy megismerkedjenek vele,
majd valamennyien felolvasták. A harma-
dik és a negyedik évfolyamon is három he-
lyezettet díjaztunk, és mindkét évfolyam-
ról mind a három helyezett mehet a me-
gyei szépkiejtési versenyre Székesfehér-
várra. A 3. évfolyamon 3. helyezést ért el
Balla Panna, a Sárkeresztúri Általános Is-
kola tanulója, 2. helyen végzett Zádori Ta-
mara, a Sárszentmiklósi Általános Iskola
tanulója, a dobogó 1. helyét Simon Tamás
foglalhatta el, aki a Mészöly Géza Általá-
nos Iskola diákja. A 4. évfolyamon 3. he-
lyen végzett Szeip Réka, a Sárszentmiklósi
Általános Iskola tanulója, 2. helyezést ért
el Vorsléger Zoltán Márton, a Mészöly
Géza Általános Iskola diákja, az 1. helyet
pedig Huszti Debóra Csilla szerezte meg,
aki a Sárkeresztúri Általános Iskola tanu-
lója. Gratulálunk Nektek, ügyesek volta-
tok! Sok sikert a megyei versenyen!

Roszkopf Nóra tanító

A DUNA SZIMFONIKUS
ZENEKAR KONCERTJE

November 13-án, hétfõn iskolánkba láto-
gatott el az ismert zenekar, akik immár ne-
gyedszer örvendeztettek meg bennünket
csodás elõadásukkal, s vezettek be minket
a zene csodálatos világába. A koncert so-
rán többféle stílust is bemutattak: elját-
szották nekünk a Hattyúk tavát, a Rákóczi
indulót, ami kétszer is felcsendült az isko-
lánkban. A zenekart Deák András vezé-
nyelte. A zenekar mûvészei nemcsak a
szimfonikus zenekarban dolgoznak
együtt, hanem fellépnek különféle összeál-
lítású kamaracsoportokban is. Deák And-
rás több mint tizenöt éve áll a zenekar élén.
A Duna Szimfonikus Zenekar 1961-ben
alakult Budapesten. Az azóta eltelt idõ-
szakban számos rangos belföldi és külföldi
hangversenyen léptek fel. Az együttes re-
pertoárja a barokk zenétõl a 20. századi és
a kortárs kompozíciókig felöleli az európai
zenetörténet valamennyi stíluskorszakát.

Buzsik Regina 8. b, Kokas Réka 7. a

BOLYAI ANYANYELVI
CSAPATVERSENY

Az idén immáron harmadik alkalommal
szolgált helyszínül iskolánk a nagyhírû ver-
senynek. 116 fõ, két iskola 31 csapata mér-
te össze tudását nyelvhelyességbõl, szókin-
cse bõségébõl, helyesírásból, irodalomel-
méleti és -történeti ismereteibõl. Iskolánk
diákjai szépen helytálltak: a megyei elsõ
hatba egy csapatunk bejutott hatodikként.
Nagyon örültünk az eredményüknek,
büszkék vagyunk rájuk!

A csapat tagjai voltak: Huber Eleonóra
Anna, Szabó Molli, Zádori Tamara és
Zobák Viktória, felkészítõ tanáruk: Kum-
merné Salgóvári Ágnes. A Sárbogárdi Pe-
tõfi Gimnázium Szanizéla csapata a 6. év-
folyamon az 5. helyet szerezte meg, a
Kockák újratöltve 7. évfolyamos csapatuk
országos döntõs. Gratulálunk az eredmé-
nyükhöz!

„Az igazat érteni, a szépet érezni,
a jót gyakorolni kell”

A HARMADIKOS
NYELVÉSZLÁNYOK SIKERE

Iskolánk hagyományainak részét képezik
az évrõl évre megrendezett Bolyai csapat-
versenyek. Idén november 10-én, pénte-
ken került sor az anyanyelvi csapatverseny
körzeti fordulójára. Harmadiktól nyolca-
dik osztályig versengtek a négyfõs csapa-
tok a színvonalas vetélkedõn. A Himnusz
záróakkordja után izgalommal láttunk
munkához. Érdekesebbnél érdekesebb
nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi fel-
adatokkal (összesen tizennéggyel) birkóz-
tunk meg közösen egy óra alatt. Magyaráz-
tunk szólásokat, hosszú szókígyóban kel-
lett megtalálnunk különbözõ kifejezése-
ket, dadogó szavak jelentéseit fejtettük
meg. A nagy munka után finom banán várt
ránk, majd 1-1 szál vörös rózsával köszön-
tük meg a felkészítõ tanáraink munkáját.
Vasárnapra kiderült, hogy kis együtte-
sünk, a Nyelvészlányok csapata bekerült a
megyei 10 legjobb közé. Hatalmas izga-
lommal vártuk a pontos helyezést! Keddre
megtudtuk, hogy bekerültünk a hatok kö-
zé is. A pontos eredményre a november
24-ei megyei díjkiosztón derült fény. 41
induló csapat között vettük át a bolyais
pólót, tolltartót, feladatgyûjteményt tar-
talmazó ajándékcsomagot. Megfogadtuk,
hogy jövõre újra együtt Bolyai!

Huber Eleonóra, Szabó Molli,
Zádori Tamara, Zobák Viktória,

Kummerné Salgóvári Ágnes
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HATÁRTALANUL
TÉMANAP

2017. november 21-én összegyûlt iskolánk
felsõ tagozata, hogy megismerkedhessen a
7. évfolyamosok Határtalanul kirándulá-
son, Szlovákiában szerzett élményeivel.
Az utazáson részt vevõ 32 tanuló elmesél-
te, hogy merre jártak, mit láttak a 4 napos
kirándulás alatt. Elénekelték Tóth Zsu-
zsanna és Szántó Bulcsú gitárkíséretével a
többi évfolyam tanulóinak azokat a népda-
lokat, amelyeket a somorjai Corvin Má-
tyás Alapiskola diákjai számára is elõadtak
a találkozás során. Ezek után az osztályok
játékos feladatokat oldhattak meg a kirán-
dulás helyszíneivel, programjaival kapcso-
latosan. Mindehhez már a korábbi napok-
ban információkat gyûjthettek az iskola
folyosóján elhelyezett fotók, illetve az él-
ménybeszámoló alapján. A legérdekesebb
feladat az volt, hogy kiszámítsák, hány
eurocenttel lehetne befedni az iskola egyik
tantermének padlóját, utalva a Bajmóci
várban megismert történetre, ahol arany-
érmékkel szerették volna borítani az egyik
szoba padlóját. Ezalatt a hetedikesek meg-
nézhették azokat a fényképeket, amelyek
az utazás alatt készültek, felidézve élmé-
nyeiket, tovább mélyítve az emlékeiket. A
program zárásaként vicces, mozgásos él-
ménypedagógiai játékokat játszhattak is-
kolánk felsõsei a tornateremben. Termé-
szetesen ezek is kapcsolódtak a kirándu-
láshoz, hiszen például a meglátogatott
helyszínek neveit kellett betûnként to-
vábbadni a társaknak.

Téglás Anita és Szabó Gábor osztályfõnökök

ISKOLARÁDIÓ?
ISKOLARÁDIÓ!

A MiSulink szakkör az elmúlt héten, no-
vember utolsó hetében vendéget fogadott.
Bokányi Zsolt rádiós szerkesztõ, mûsorve-
zetõ látogatott el iskolánkba a Vörösmarty
Rádiótól, hogy ízelítõt adjon a rádiózás
mûfajából. A gyerekek izgalmas perceket
élhettek át vele, hiszen egy rövid történel-
mi áttekintés után, mely a rádiózás kiala-
kulásáról szólt, rögvest bele is kóstolhattak
egy „élõ adás” készítésébe. Az iskola-
könyvtár stúdióvá, egyes szakkörtagok pe-
dig hírolvasóvá, sportriporterré és meteo-
rológussá váltak. A további hetekben foly-
tatódni fognak a találkozások, cél ugyanis
egy karácsonyi szám elkészítése, vagyis az
idén újra szólhat az iskolarádió a gyerekek
legnagyobb örömére.

MiSulink újságírószakkör

A MAGYAR LABDARÚGÁS
NAPJA

Hagyományõrzés és a foci szeretete céljá-
ból már sokadik alkalommal került meg-
rendezésre iskolánkban a labdarúgás nap-
ja. Ezen a tartalmas és mozgalmas napon a
gyerekek és tanárok labdarúgómezben ér-
keztek az iskolába, ahol transzparensek és
kisebb feladatok fogadták õket.

A nap témái körülölelték a magyar labda-
rúgás történetének fényesebb eseményeit.
Nem maradhatott el a felnõtt–gyerek
meccs sem, ahol az iskola tanárai és a gye-
rekek szülei képviselték a felnõtt csapatot,
míg a másik részrõl a 7-8. osztályos tanulók
mérkõztek meg egymással. A fergeteges
hangulatú meccset idén a felnõttek nyer-
ték 6:3-ra, mint annak idején 1963-ban a
legendás Magyarország–Anglia világbaj-
noki meccsen. Ezt követõen az alsós gyere-
kek játszottak barátságos mérkõzést egy-
mással. A mérkõzések lebonyolításáért
hatalmas köszönet Bodó Zoltán és Sallai
Attila labdarúgóedzõknek.

Kovács Zoltás testnevelõ tanár

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY
AZ ALSÓ TAGOZATON

2017. október 23-án tartottuk meg a házi
népdaléneklési versenyünket. A versenyre
sok lelkes kisdiák jelentkezett, így a ver-
senyt egy válogató elõzte meg osztályon
belül. Minden osztály 3 gyermeket válasz-
tott ki a versenyre. Mindenki egy kötelezõ
és egy választott éneket énekelt el. Végül a
zsûri minden évfolyamon jutalmazta a há-
rom legszebben éneklõ tanulót. Szép dél-
után töltöttünk együtt. Gratulálunk a he-
lyezetteknek!

2. évfolyam: I. helyezett Mayer Damján
Péter, II. helyezett Hepp Laura, III. helye-
zett Varga Dorina;
3. évfolyam: I. helyezett Mészáros Lorina
Mária, II. helyezett Valkai Viktor Ferenc,
III. helyezett Tóth Bence;
4. évfolyam: I. helyezett Hegedüs Anna, II.
helyezett Zentai Cintia, III. helyezett Hor-
váth Richárd.

Ács Erika tanító

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Az adventi idõszakban szívünket, lelkün-
ket átjárja a szeretet, örömmel várako-
zunk, készülõdünk a karácsonyra. Az idei
évben december 1-jén különleges, hagyo-
mányteremtõ alkalomra gyûltünk össze a
Sárszentmiklósi Általános Iskola tornater-
mében. Az esemény apropója az óvodá-
sokkal, iskolásokkal, családokkal együtt
meggyújtani a nagy adventi koszorú elsõ
gyertyáját. Összefogással, ünnepi fények-
kel díszítettük az iskolát, elkészült a betle-
hem és a koszorú, a gyertyatartók is. A
nagycsoportosok karácsonyi énekekkel, a
4. a osztály zenével, mozgással kísért mû-
sorral készült a kicsik és nagyok örömére.
A mûsor után sütemény és meleg tea várta
a résztvevõket. Minden támogatást,
adományt ezúton is köszönünk a segítõ
szülõknek, dolgozóinknak, tanulóinknak,
a TS Gastro konyha dolgozóinak!

Németh Mária tanító

MEGHÍVÓ KARÁCSONYI HANGVERSENYEKRE
„Mind e világ örvendezzen Krisztus születésén” – (Eperjesi graduál)

A Violin Alapfokú Mûvészeti Iskola szeretettel vár
minden érdeklõdõt karácsonyi hangversenyeire,

melyek az alábbi idõpontokban kerülnek megrendezésre:

Sárbogárdon a József Attila Mûvelõdési Központ kamaratermében
december 14-én (csütörtökön),

Sárszentmiklóson az általános iskolában december 17-én (hétfõn).

Mindkét hangverseny 17 órakor kezdõdik.

A belépés díjtalan.
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MÉSZÖLY-HÍREK
November 13-án Sárkeresztúron egy jó
hangulatú környezetismereti vetélkedõn
vett részt iskolánkból a Ratkai Ádám 2. b,
Derner Erik 3. a és Vorsléger Zoltán Már-
ton 4. a osztályos tanulók alkotta csapat. A
téma: Fûben-fában orvosság. Köszönjük a
szervezõknek az izgalmas feladatokat, sok
mindent megtudtunk a gyógynövényekrõl,
jól éreztük magunkat!
November 21-én a székesfehérvári Mun-
kácsy Mihály Általános Iskolában a me-
gyei J vagy Ly? helyesírási versenyen isko-
lánkat a következõ tanulók képviselték:
Derner Erik 3. a, Enyedi Viktória 4. a, Já-
kob György 7. a és Pszota Csenge 8. a. Izga-
tottan várjuk az eredményeket!
Szépkiejtési háziversenyünkrõl továbbjut-
va a 3. évfolyamon Törzsök Panka 3. b és
Simon Tamás 3. a osztályos tanulók, a 4.
évfolyamon Plancon Eszter 4. b és Vors-
léger Zoltán Márton 4. a osztályos tanulók
mérették meg magukat Sárszentmiklóson
a területi versenyen. Simon Tamás I. he-
lyezést, Vorsléger Zoltán Márton II. he-
lyezést szerezve jutottak a megyei forduló-
ba, ahol szépen szerepeltek erõs mezõny-
ben. Gratulálunk nekik! Felkészítõik:
Gráczer Éva és Kunné Braun Éva.
Móra-Hétvezér versenyen vett részt no-
vember 23-án az Enyedi Viktória, Rus Lili-
ána, Vorsléger Zoltán Márton 4. a osztá-
lyosokból álló csapat. A versenyre hetekig
készültek Nógrádi Gábor „Gyerünk haza”

címû könyvébõl. Változatos feladatok tet-
ték õket próbára, Trabant hajtogatásától
kezdve totón, ügyességi feladatokon át a
kirakóig. A sok munkának meglett az
eredménye, 29 induló csapatból az V. he-
lyezést érték el a gyerekek. A díjat maga
Nógrádi Gábor adta át, az érdeklõdõk rög-
tön dedikáltathatták is könyveiket az író-
val. Köszönjük a szervezést a Hétvezér Ál-
talános Iskolának!
November 28-án Ovi-sulira hívtuk és vár-
tuk a leendõ elsõsöket iskolánkba. Az óvo-
dából iskolába való átmenet érdekében
fontosnak tartjuk, hogy a kisgyermekek
még azelõtt megismerkedjenek az iskola
légkörével, társaikkal, mielõtt belépnének
az elsõ osztályba. Szeretnénk pozitív atti-
tûdöt kialakítani bennük, hogy szeptem-
berben bátran jöjjenek iskolába. Negyedi-
kes manóink sürögtek-forogtak, füzéreket
gyártottak, díszítettek, mézeskalácsot sü-
töttek, kakaót kevertek – a gyönyörûen fel-
díszített tornateremben adventi koszorút
készítettek a piciket segítve.
Az advent a várakozás, a szeretetteljes ké-
szülõdés, karácsonyra hangolódás ideje –
sikerült megteremtenünk ehhez a hangu-
latot.
Sajnáljuk, hogy kevés ovist tudtak elkísérni
a szüleik hozzánk, reméljük a következõ
alkalmon minél többükkel találkozunk!

Nagy Orsolya

CECEI SULIBÖRZE
TEHETSÉGTÁMOGATÓ

DÉLUTÁN
Csodálatos élménnyel zárult a november a
Cecei Általános Iskolában, hiszen a Fejér
Megyei Család, Esélyteremtési és Önkén-
tes Ház munkatársainak támogatásával
egy mûvészeti délutánra került sor. Öt
helyszínen különbözõ technikákkal ismer-
kedtek meg az iskola diákjai és nevelõi.
Hangszersimogató énekes foglalkozás ke-
retében Mohai Judit és Vörös Villõ zene-
pedagógusok látogattak el az iskolába. Egy
másik teremben irányított beszélgetésre
került sor a képzõmûvészetekrõl, amit egy
festészeti foglalkozás követett Szûts Angé-
la rajztanár, képzõmûvészeti terapeuta tá-

mogatásával. Eközben egy másik terem-
ben szintén beszélgetéssel egybekötve ke-
rámiatechnikákat próbálhattak ki Novák
Edith textilmûvész, mûvészetterapeuta se-
gítségével. A következõ teremben Barbély
Gábor színész ösztönözte mozgásra egy
drámafoglalkozás keretében az elsõ és má-
sodik évfolyamos kisdiákokat. A legna-
gyobb létszámot megmozgató foglalkozás
a modern tánccal való ismerkedés volt,
amit Csák Szelina Fruzsina vezetett, aki az
EuroDance csoport aktív tagja jelenleg is.
Szeretnénk ezúton is megköszönni az Ön-
kéntes Ház munkatársainak, hogy a „Csa-
ládoknak szóló, szemléletformáló progra-
mok támogatása NTP-CSSZP-M-17-
0009” projekt keretében gondoltak egy
ilyen Székesfehérvártól távol esõ iskolára
és annak diákjaira is. Nagy öröm volt látni
a sok vidám mosolyt, amit a vendégek va-
rázsoltak a gyermekeink arcára. A prog-
ram keretében olyan technikát is láthattak
és megtapasztalhattak, amivel nem biztos,
hogy máshol találkozhattak volna. Kö-
szönjük a szép és tartalmas délutánt!

KÓRHÁZI MIKULÁS-JÁRAT
December 4-én, hétfõn a hagyományok-
hoz híven ismét ellátogattak a Cecei Álta-
lános Iskola diákjai a Székesfehérvári

Szent György Kórház gyermeksebészeti és
gyermekosztályára, hogy egy kis vidámsá-
got vigyenek beteg kortársaik életébe.
Tornócziné Bondor Csilla tanárnõ és
Ferenczi Roland tanár úr nagy szeretettel
készítették fel a több esetben már visszajá-
ró diákokat erre a szép feladatra, melynek
során énekekkel és egy vidám jelenettel
szórakoztatták a kis betegeket és az ápoló
személyzetet a cecei küldöttség tagjai. Egy
kis almával és szaloncukorral is kedves-
kedtek a beteg gyermekeknek, amit Varga
Gábor országgyûlési képviselõ úr támoga-
tásából finanszíroztak.
Szeretném megköszönni ezúton is a cecei
iskola diákjainak és pedagógusainak, hogy
évrõl évre részt vesznek ebben a szép, ön-
kéntes munkában és gondolnak azokra a
gyermekekre, akik a kórházban töltik de-
cember 6-át.

Szabóné Várady Katalin igh.
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Lejárt diákigazolványok
Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt és nem ta-
nul tovább, illetve nem helyezkedett el, és orvosi ellátásra más jogcímen
sem jogosult, be kell jelentkeznie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, és de-
cember 16-ától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie.
A tanulói, hallgatói jogviszony megszûnése után még október 31-éig érvé-
nyes azoknak a diákigazolványa, akik idén nyár elején fejezték be tanulmá-
nyaikat. Ha a volt diák nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el – és
más jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgáltatásra –, akkor de-
cember 16-ától (a diákigazolvány lejártát követõ 46. naptól) egészségügyi
szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ez idén ez havonta 7.110 forint, naponta
pedig 237 forint.
Ez azt is jelenti, hogy legkésõbb december 30-áig, azaz az egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság lejártát (december 15-ét) követõ 15 napon
belül be kell jelentkezni a NAV-hoz a 17T1011 jelû adat- és változás-bejelen-
tõ lapon. A nyomtatvány a www.nav.gov.hu honlapról letölthetõ és be-
nyújtható ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy nyomtatva postán,
illetve személyesen az ügyfélszolgálaton.
Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhó utáni hó 12. napjáig át-
utalással, vagy csekken lehet befizetni a NAV Egészségbiztosítási Alapot
megilletõ bevételek magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót, kifize-
tõt terhelõ kötelezettség-beszedési számlájára, amelynek száma:
10032000-06056229. Átutaláskor a közlemény rovatban az adóazonosító
jelet fel kell tüntetni.
Lehetõség van arra is, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a volt
diák helyett – hozzájárulásával és a NAV jóváhagyásával – más személy,
vagy szervezet fizesse meg.
A járulékfizetéssel és a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a NAV
Infóvonalán, a 1819-es telefonszámon lehet érdeklõdni, illetve a NAV hon-
lapján további hasznos információk találhatók a 17T1011-es adatlap kitöl-
tési útmutatójában és a 91. számú információs füzetben.

NAV FMAVIG

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel várjuk

a gyerekeket
a Roma Nemzetiségi

Önkormányzat

MIKULÁS-ÜNNEPSÉGÉRE
december 8-án 15 órakor

a polgármesteri hivatal dísztermébe.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

EGYENLÕ BÁNÁSMÓD
Forduljon Fejér megyei ügyfélszolgálatunkhoz, ha neme, életkora, bõrszíne,
vagy nemzetisége, vagyoni helyzete, egészségi állapota, szexuális irá-
nyultsága, nemi identitása, faji hovatartozása, vallási, vagy világnézeti
meggyõzõdése, politikai, vagy más véleménye, anyanyelve, fogyatékos-
sága, családi állapota, anyasága, vagy apasága, vagy egyéb tulajdonsága
miatt hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlõ Bánásmód Hatóság feladata a diszkriminációval okozott jogsér-
tések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlõbánásmód-referens ügy-
félfogadását!
Telefon: 06 (30) 960 2657, e-mail: eva.drszatmari@gmail.com
Székesfehérvári Regionális Álláskeresõk Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. (tel.: +36 20 562 9619)
2017. december 7. (csütörtök) 11.30–15.30 óra, 2017. december 20.
(szerda) 11.30–15.30 óra
(bejárat a Sziget utcai iskola udvara mellett)
Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. (tel.: +36 30 380 7943)
2017. december 13. (szerda) 11.30–15.30 óra

Egyenlõ bánásmód – mindenkit megillet! MEGHÍVÓ

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

2017. december 7. (csütörtök) 10 óra

Jön a Mikulás! 1–3 éves korig – Arany János Mûvelõdési Ház

2017. december 10. (vasárnap) 17 óra

II. gyertyagyújtás a Millenáris parkban

2017. december 14. (csütörtök) 14 óra

Újszülöttek köszöntése – Arany János Mûvelõdési Ház

2017. december 16. (szombat) 17 óra

Adventi koncert az alapi római katolikus templomban
Orgonán játszik: Szekszárdy Imre,

fellép: a Barátok együttes Kecskemétrõl

2017. december 17. (vasárnap) 17 óra

III. gyertyagyújtás a Millenáris parkban

2017. december 21. (csütörtök) 16 óra

FALUKARÁCSONY a Millenáris parkban

IV. Gyertyagyújtás

Pillanatképek a 2017-es év eseményeirõl.
A gyerekek részére KARÁCSONYI UTAZÁS KISVASÚTTAL.

Vendéglátás: székelykáposzta, sült gesztenye, forralt bor, tea.

Ünnepi programjainkra szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI
Robbanás a székesfehérvári

polgármesteri hivatalnál

Föld alatt húzódó elektromos kábelekben keletkezett robbanás a
székesfehérvári polgármesteri hivatal két épületét elválasztó ut-
cában december 1-jén reggel. A légnyomás és a füst a csõvezeté-
ken át jutott a polgármesteri hivatalba. Az épületeket összesen
kétszáznyolcvanan hagyták el, személyi sérülés nem történt.
Robbanásról és füstrõl érkezett bejelentés pénteken reggel a ka-
tasztrófavédelemhez. A mûveletirányítás Székesfehérvárról há-
rom gépjármûfecskendõt és a katasztrófavédelmi mûveleti szol-
gálatot riasztotta a helyszínre. A megyeszékhely hivatásos tûzol-
tói a kiérkezést követõen a két épületbõl álló polgármesteri hiva-
tal alagsori helyiségeit átvizsgálták. Az egyik pince füsttel telítõ-
dött. A tûzoltók mentõkötelet maguk után vezetve, légzõkészü-
lékben és a gépjármûfecskendõrõl lehúzott védõsugár fedezete
mellett hatoltak le a két épület alagsorába. Lángolást már sehol
sem tapasztaltak, az egyik földszinti irodánál az elektromos csat-
lakozók kormozódtak. A füst miatt az alagsori helyiségeket át-
szellõztették.
A tûzoltók kiérkezésére az épületben tartózkodó 280 embert már
kikísérték, személyi sérülés nem történt. A káreset keletkezésé-
nek körülményeit tûzvizsgálati eljárás során tárja fel a Fejér Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A székesfehérvári hivatá-
sos tûzoltók, a megyei katasztrófavédelmi mûveleti szolgálat, va-
lamint az áramszolgáltató szakemberei az elsõdleges helyszíni
vizsgálatok alapján megállapították, hogy a hivatal két épületét
elválasztó Arany János utca alatt húzódó kábelekben keletkezett
elektromos robbanás és kisebb tûz. A légnyomás és a füst a csõve-
zetéken át jutott el a polgármesteri hivatalba.

Frontális karambol Sárbogárdon

A 63-as számú fõúton egy Opel típusú személygépkocsi közleke-
dett Székesfehérvár irányába egy utánfutót vontatva 2017. de-
cember 4-én 8 óra 15 perckor. A személygépkocsi vezetõje eddig
ismeretlen okból az egyenes útszakaszon áttért a menetirány sze-
rinti bal oldalra, ahol összeütközött az ott szabályosan közlekedõ
VW típusú személygépkocsival. A balesetben a két sofõr sérült
meg, az egyik könnyebben, illetve a másik súlyosan. A baleset be-
következésének körülményeit a Sárbogárdi Rendõrkapitányság
vizsgálja.
Az egyik jármû az úton keresztbe fordulva állt meg. Az utánfutós
személygépkocsit vezetõ férfit a sárbogárdi hivatásos tûzoltók
szabadították ki a roncsok közül, majd mentõhelikopter szállítot-
ta kórházba. A sárbogárdi hivatásos tûzoltók áramtalanították és
félrehúzták az útról a jármûveket.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Szivárgott a szén-monoxid
egy kálozi családi házban

Rosszullétre ébredt annak a családi háznak a lakója, ahol szén-
monoxidot mutattak ki a tûzoltók december 4-én, hétfõn reggel
Kálozon. A férfi fejfájásra, hányingerre panaszkodott. A mentõk
szén-monoxid-mérgezés gyanújával kórházba szállították. A sár-
bogárdi hivatásos tûzoltók az épület mindkét szobájában, a cse-
répkályhák közelében szén-monoxid koncentrációt mértek. A fû-
tést leállították, az izzó parazsat eltávolították, átszellõztették a
családi házat és megtiltották a cserépkályhák további használatát.
Novemberben szintén cserépkályhával fûtöttek abban az agárdi
családi házban, ahol a székesfehérvári hivatásos tûzoltók ugyan-
csak szén-monoxid-koncentrációt mértek. Akkor a lakókat az
alattomos gáz jelenlétére egy érzékelõ berendezés riasztása fi-
gyelmeztette.
A szén-monoxid-mérgezés veszélyével nemcsak gázüzemû, ha-
nem szilárd tüzelõanyaggal fûtött berendezések esetén is szá-
molni kell! A balesetek, sérülések elkerülése, otthonunk bizton-
sága érdekében elengedhetetlen a tüzelõ- és fûtõberendezések,
valamint a kémények rendszeres ellenõriztetése és a megfelelõ le-
vegõ-utánpótlás biztosítása. Kiegészítõ védelemként szén-mono-
xid-érzékelõ használata javasolt, mert ezek a – fogyasztóvédelmi
ellenõrzéseken bevizsgált – berendezések egy váratlan meghibá-
sodás esetén is figyelmeztetnek a veszélyre.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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A SÁRBOGÁRDI RENDELÕINTÉZET SZAKRENDELÉSEINEK IDÕPONTJAI

Hétfõtõl megváltoznak
az E.ON ügyfélszolgálat

telefonszámai
DECEMBER 4-ÉTÕL AZ E.ON

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMAI
MEGVÁLTOZNAK

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság rendelete alapján 2017
végén megszûnnek a Magyarországon használt 06-40-es elõhí-
vójú „kék számok”. Ez a változás az E.ON telefonos ügyfélszolgá-
lat elérhetõségeit is érinti, a vállalat felhívja a lakosság figyelmét
a változásra.
2017. december 4-étõl az E.ON lakossági ügyfelei a következõ te-
lefonszámokon intézhetik ügyeiket.
Vezetékes telefonról:

áram lakossági ügyfélszolgálat: 52 512 400,
gáz lakossági ügyfélszolgálat: 52 512 401.

Mobiltelefonról:
áram lakossági ügyfélszolgálat: 20/30/70 45 99 600,
gázhálózati ügyfélszolgálat: 20/30/70 45 99 711.

A telefonos ügyfélszolgálat továbbra is munkanapokon reggel
7.30 és este 20.00 óra között fogadja folyamatosan a megkere-
séseket.
A közigazgatási ügyfelek részére fenntartott ügyfélszolgálati tele-
fonszámok 2018. január 1-jétõl változnak meg:
az E.ON Közigazgatási Vonal a 06 80 262 000-ás számon érhetõ
majd el,
az E.ON Közvilágítási hibabejelentõ új telefonszáma 06 80 200
636.
Az E.ON Közigazgatási Vonalon munkanapokon hétfõtõl csütörtö-
kig 8.00–16.00 óra között, pénteken 8.00– 13.30-ig várjuk köz-
igazgatási ügyfeleink megkeresését.

E.ON Hungária Zrt.

LICIT A NAV-NÁL
A NAV által üzemeltetett Elektronikus Árverési Felületen bárki válogathat a meghir-
detett ingóságok között. A részvételhez ügyfélkapus regisztráció szükséges.
Számtalan internetes oldalon van lehetõség licitálással különféle termékeket vásá-
rolni, azonban csak kevesen tudnak róla, hogy a NAV árverési felületén is megtehetik
ezt. Ehhez csak ügyfélkapus regisztráció kell. A NAV Elektronikus Árverési Felületé-
nek (https://arveres.nav.gov.hu) használata rendkívül egyszerû, felhasználóbarát.
Amennyiben valaki nem szeretné az összes tételt átböngészni, lehetõség van a kere-
sést kategóriákra, valamint megyékre szûkíteni. Az ajánlattevõ személyes adatai
nem nyilvánosak, azt az árveréskor senki nem láthatja. Minden résztvevõ sorszámot
kap a felületre történõ bejelentkezéskor, ez biztosítja az anonimitást. Fontos, hogy a
licitáló tisztában legyen az árverezés feltételeivel és annak jogkövetkezményeivel,
ezért az ajánlat megtétele elõtt az árverési szabályzatot érdemes átolvasni.
Fejér megyében a meghirdetett termékek között van lemezjátszó, hûtõ, gyerekjáték,
ipari gépek, szerszámok, gépjármûvek. Ingóságoknál a legkisebb licitálható összeg a
megadott becsérték fele, ingatlanoknál ez 65 vagy 75 százalék lehet. Az árverés
nyertese a vételár megfizetését követõen az ingóságot személyesen veheti át az ár-
verést lefolytató adó- és vámigazgatóságon.

Mártonné Beke Éva sajtóreferens

INGYENES CSALÁD- ÉS
GYERMEKVÉDELMI TANÁCSADÁS

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidõs Egyesület, Székesfehérvári Álláskeresõk Egye-
sülete ingyenes jogi tanácsadást indít család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet ügyvéd segítségével.
Helyszín: Székesfehérvári Álláskeresõk Egyesülete, Székesfehérvár, Tolnai u.
10.
Idõpont: kéthetente pénteken 12.00–14.00 óráig.
További információ és idõpont-egyeztetés munkanapokon 9.00 és 14.00 között a 06
(22) 333 460-as telefonszámon.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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Jókai bableves
Hozzávalók a leveshez: 25 dkg vörösbab,
25 dkg sonka (füstölt), 35 dkg kolbász
(gyulai), 1 l sonkalé, 1,5 l víz, 1 közepes vö-
röshagyma, 2 közepes sárgarépa, 1 köze-
pes fehérrépa, 2 gerezd fokhagyma, 3 dkg
sertészsír, 3 dkg finomliszt, 1 tk fûszer-
paprika, 1 csokor petrezselyem; a galuská-
hoz: 1 db tojás, 2 ek finomliszt.

A babot elõzõ nap megmossuk, majd beáz-
tatjuk. A babot egy fej hagymával és a fel-
kockázott sonkával majdnem készre fõz-
zük a sonkalében és a bab áztatóvizében.
Ha nincs sonkalevünk, akkor sózzuk a fõ-
zõvizet. A zöldségeket felkockázzuk, a kol-
bászt felszeleteljük és a babhoz adjuk.
Amikor a zöldségek már puhák, rántást
készítünk: a zsírt felforrósítjuk, összeke-
verjük a liszttel és a zúzott fokhagymával,
kicsit megpirítjuk, rászórjuk a pirospapri-
kát, felengedjük hideg vízzel. Ezt a rántást
öntjük a leveshez, és összeforraljuk. Egy
tojást összekeverünk 2-3 ek liszttel
(amennyit felvesz), majd galuskákat szag-
gatunk a levesbe. Végül az összeaprított
petrezselyemzöldet szórjuk bele, és 1-2
perc múlva lekapcsolhatjuk a lángot. A le-
vest tejföllel tálaljuk.

Eszterházy-rostélyos
Hozzávalók a hús pácolásához: 1 kg mar-
harostélyos (4 szelet), 4 dl napraforgóolaj,
1 dl ecet, 8 db babérlevél; a szószhoz: 6 ek
sertészsír, 6 közepes sárgarépa, 6 közepes
fehérrépa, 2 kisebb zeller, 2 közepes fej vö-
röshagyma, 4 ek kapribogyó, 3 ek mustár,
3 dl fehérbor (száraz), 350 g tejföl, 2 ek fi-
nomliszt, 8 db babérlevél, 2 citrom héja, 1
citrom leve, 2 tk cukor, só, bors ízlés sze-
rint; a tálaláshoz petrezselyem.
A hússzeleteket az olajból, ecetbõl és ba-
bérlevélbõl álló pácban pihentetjük a hû-
tõben 2-3 napig, majd felforrósított zsíron
elõsütjük és félretesszük. A megtisztított
zöldségeket (sárgarépa, fehérrépa, zeller)

vékony csíkokra metéljük (krumplipucoló
segítségével), a hagymát apróra vágjuk. A
hús elõsütésekor visszamaradt zsiradékon
megpároljuk a zöldségeket: sózzuk, bor-
sozzuk, kevés vízzel és borral felöntjük. Ha
már majdnem megpuhultak, kivesszük és
félretesszük. A hússzeletek mehetnek is
vissza a serpenyõbe, hozzáadjuk a citrom-
héjat, a babérleveleket, az apróra vágott
kapribogyót és a mustárt. Fedõ alatt puhá-
ra pároljuk a húst, közben néha ránézünk,
és ha szükséges, pótoljuk a vizet. Amikor a
hús puhulni kezd, kivesszük a serpenyõbõl
a babérleveleket és a citromhéjakat, és a
zöldségeket hozzáadjuk a húshoz. A liszt-
tel simára kevert tejföllel behabarjuk a
levét, belenyomjuk a citromlevet, végül
kevés cukorral ízesítjük. Petrezselyemmel
megszórva, párolt rizzsel körítve tálaljuk.

Rákóczi túrós
Hozzávalók a tésztához: 30 dkg liszt, 1 tk
sütõpor, 15 dkg vaj, vagy margarin, 5 dkg
porcukor, 1 cs vaníliás cukor, 3 tojássár-
gája, 1 ek púpozott tejföl; a túrótöltelék-
hez: 2 tojás, 30 dkg túró, 15 dkg porcukor,
5 dkg mazsola, 2 ek búzadara, 1 citrom; a
habhoz: 3 tojásfehérje, 15 dkg kristálycu-
kor, 10 dkg baracklekvár a kenéshez.

A lisztet elkeverjük a sütõporral, majd el-
morzsoljuk a zsiradékkal. Hozzákeverjük
a cukrot és a vaníliáscukrot, a tojások sár-
gáit, a tejfölt, összegyúrjuk és fél órára hû-
tõbe tesszük. 2 tojást szétválasztunk, a fe-
hérjét kemény habbá verjük. A túrót villá-
val összetörjük, összekeverjük a porcukor-
ral, a mazsolával, a tojássárgájával, a búza-
darával, a citrom reszelt héjával, és végül a
tojások keményre vert habjával. A tésztát
kinyújtjuk és egy 25x30-as tepsibe helyez-
zük, egy villával megszurkáljuk és elõmele-
gített sütõbe, közepes hõmérsékletre
tesszük, 5-6 percig sütjük. Ezután ki-
vesszük, megkenjük baracklekvárral, rá-
halmozzuk a túrótölteléket és vissza-
tesszük sülni. Amikor körben barnulni
kezd a széle, akkor jó. A tojásfehérjéket kis
fokozaton géppel felverjük a kristálycu-
korral. Jó sûrûnek kell lennie, nem is
verjük, inkább csak keverjük, amíg a cukor
el nem olvad. A túróra rakjuk, a sütõt
lejjebb vesszük és a habot szinte csak szá-
rítjuk rajta.

NAGYMAMA
RECEPTJEI

Heti idõjárás
A következõ napokban is folytatódik a hullám-
vasútra emlékeztetõ, erõsen változékony idõjá-
rás. Pénteken napközben markáns hidegfront,
majd az abból képzõdõ peremciklon érkezik,
mely eleinte intenzív esõt hoz, majd a hátolda-
lán szombaton elõbb a Dunántúlon, majd egyre
többfelé visszatérhet a tél, havazással, havas
esõvel és hideg idõvel. Vasárnap egyre keve-
sebb helyen havazhat, átmenetileg fel is szaka-
dozhat a felhõzet, a fagyos éjszaka után is csu-
pán fagypont körüli, vagy néhány fokkal a feletti
maximumra készülhetünk. Hétfõre érkezik meg
egy újabb ciklon jelentõs csapadékrendszere,
mellyel enyhülés is érkezhet, így hétfõn a kez-
deti havazást egyre többfelé válthatja majd fel
esõ, kedden pedig épp felettünk húzódhat a ke-
veredési zóna, ezért egyelõre megjósolhatatlan
a halmazállapoti kérdés.

www.metnet.hu

SZILVESZTER
KUPA 2017

TEREMLABDARÚGÓ-
TORNA

2017. december 30. 8.30 óra
(megnyitó)

Sárbogárd, a Mészöly Géza
Ált. Isk. tornaterme

Az elsõ mérkõzés
kezdési idõpontja: 9.00 óra.

Maximum 12 csapat jelentkezését várjuk. (Egy
csapatba max. 14 fõ nevezhetõ.)
Nevezési díj: 14.000 Ft (amely egyszeri étke-
zést is magában foglal a csapatok számára).
A helyszínen BÜFÉ üzemel!
Hangosítás, zene, jó hangulat!
Lebonyolítási rendszer: A-, B-, C-csoport, 1.-2.
automatikusan továbbjut, illetve a két legjobb
3. helyezett, majd negyeddöntõ, elõdöntõ, 3.
helyért, döntõ. A csoportsorrend megállapítá-
sa: több pont, egymás elleni eredmény, gólkü-
lönbség, több rúgott gól, 3-3 büntetõ.
Részletes versenykiírást a nevezett csapatok-
nak nyomtatott formában biztosítunk, 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 néven lehet megtalál-
ni, ahol további friss információkkal szolgálunk.
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Motoros Mikulások
Csengõszó, halkan suhanó szán és szarvasok helyett berregõ, két-
kerekû járgányokon érkezett egy tucat Mikulás-ruhás motoros a
Hõsök terére szombaton délelõtt. Érsek Enikõ önkormányzati
képviselõ asszony és csapata hívta össze õket az internet segítségé-
vel, hogy látványos menetükkel egész Sárbogárdon hirdessék az
igazi Mikulás érkezésének közeledtét. A nagy hidegben indulás
elõtt és után is meleg teával tankoltak fel a résztvevõk és a látásuk-
ra összesereglettek a mûvház elõtt, no és szaloncukorral, amit a
Nagyszakállú elõfutáraként szórtak szét a gyerekek közt az utcák-
ban.

Hargitai–Kiss Virág

Mind a kettõ megvolt,
végül egy pontot elvettek tõlünk Ercsiben

Ercsi SE–VAX KE Sárbogárd 25-25 (13-13)
Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 10. forduló
Vezette: Krupják B.–Vargáné B. M. Nézõszám: 60 fõ.
Ercsi: Sütõ – Szabó 3, Deák 2, Balázs 3, Egervári 5, Minik 8,
Repscsik 2.
Cserék: Mikus – Juhász, Bohn, Lósits 2, Lesó.
Sárbogárd: Németh – Szabó 3, Bodoki 7, Pluhár 2, Rehák 8,
Goldberger 4, Kaló 1.
Cserék: Sohár – Várady–Szabó, Aranyos A., Botka.
Edzõ: Bodoki György.
A bajnokság 10., az õszi forduló utolsó játéknapján a listavezetõ
Ercsi csapatához látogattunk. A célunk a tisztes helytállás volt, de
bíztunk a pontszerzésben is. Ehhez méltón sikerült kezdeni a ta-
lálkozót. 10 perc játék után 5-3-as vezetést mutatott az eredmény-
jelzõ a javunkra. Aztán a hazaiak, Egervári és Minik vezetésével
kezdték felvenni a mérkõzés ritmusát. A 22. percben Bodoki
György volt kénytelen idõt kérni, hiszen a listavezetõ meglépett 2
találattal (11-9). Jól jött a fejmosás, hiszen egymás után szerzett 3
találattal visszavettük a vezetést. A játékrész utolsó perceiben
egyenlítettek a hazaiak, sõt a vezetésért is támadtak, de Németh
Tomi ziccert hárított, így döntetlennel mehettünk pihenni a szü-
netre.
A fordulás után sokáig fej fej mellett haladtunk. Nyitott védeke-
zésünk sokszor jól mûködött, de a támadásban nem sikerült élni a
lehetõségekkel. Hibáztunk ziccereket és vétettünk eladott labdá-
kat is. Az utolsó 6-7 percre egygólos hazai elõnnyel fordultunk.
Innentõl kezdve aztán a mi perceink következtek. Zsinórban há-
romszor sikerült betalálnunk, és 2 perccel a vége elõtt meglép-
tünk 2 találattal (23-25). Az utolsó elõtti támadást is sikerült kivé-
dekeznünk, így egygólos elõnyel támadhattunk 45 másodperccel
a vége elõtt. Zsebben látszott a két pont. Passzív játéknál szabad-
dobáshoz jutottunk, de Bodokit 3 méteren belül akadályozták a

hazaiak, majd a játék késleltetése miatt elvették tõlünk a labdát
érthetetlen módon. Aztán elszabadult a pokol, reklamálásért a
kispad kapott 2 percet, a hazaiak pedig kiegyenlítettek. Az utolsó
pillanatokban a középkezdés után még volt egy lövésünk, de
nehéz helyzetbõl nem sikerült betalálnunk. Sajnos a játékvezetõk
elvették az egyik pontot tõlünk a hajrában!
Hatalmas dicséret illeti a csapatot, hiszen nagyot küzdöttek, és
mindkét pontra rászolgáltak. Sajnos volt egy olyan személy, aki
megakadályozott minket a pontszerzésben. Az utolsó két mérkõ-
zésen több játékosnak is feljavult az egyéni teljesítménye, ami
meglátszott a lõtt gólok számában és a végeredményben is. Táma-
dójátékunkban végre elõjött a sebesség és a tudatosság is, erre le-
het építeni a tavasszal majd. A 4. helyünk a tabellán nem túl fé-
nyes, ettõl több van ebben a csapatban. Február, március tájékán,
reméljük, sérültjeink (Horváth István és Suplicz István) is felépül-
nek majd, valamint egy-két új játékos is várható még. Folytatás
február közepén!

Tabella:
1. Martonvásári KSE 9 7 1 1 278 219 59 15
2. Ercsi SE 9 6 2 1 252 201 51 14
3. Rácalmás SE 8 6 0 2 218 195 23 12
4. VAX KE Sárbogárd 8 3 2 3 209 186 23 8
5. Bicskei TC 9 4 0 5 199 215 -16 8
6. Móri KSC II. 8 1 1 6 210 259 -49 3
7. Velencei SE 9 0 0 9 202 293 -91 0

A 10. forduló további eredményei:
Martonvásár–Velence 42-24 (24-7), Bicske–Mór
II. 26-23 (13-12)

Rehák Tamás
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BOGÁRD és VIDÉKE városi teremlabdarúgó-bajnokság
VII. forduló

Bogárd Junior–Sárszentágota
3-6 (2-2)

Bogárd Junior: Varga – Bor, Álland, Far-
kas II., Lénárt.
Csere: Boros, Farkas I., Stadler, Szakács.
Sárszentágota: Fekete – Kiss, Fövenyi,
Apolczer, Bognár.
Csere: –
1. perc: Farkas II. lövését védte Fekete,
Fövenyi lövését meg Varga. 4. perc: Apolc-
zer lövése a bordásfalról pattant Varga ke-
zébe. 5. perc: Bognár lövése kapu fölé
szállt. 6. perc: Boros erõs lövése célt té-
vesztett. 7. perc: Lénárt cselezgetett, lövé-
se kapu fölött hagyta el a játékteret. 10.
perc: nagy helyzetet hagyott ki a Junior. 11.
perc: Bognár lövését Varga lábbal hárítot-
ta. 12. perc: Kiss lövését Varga szögletre
ütötte. A másik kapunál Álland kilõtte a
hosszú sarkot, 1-0. 16. perc: Bor Fekete hi-
bája után a felsõ lécet találta el. Nagy hely-
zet volt! 18. perc: Kiss lövése Borról pat-
tant a kapuba: öngól! 1-1. Kezdés után
Lénárt nagy lövésével 2-1. 19. perc: Kiss
erõs lövését Varga szögletre spárgázta. 20.
perc: Fövenyi egyenlített, 2-2. 21. perc:
Bognár lövése Vargáról szögletre szállt.
23. perc: Kisst nem tudták tartani a Junior
játékosai, 2-3. 24. perc: Farkas II.–Fekete
párharca, utóbbi sikerével. 25. perc: Sza-
kács félpályáról lövésre szánta el magát, a
labda utat talált a kapuba, 3-3. 27. perc:
Farkas I. a kapu fölé bombázott. 28. perc:
Kiss lövése a kapufát súrolta. 29. perc:
Lénárt belekeveredett a cseleibe. A követ-
kezõ lövését Fekete kiütötte. 31. perc: Kiss
a kapufát tesztelte. 34. perc: Fövenyi át-
adását Kiss pöckölte a kapuba, 3-4. Alig
telt el 20 másodperc, Kiss ismételt, 3-5. E
gól után hitehagyottá vált a Junior. 38.
perc: Fövenyi állította be a végeredményt,
3-6.
Ennyivel jobb volt a Sárszentágota Öfi!
Sárga lap: Szakács.
Góllövõk: Álland, Lénárt, Szakács, illetve
Bor, Fövenyi 2, Kiss 3.

Extrém–Sárkeresztúr Kike 6-3 (3-0)
Extrém: Németh – Dévényi, Nedoba, Tó-
rizs, Horváth.
Csere: Szabó A., Szabó F.
Sárkeresztúr Kike: Visi – Hegedüs, Sza-
uervein, Kristóf, Jancski.
Csere: Müller.
1. perc: Jancski lövése vezette be a mérkõ-
zést. Kristófot buktatta Nedoba. A szabad-
rúgásból nem lett eredmény. 2. perc: Tó-
rizs lövését Visi szögletre ütötte. Hegedüs
váratlan lövése a kapufáról vágódott a me-
zõnybe. 3. perc: Horváth nem találta el a
kaput jó helyzetben. 4. perc: Nedoba lövé-
se kerülte el a kaput. Jancski lövését meg
Németh védte. 5. perc: Szauervein, majd
Kristóf lövését védte Németh. 6. perc:
Müller jó helyzetben rosszul ért labdához,
elpattant tõle. 6. perc: Horváth közeli lövé-
sét védte Visi. 9. perc: Tórizs a régi önma-
gára emlékeztetõ játékot produkált. El-
fektette Visit és megszerezte a vezetést,

1-0. Kezdés után Dévényi a megszerzett
labdával kapura tört, lövése beakadt, 2-0.
11. perc: Szabó (Szanyó) csúsztatott alig
mellé. 13. perc: Szabó F. nagy góljával 3-0.
Visi rámozdulni sem tudott. 14. perc:
Müller lövése nem okozott gondot Né-
methnek. 15. perc: nagy csel után Szabó F.
kapu mellé lõtt. 17. perc: Hegedüs szabad-
rúgása kapu fölött landolt. Szép Ext-
rém-támadás után Visi bravúrosan védett.
19. perc: Dévényi lövése kerülte el a kaput.
20. perc: Jancski lövését védte Németh. 21.
perc: Horváth lövését Visi szögletre ütöt-
te. 22. perc: Németh feleslegesen ment ki a
kapuból. Jancski átadását Kristóf pofozta
be, 3-1. 24. perc: szöglet után Hegedüs szé-
pített, 3-2. Kezdés után Tórizs hagyott ki.
25. perc: Horváth mit hagyott ki? Nehe-
zebb volt kihagyni, mint berúgni! 26. perc:
Dévényi átadását Horváth kapu fölé vágta.
28. perc: Horváth most kapu mellé lõtt. 29.
perc: Dévényi lövése a kapufán csattant.
30. perc: Tórizs átadásából Horváth volt
eredményes, 4-2. Még be sem írtam a jegy-
zõkönyvbe, Szabó F. növelte az elõnyt, 5-2.
31. perc: Müller lövése kerülte el a kaput.
32. perc: nem figyeltek Kristófra, szépített,
5-3. 33. perc: szöglethez jutott az Extrém,
és Horváth találatával 6-3. 34. perc: szép
háromszögelés után Horváth kapáslövése
kerülte el a kaput. 36. perc: Hegedüs lövé-
sét hárította Németh. 38. perc: Horváth lö-
vése Visi ölében halt el.
Jó mérkõzés volt!
Góllövõk: Tórizs, Dévényi, Szabó F. 2,
Horváth 2, illetve Kristóf 2, Hegedüs.

Twister Galaxy–Spuri 6-2 (2-1)
Twister Galaxy: Bognár – Szántó, Kaló,
Kun, Budai.
Csere: Balogh, Barabás, Killer.
Spuri: Huszár, Gilicze, Imre, Kiss, Zámbó.
Csere: Banda, Bozsoki, Bereczki, Czeiner,
Fésû.
1. perc: Budai lövését védte Huszár. 2.
perc: Zámbó nagy helyzetben kapu elõtt
keresztbe lõtt. 3. perc: Kun alapvonalról
leadott lövését védte Huszár. 4. perc: Kun
kapu mellé trafált. 6. perc: Budai átadását
Szántó a kapufára rúgta. 9. perc: Barabás
nem tétovázott, kapuba lõtt, 1-0. 10. perc:
Gilicze lövését Bognár vetõdve hárította.
A védésnél megsérült. Rövid ápolás után
talpra állt. 12. perc: Bereczki elsõ labda-
érintésbõl egyenlített, 1-1. Kezdés után
Kun durrantott a kapu mellé. 14. perc: Hu-
szár mentett Budai elõl. 16. perc: Budai lö-
vését Huszár bevédte, 2-1. 17. perc: Killer
felvette az utazósebességet. 19. perc:
Czeiner hagyott ki helyzetet. Killer meg a
kapufát találta el. 20. perc: Czeiner! Ennél
nagyobb helyzet nem kell! 21. perc: Budai
hagyott ki helyzetet, majd Kun. Mi van, fi-
úk? 23. perc: Gilicze kezére pattant a labda
a hatoson belül. 7 méteres! Budai nem ke-
gyelmezett, 3-1. 25. perc: Kun buktatta Im-
rét. A szabadrúgás a sorfalról szögletre
pattant. 27. perc: Gilicze lövését Bognár
védte. 28. perc: Küllõ (a rétszilasi) Székes-
fehérvárt vette célba. 29. perc: Kun
egyénieskedett. Átadás helyett kapu fölé

lõtt! 32. perc: Budai lövése a kapufán csat-
tant. 33. perc: Barabás lövése után a labda
a kapuban, 4-1. 34. perc: Budai tálalt Ba-
logh elé, aki visszatette Budai elé, cselek
sorozata után szerelték. 36. perc: Kaló
megugrásból kilõtte a jobb alsó sarkot, 5-1.
37. perc: Kun is feliratkozott a góllövõk kö-
zé, 6-1. 38. perc: Banda lövését Bognár Fé-
sû elé ütötte, közelrõl nem hibázott, 6-2.
Megérdemelt Twister-siker!
Góllövõk: Barabás 2, Budai 2, Kaló, Kun,
illetve Bereczki, Fésû.

Dream Team–
Légió 2000, Agro Natur 0-12 (0-6)

Dream Team: Hajdu – Bognár J., Kiss, Vö-
rös, Mondovics.
Csere: Bognár R., Rozgonyi, Varga.
Légió 2000, Agro Natur: Horváth – Ma-
gyar, Kelemen, Virág, Nyúl.
Csere: Gábris, Szabó, Tóth G.
1. perc: nem sokáig váratott magára a gól.
Nyúl jól eltalált lövése után került a kapu-
ba a labda, 0-1. 2. perc: Virág letette a név-
jegyét, 0-2. 4. perc: Vörös lövése a kapu fö-
lé szállt. A kidobott labdát Nyúl juttatta a
kapuba, 0-3. 5. perc: Vörös lövésébe Kele-
men lépett bele. 6. perc: potyognak a gó-
lok. Virág eredményes, 0-4. 7. perc: Kiss
lövése nem okozott gondot Horváthnak. 8.
perc: Rozgonyi lõtt kapu mellé. 9. perc:
Gábris lövésébe Hajdu vetette bele magát.
11. perc: Szabó a kapufát találta el. 13.
perc: Tóth G. szabadrúgása kötött ki
Hajdu kapujában, 0-5. 14. perc: Szabó
most nem hibázott, 0-6. 16. perc: Tóth lö-
vése ment kapu mellé. 18. perc: Nyúl lövé-
sét védte Hajdu. 19. perc: Virág a kapu tor-
kában hibázott. 21. perc: Virág, 0-7. 22.
perc: szöglet után Gábris találata, 0-8. 23.
perc: a megállíthatatlan Virág találata,
0-9. 24. perc: megint Virág, 0-10. 25. perc:
Varga lövését Horváth kiütötte a mezõny-
be. 27. perc: Magyar eresztett meg egy
nagy lövést a kapu fölé. 28. perc: Magyar
lövése, és máris 0-11. A szórványos Dream
Team támadásai nem jelentettek veszélyt
Horváth kapujára. 31. perc: Nyúl-gól, 0-12.
Meddõ mezõnyfölény a Légió javára!
Sárga lap: Nyúl.
Góllövõk: Nyúl 3, Virág 5, Tóth, Szabó,
Gábris, Magyar.
A mérkõzéseket vezette: Tóth I.

Tabella

1. FDL Kft. 6 5 - 1 25:5 15
2. Extrém 6 4 1 1 32:21 13
3. Twister Galaxy 6 4 1 1 26:22 13
4. Légió 2000,

Agro Natur 6 4 - 2 35:9 12
5. Sárszentágota Öfi 6 3 1 2 22:19 10
6. Sárkeresztúr Kike 6 3 - 3 21:22 9
7. Spuri 7 2 - 5 14:29 6
8. Dream Team 7 1 1 5 16:35 4
9. Bogárd Junior 6 - - 6 18:47 0

Góllövõlista

1. Budai Gábor – Twister Galaxy, Virág
Zsolt – Légió 2000, Agro Natur: 12-12 gól.

Gróf Ferenc
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1139 Budapest, Frangepán utca 7.
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A BOGÁRD és VIDÉKE városi
teremlabdarúgó-bajnokság tavaszi sorsolása

2018. január 7.: X. forduló:

9.00–9.40 Dream Team–Sárszentágota Öfi
9.45–10.25 Légió 2000 Agro Natur–Sárkeresztúr Kike
10.30–11.10 Bogárd Junior–FDL Kft.
11.15–11.55 Extrém–Spuri
Szabad: Twister Galaxy

2018. január 14.: XI. forduló:

9.00–9.40 Sárkeresztúr Kike–Spuri
9.45–10.25 Dream Team–Twister Galaxy
10.30–11.10 Extrém–Bogárd Junior
11.15–11.55 Légió 2000, Agro Natur–FDL Kft.
Szabad: Sárszentágota Öfi

2018. január 21.: XII. forduló:

9.00–9.40 Sárszentágota Öfi–Sárkeresztúr Kike
9.45–10.25 FDL Kft.–Dream Team
10.30–11.10 Spuri–Légió 2000, Agro Natur
11.15–11.55 Twister Galaxy–Extrém
Szabad: Bogárd Junior

2018. január 28.: XIII. forduló:

9.00–9.40 Dream Team–Spuri
9.45–10.25 Légió 2000, Agro Natur–Sárszentágota Öfi
10.30–11.10 Bogárd Junior–Twister Galaxy
11.15–11.55 Extrém–FDL Kft.
Szabad: Sárkeresztúr Kike

2018. február 4.: XIV. forduló:

9.00–9.40 FDL Kft.–Sárkeresztúr Kike
9.45–10.25 Spuri–Sárszentágota Öfi
10.30–11.10 Bogárd Junior–Dream Team
11.15–11.55 Twister Galaxy–Légió 2000, Agro Natur
Szabad: Extrém

2018. február 11.: XV. forduló:

9.00–9.40 Dream Team–Sárkeresztúr Kike
9.45–10.25 Extrém–Sárszentágota Öfi
10.30–11.10 Bogárd Junior–Spuri
11.15–11.55 Twister Galaxy–FDL Kft.
Szabad: Légió 2000, Agro Natur

2018. február 18.: XVI. forduló:

9.00–9.40 Sárszentágota Öfi–Bogárd Junior
9.45–10.25 Sárkeresztúr Kike–Extrém
10.30–11.10 Spuri–Twister Galaxy
11.15–11.55 Légió 2000, Agro Natur–Dream Team
Szabad: FDL Kft.

2018. február 25.: XVII. forduló:

9.00–9.40 Bogárd Junior–Sárkeresztúr Kike
9.45–10.25 Twister Galaxy–Sárszentágota
10.30–11.10 FDL Kft.–Spuri
11.15–11.55 Extrém–Légió 2000, Agro Natur
Szabad: Dream Team

2018. március 4. XVIII. forduló:

9.00–9.40 Sárkeresztúr Kike–Twister Galaxy
9.45–10.25 Sárszentágota Öfi–FDL Kft.
10.30–11.10 Légió 2000, Agro Natur–Bogárd Junior
11.15–11.55 Dream Team–Extrém
Szabad: Spuri

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2017. december 8-án (pénteken) 9 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekrõl, intézkedésekrõl. Beszá-
moló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
3. Sárbogárd Város Önkormányzata (2013–2018) helyi esélyegyenlõségi program-
jának felülvizsgálata.
4. A képviselõ-testület 2018. évi munkatervének jóváhagyása.
5. A 2018. évi belsõ ellenõrzési ütemterv elfogadása.
6. A Sárbogárdi Zengõ Óvoda tanfelügyeleti értékelésének és intézkedési tervének
tudomásul vétele.
7. Tájékoztató a 2017. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról és a végzett mun-
kákról, a 2018. évi foglalkoztatás keretének meghatározása.
8. A gyepmesteri feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása.
Elõadó: polgármester
9. A Tehetség Mûvészeti Alapítvány hozzájárulási kérelme bérleti jogcímen telep-
helybejegyzéshez.
10. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata az „Európa Kulturális Fõvá-
rosa 2023” cím elnyerésére benyújtandó pályázatának támogatása.
11. A „Runbogárd” futócsapat támogatási kérelme.
12. A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.
13. Bejelentések.
13/1. Sárbogárd Város Önkormányzata képviselõ-testületének 2017. november
10-ei ülésén elhangzott bejelentésekre válasz a mûszaki osztály részérõl.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSE
2017. december hónapban az alábbi idõpontokban kerül sor a térítési díjak beszedé-
sére:

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola:
2017. december 11. (hétfõ) 7.45–16.30 óra

Sárszentmiklósi Általános Iskola:
2017. december 12. (kedd) 7.45–16.30 óra

Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium:
2017. december 13. (szerda) 7.45–16.00 óra

Szent István Általános Iskola:
2017. december 14. (csütörtök)7.45–9.00 óra

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola:
2017. december 14. (csütörtök) 9.15–10.15 óra

Pótbefizetés:
2017. december 20-án, szerdán a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal fsz. 2. számú
irodájában, ügyfélfogadási idõben.

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal
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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
Pultost keresek 06 (30) 560 0259
Fiatal gazda szántóföldet bérelne támogatás feletti áron! Területek:
Nagyhörcsök, Sárhatvan, Örspuszta, Pusztaegres, Sáregres, Mezõ-
szilas, Káloz, Dég (Alsótöbörzsök, Sárszentmiklós). Minimum 3 hek-
tártól. Telefon: 06 (30) 613 0823
Aba központjában 90 nm2-es üzlethelyiség hosszú távra azonnal ki-
adó, pl. pékség céljára. Érdeklõdni: 06 (30) 927 5627
Fenyõfavásár! Ezüst-luc-kékduglasz fenyõfák 1,5 métertõl 3 méterig
kaphatók 2000 Ft/db áron. Karácsonyra lábon kiválasztható. Iker
György Sárbogárd, Szent István út 130. a tápboltnál. (Óvodáknak, is-
koláknak ingyen adok.) Telefon 06 (30) 688 1651
Farm-Feed Kft. sárbogárdiak jelentkezését várja az alábbi munkakö-
rök betöltésére: irodai asszisztens, bolti eladó, mozgóbolti eladó. Ér-
deklõdni: 06 (20) 379 2800
Sárszentmiklós központjában üzlethelyiség kiadó. 06 (20) 937 6156
Élettársat keresek 60 év körüli hölgy személyében. 06 (30) 423 2616
300 négyszögöles terület présházzal, pincével, gyûrûs kúttal, vil-
lannyal, a Fehérvári útnál eladó. 06 (20) 849 2078
Eladó Cecén üzletház (volt festékbolt), ugyanitt Kossuth u. 90-ben
építési telek, megkezdett épülettel. Simontornyán étterem és hor-
gásztó, szobák, 3,5 ha belterületen, +6.000 m2 belterület. 06 (30) 2716
214, 06 (30) 9945 882
Nagy teljesítményû terménydaráló és húsgalamb költõpárok eladók
06 (25) 463 409
Csirkevásár! Tinódy út 52. Tisztítva is elõjegyeztethetõ 06 (30) 384
2294
Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók. Sárszentágota, Páko-
licz Árpádné 06 (25) 476 051, 06 (20) 451 7966

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

Ha karácsonyig ÚJ KERÉKPÁRT vásárol
a SPURI kerékpárszaküzletben,

AJÁNDÉKBA KAP egy FENYÕFÁT KARÁCSONYRA!
Sárbogárd, Ady E. út 213.

06 30 425 9736

Sárhatvanban, a Zichyfarmra, 340 Le-s Case-IH
Magnum TRAKTORRA ÉS EGYÉB GÉPRE KERESÜNK

GPS-kezelésben jártas TRAKTOROST,
valamint EO-JUMZ ÖREG KOTRÓRA

jogosítvánnyal rendelkezõ, nyugodt KEZELÕT,
munkatapasztalattól és végzettségtõl függõen

bruttó 1200-2000 Ft/óra bérezéssel.
Telefon: 06 30 9381 681 vagy 06 30 340 0224

INFORMATIKAI SZAKÜZLETET ÉS SZÁMÍTÓGÉP
SZERVIZT NYITUNK

december 9-én szombaton, 9 órától
SÁRBOGÁRD KÖZPONTJÁBAN

Ady Endre út 168. szám alatti üzletházban.
Nyitási akciók: használt számítógépek, laptopok,
monitorok 10 % engedménnyel a nyitás napján!

Telefon: 06 30 237 1901

ELVESZTEK! November 29-én Papföld környékén
ELTÛNT EGY PULI és egy rövid szõrû, barna-fekete,

KEVERÉK, KÖZÉPTERMETÛ KUTYA.
Aki látta õket, kérem,

a következõ telefonszámon hívjon: 06 30 930 5569

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

TÉLEN A VÍZMÉRÕK ELFAGYHATNAK!
Télen a vízmérõk, sõt a használaton kívüli házi vízvezetékek is elfagy-
hatnak. Az ilyenkor elfolyó víz díját – a jogszabályok szerint – Önnek, a
felhasználónak kell megfizetnie.
Ennek elkerülésére kérjük, hogy:
– A vízmérõaknákat (vízmérõhelyeket) hõszigetelés szempontjából
ellenõrizzék.
– A rosszul záródó, sérült, szabálytalan aknafedlapot cseréljék ki,
vagy gondoskodjanak megjavításukról.
– Az üdülõ vagy „zártkerti” ingatlanok és a vízzel ellátott építési (üres)
telkek vízhálózatának víztelenítésérõl se feledkezzenek meg.
– Víztelenítéskor a vízmérõ elõtti, utca felõli csapot (szelepet) zárják
el, a belsõ csapot hagyják nyitva, így a vízmérõbõl is el tud távozni a
víz.
Használaton kívüli ingatlanja vízmérõjének téli víztelenítését megren-
delés alapján, díjazás ellenében elvégezzük.
További információért keressék helyi dolgozóinkat, vagy ügyfélszol-
gálatainkat:
Sárbogárdon és térségében a 80/919-004-es,
Szabadbattyánban és környezetében a 80/200-344-es

telefonszámon.
A megrendelést honlapunkon keresztül is megtehetik elektronikus
ügyfélszolgálatunk segítségével.
Készséggel állunk rendelkezésükre.
Elektronikus ügyintézés, további információ: www.fejerviz.hu

FEJÉRVÍZ ZRt.

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok
Víz- és Csatornamû

Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

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.

FENYÕFA-VÁSÁR!
SÁRSZENTMIKLÓS, VIRÁGBOLT

Friss vágású, zalai fenyõk TERMELÕI ÁRON
kaphatók december 11-tõl.

Telefon: 06 (20) 9376 156, 06 (30) 474 5405
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Helytörténeti
füzetek

A Sárbogárdi Múzeum Egye-

sület alakulásakor, 2009-ben

fontos célkitûzésként jelölte

meg a közös sárbogárdi örök-

ségünk feltárását, megismer-

tetését és ezen keresztül

megõrzését. E törekvés része

induló sorozatuk, melyben

tudományos jellegû történel-

mi tanulmányokat, szemé-

lyes élettörténeteket, életraj-

zokat, visszaemlékezéseket

éppúgy meg kívánnak jelen-

tetni, mint régi fényképeket,

képeslapokat összegyûjtõ al-

bumokat.

Eddig megjelent kötetek:

Isztl László:
Adatok Sárbogárd régészeti

topográfiájához
***

Dr. Kék Emerencia:
Egy magyar polgár
a XX. században –

Tatár József
úri szabó mester életrajza

***

Kovácsné Komáromi Edit:
Huszár Dezsõ közéleti

munkássága és utóélete
1918-tól napjainkig

Lakk Norbert:
A sárbogárdi zsidóság

története
***

Tóth Kornélia:
A sárbogárdi községi (reál)

gimnázium története
1920–1928

***

Csanády Sándor:
A Sárbogárdi Községi
Gimnázium értesítõi

1920–1928
***

Kiss Józsefné:
Életem – Apám emlékére

A kötetek megvásárolhatók

a szerkesztõségben.
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