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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

MIKULÁS-MIKULÁS-
VARÁZSVARÁZS

Írás a
19. oldalon.

BÚCSÚZÓK BÁLJABÚCSÚZÓK BÁLJA
Írás a 2. oldalon.

Sárbogárd karácsonyfáját – sokak régi vágyát –, kedden állí-
totta, díszítette fel az önkormányzat. Vigyázzunk rá közösen!
Rongálás, csonkítás, pusztítás helyett vigyünk rá egy-egy
díszt, hogy igazán a miénk legyen! A városiasság a közös
dolgok megbecsülésében mutatkozik meg, ami az egyének
intelligenciájának tükre. HKV



2 HIRDETÉS 2017. december 14. Bogárd és Vidéke



Bogárd és Vidéke 2017. december 14. ISKOLA 3

Búcsúzók
bálja

Az érettséghez ismét közelebb került egy
évfolyam, a Sárbogárdi Petõfi Sándor
Gimnázium végzõsei, Varga Piroska, Hor-
váth Veronika és Horváthné Szabó Judit
osztályai.
A megszokott menetrend szerint zajlott az
iskola kiemelkedõ eseménye. Este hét óra-
kor Boda János igazgató és a 11. évfolyam
mûsora köszöntötte a nap fõszereplõit.
Majd felkerültek a szalagok a végzõsök
szíve fölé.

A bált keringõ nyitotta két felvonásban.
Mivel kétszer táncolták el a Radnai Zol-
tántól tanultakat, ezért neonfényben is
megcsodálhatta a nézõsereg a fehér ruhák
forgását. A diákok tanáraikat és szüleiket
is fölkérték egy keringõre, ami mindig
megható pillanata a szalagavató báloknak.
Egy kis szünet után következtek a megle-
petéstáncok. Modern zenei összeállítások-
ra mutattak be koreográfiákat a legidõ-
sebb diákok. Horváthné Szabó Judit, aki
nem mellesleg testnevelõ – és négy gyer-
mek édesanyja, két unoka büszke nagyma-
mája (bár ezt alkata alapján senki nem
mondaná meg róla) –, tanítványaihoz csat-
lakozva akrobatikus elemekkel nyûgözte
le a vendégeket. De tartogatott még más

különlegességet is az este, ugyanis elsõ íz-
ben adtak elõ táncot szülõk – görög dalla-
mokra mutatták meg, hogy bennük is ég
még a fiatalság tüze.
Elmaradhatatlan része volt még a bálnak a
bébitabló-kiállítás és a tombola is.

Tudósítónktól

Köszönet
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
tombola-felajánlásokkal járultak hozzá a Sárbogár-
di Petõfi Sándor Gimnázium szalagavató báljához:
Alapi Munka Gyümölcse Szociális Szövetkezet,
Atlanta Sport, BB szépségszalon, BENU Gyógy-
szertár, Hírház – Bogárd és Vidéke, Borjus János –
Finomságok Boltja (Töbörzsök), Cleopátra Nails,
Cosa Nostra, Delta, FAIR Bútorház Sárbogárd, Fru-
zsi-bizsu ajándékbolt, Gazdabolt, Heves Therm, Il-
dikó fodrászat, Intim, Irka papírbolt, Juhász Erika
körmös, Almádi Zsuzsanna – Kristály szépségsza-
lon, Módi divat, Óra-ékszer, Orova, Pöttöm cuki,
Roberto fodrászat, Schwarzkopf fodrászat, Sea-
side szépségszalon, Seszták Optika, Stiller Kft.,
Szabó Árpádné – Vénusz Vegyeskereskedés, Szi-
várvány, Huszár Lajos – Spuri Kerékpárszaküzlet,
Ulmer divat, Varázs ajándék, Radnai Zoltán és a
végzõs diákok szülei. Mezõszilasi felajánlások: Ad-
ria Pékség, Ágner János, Cseh László, Hamarné
Molnár Sára, Kilinkóné Horváth Beáta, Lepsényi
Lajos, Maron Jánosné, Nagy-Tóth Andrea, Pethes
Sándor, Steidl János, Szilágyi Lászlóné, Varga
László, Zsoldos Ernõné, Sebestyénné Nagy Elvira.

400 ezer Ft a Mészölynek
A Tesco „Ön választ, mi segítünk” elnevezésû programja kereté-
ben ezúttal a Mészöly Géza Általános Iskola kapta a körzet vásár-
lóitól a legtöbb támogató kupont (összesen 32 ezret), ezért decem-
ber 7-én az iskola aulájában ünnepélyes keretek között, az intéz-
mény népes közössége elõtt vehette át Fülöpné Nemes Ildikó igaz-
gató asszony a Tesco képviselõitõl a nyertesnek járó 400 ezer forin-
tos adományt. Az összegbõl az iskola parkjának elöregedett
növényzetét újítják, fiatalítják meg.
Héja Titanilla, a Tesco igazgatója beszélt a pályázat részleteirõl. A
program 2016-ban indult, hogy segítse a helyi közösségek kezde-
ményezéseit, környezetük megszépülését. Országosan 270 szerve-
zet pályázott, melybõl 47-et választottak ki a vásárlók. Ebbõl az
egyik szerencsés díjazott a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános
Iskola.

HL
Fotó: meszolysuli.hu
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NAPLÓ
A december 8-ai testületi ülésen 9 képviselõ jelent meg; Érsek
Enikõ és Aranyos József voltak távol.
Dr. Sükösd Tamás a két ülés közötti történésekrõl számot adva a
következõket emelte ki: November közepén az új közétkeztetési
szolgáltató, a TS Gastro Kft. tartott egyeztetést az érintett dolgo-
zókkal és intézményekkel. 25 fõbõl 23 munkavállalót vett át a cég,
két fõ magától ment el. A korábbi szolgáltató, az Eurest elállt a
fellebbezéstõl, így a teljes szolgáltatási idõszakra szerzõdést kö-
tött az önkormányzat a TS Gastroval. A lakossági fórumok kivite-
lezhetõ javaslatait már nekiálltak megvalósítani. November
20-án tartották a rendõrség járási egyeztetõ fórumát. A Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányság megyei összehasonlításban jól áll.
Örömteli, hogy a határszolgálat megszûnõben van. November
23-án ült össze a szociálpolitikai kerekasztal; a résztvevõk a mun-
ka során is aktívak. A leendõ ipari park gázkiváltására megkötöt-
ték a szerzõdést. Kevés tervezõ van, aki ezzel foglalkozik, nehe-
zen, de találtak egyet, akinek belefér az idejébe ennek megterve-
zése. Döntöttek a Bursa-támogatásokról, mindenkinek jutott, aki
pályázott. Most kevesebb igénylõ volt, így lejjebb tudták vinni a
ponthatárt. December 5-én a Tarr Kft.-vel egyeztettek a szélessá-
vú rendszer megvásárlásáról. A cég ajánlata most már pozitívabb
képet mutat. A Digi Kft. képviselõje is járt Sárbogárdon, mivel
felvásárolják az Invitelt. Szeretnének fejleszteni, a kábelt a föld-
ben elvezetni a városon belül. A külsõ részeken viszont oszlopo-
kon megy majd a vezeték valószínûleg.

ÖSSZEHANGOLT SEGÍTSÉG

A 2013–2018-ig tartó idõszakot felölelõ helyi esélyegyenlõségi
program felülvizsgálata kapcsán dr. Sükösd elmondta: annak ér-
dekében, hogy rendszeres támogatást, segítséget tudjanak adni a
rászorulóknak, több szervezet – Élelmiszerbank, Karitász, Phi-
lia, Tesco – végez összehangolt munkát. Ha bárki segíteni szeret-
ne, a Családsegítõ vezetõjével egyeztessen, mert sajnos van
rászorulóbiznisz. Az együttmûködõ szervezeteknek az a célja,
hogy ne párhuzamosan adjanak ugyanoda, hanem minél több em-
bernek jusson adomány. Pusztaegresen elindult a szegregáció fel-
számolása, kihelyezett szociális munkás (Farkas Edina) segíti a
ruhaosztást és élelmiszerosztást, a kérelmek kitöltését.
Szilveszterné Nyuli Ilona: A Pusztaegresen dolgozó szociális
munkás tud nyomtatni?
Dr. Sükösd: Igen, múlt hét óta. Asztala van a védõben. Ha a pályá-
zat másik részét illetõen is pozitív döntés születik, akkor megújul-
hat a pusztaegresi klub, és ott kapna helyet a szociális munkás.
Több pénzt a köztisztviselõknek
A testület jövõ évi munkatervének elfogadása kapcsán Szilvesz-
terné kérdezte: A polgármester cafetériájáról kétszer is tárgyalni
fogunk, a köztisztviselõkérõl csak egyszer. Nem túlzó ez a polgár-
mester felé?
Dr. Sükösd: Az egyik alkalom a cafetéria megállapítása, a másik
az erre vonatkozó szabályzat elfogadása, jogszabály szerint. A
polgármester cafetériája fix, a legalacsonyabb.
Demeterné dr. Venicz Anita jegyzõ: A polgármester cafetériája a
jogszabály által meghatározott keret szerint van benne a költség-
vetésben és a munkatervben.
Szilveszterné: Én azt se bánom, ha nem kapnak cafetériát a köz-
tisztviselõk, de kapjanak több pénzt, annak biztos örülnének.
Juhász János javasolta, hogy idõben hirdessék meg a közmeghall-
gatást.

AZ ÓVODA ÉRTÉKELÉSE

A Sárbogárdi Zengõ Óvoda tanfelügyeleti értékelésének és intéz-
kedési tervének tudomásul vétele kapcsán dr. Sükösd gratulált az
óvoda valamennyi dogozójának, mivel a tanfelügyeleti értékelés
kifejezetten jóra értékelte a szakmai munkát. Az anyagban benne
van, hogy jó lenne még egy tornaszoba, de ennél nagyobb óvodák-

ban sincs kettõ. A sárszentmiklósi és töbörzsöki óvoda tetejének
felújítása sürgetõbb feladat.

A KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL

Dr. Sükösd kifejtette: a közhasznú, közcélú foglalkoztatásról szó-
ló tájékoztatóból látható, hogy 218 munkavállalóval tervezték az
idei közfoglalkoztatást, de áthúzódó programokkal együtt 285 fõ-
re ment föl a létszám. A közfoglalkoztatottak körülbelül fele nem
akar vagy nem tud mást csinálni; vannak olyanok, akik azért dol-
goznak, hogy a társadalombiztosításuk meglegyen, és szabadide-
jükben a szürkegazdaságot erõsítik (ez kb. 10 %). A Start-közút és
Start-belvízvédelem jelentõs segítség az intézmény- és infrastruk-
túra-fenntartásban, mert kapnak némi dologi támogatást is. Az
intézményi kisegítõk értékes munkát végeznek olyan bizalmi állá-
sokban, mint például a takarító, postázó. A mezõgazdasági prog-
ramot sikeresnek tartja, mert eljutottak odáig, hogy heti három-
szor szállítanak a közétkeztetési szolgáltatónak.
Nedoba Károly érdeklõdött afelõl, hogy az önkormányzat mezõ-
gazdasági programja mekkora mértékben önfenntartó.
Dr. Sükösd: A teljes önfenntartástól nagyon messze vagyunk, de
ez a rendszer jellegébõl adódik. Cég esetén nem lenne szükség
ennyi munkavállalóra. A bér és járulék öli meg ezt a dolgot. Jó a
minõség és olcsó a termék. Van Rétszilason, Pusztaegresen, Sár-
hatvanon, Kislókon és a városban is kertünk.
Erõs Ferenc fölvetette, hogy Nagylókon és Alapon szociális szö-
vetkezetként mûködik a kertészet.
Dr. Sükösd: Erre Sárbogárdnak is van jövõbeli kötelezettsége.

RÉGI-ÚJ GYEPMESTER

A gyepmesteri feladatok ellátására egy pályázat érkezett,
Sárközy Károly és a Hörcsöki ÁllatMenhely Nonprofit Kft. részé-
rõl. Sárközy Károly már 2001 óta végzi ezt a tevékenységet. Fix
összegért végezte a szolgáltatást, most 10 %-kal megemelt díjjal
pályázott. Az állati tetemek elszállítása az önkormányzatnak a
vállalkozón keresztül kedvezõbb.
A gyepmester telefonszáma 06 30 342 1493, amit megtalálhatnak
Sárbogárd honlapján is, valamint lapunk közérdekû telefon-
számai közt. Munkaidõben az önkormányzat elérhetõségein is be
lehet jelenteni az elhullott vagy kóbor állatokat.

A TEHETSÉG TELEPHELYE

Hozzájárult a testület ahhoz, hogy a Tehetség Mûvészeti Alapít-
vány alapító okiratában telephelyként megjelölje a sárbogárdi
József Attila Mûvelõdési Központot, és bérleti jogcímen mûvé-
szeti oktatást folytasson Iker Józsefné vezetésével.

EURÓPA KULTURÁLIS FÕVÁROSA

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázni kí-
ván az „Európa Kulturális Fõvárosa 2023” cím elnyerésére, de
nemcsak a maga, hanem Fejér megye, illetve egy regionális prog-
ramsorozat számára. Ehhez kérte többek között Sárbogárd támo-
gatását is, melyet a testület meg is adott a megyeszékhelynek. Ez
anyagi teherrel nem jár Sárbogárd számára, Székesfehérvárnak
viszont pontot érhet az összefogás.



Bogárd és Vidéke 2017. december 14. KÖZÜGYEK 5

FUSS BOGÁRD

Több futó is van Sárbogárdon, akik szép számmal vesznek részt
egyénileg és csapatban is futóversenyeken, maratonokon. Ben-
nük fogalmazódott meg hagyományteremtõ jelleggel egy sárbo-
gárdi utcai futóverseny és családi nap, a Runbogárd megrendezé-
se. A szervezõk kérik a sárbogárdi önkormányzat támogatását, de
tárgyalnak a Decathlonnal, Tescoval és a megyei közgyûléssel is.
Szilveszterné: Merésznek tartom, hogy 300 ezer forintot fizessen
a város. Mennyi támogatást kapnak az íjászok?
Dr. Sükösd: 500 ezer forintot, plusz ingyen a helyet.
Szilveszterné: És a fogatosok?
Dr. Sükösd: 250 ezret, de ennyit is kérnek.
Szilveszterné: Saját pénzbõl tudom támogatni a futókat, de az ön-
kormányzati támogatást nem tudom jó szívvel megszavazni, mert
soknak gondolom.
Nedoba: Én meg fogom szavazni, de nem értek vele egyet. Ne-
hogy úgy járjanak, hogy Zsolnayban szolgálják fel az ebédet, az-
tán lehet, hogy csak 50-en lesznek. Meg kellene érni, hogy legye-
nek 100-200-an, és akkor jöhetne a digitális mérés. Az elsõnél ta-
lán nem kellene annyira nagy füst, hanem ha már bejáratták a ren-
dezvényt, akkor kellene jobban támogatni. Egy tornacipõ kell,
meg elindulni. Kívánok nekik sok sikert!
Dr. Sükösd: Az amatõr, de megszállott, rendszeres futók zárt, de
nagy közösség. Azt mondta a legtöbb, hogy olyan rendezvényt csi-
náljanak Sárbogárdon, amihez hozzá vannak szokva. Azért sze-
retnék profira, mert így van rá nagyobb igény, úgy tûnik.
Szilveszterné kivételével megszavazták a 300 ezer Ft-os támoga-
tást.

BEJELENTÉSEK

Együttmûködési szándéknyilatkozattal támogatja a testület az
autizmussal élõket segítõ, székesfehérvári székhelyû Más Fogya-
tékos Gyerekekért Alapítvány „Család, Esélyteremtõ és Önkén-
tes Ház” cím elnyerésére benyújtandó pályázatát. Megyénként
egy eredményes pályázatot lehet benyújtani, a nevezett alapít-
vány megfelel a feltételeknek.
Szilveszterné: Az Ifjúság utca lakói javasolják, hogy vásárok ide-
jén célszerû lenne a kihelyezett KRESZ-táblát az utca végére ten-
ni, nem a közepére. Az új csoportszoba építése hogyan áll a Mikes
közi óvodában?
Dr. Sükösd: A TS Gastroval a szerzõdéskötés után ez volt az elsõ
témánk. Nem szeretnénk megvárni a nyarat, hanem mobilfal mö-
gött kezdõdhetne meg a csoportszoba kialakítása. De kell egy hét-
vége, hogy a gépészetet leválasszák. Májusra kész lehet a csoport-
szoba.
Szilveszterné: A bölcsivel kapcsolatban volt panasz, hogy nem
vettek fel egy gyereket.
Dr. Sükösd: Meg fogjuk oldani a bölcsi bõvítését. Sajnos nem
használ neki a mûemléki jelleg, és több a költség, mint gondoltuk.
Szilveszterné: Hogy áll az uszoda?
Dr. Sükösd: Utolsó információm szerint januárban szeretnék át-
adni és februártól kezdõdhet az oktatás. Még mindig nincs elég
úszómester, de olyanok jelentkezzenek, akik tudnak úszni!
Szilveszterné: A sárszentmiklósi buszmegállónál még mindig a
sarat kell taposni. Ha van 300 ezer forint futásra, 9 millió a Sárbo-
gárdi Napokra, akkor támogassuk már meg az iskolásokat, mun-
kásembereket, akik arra közlekednek, néhány talicska betonnal.
Dr. Sükösd: A munkások és diákok közt van a legtöbb, aki a Bo-
gárdi Napokat megköszönte.
Szilveszterné: Nem a rendezvény ellen, hanem a járda kijavítása
mellett érveltem. Egy nõ körömcipõben biztosan nem tud ott el-
menni. Város vagyunk, de bokáig érõ sár és víz van.
A képviselõ-testület tagjai ezúton is kellemes ünnepeket kíván-
nak a lakosságnak.

Hargitai–Kiss Virág

Új közétkeztetõ:
TS Gastro Kft.

Új közétkeztetõ látja el az élelmezési feladatokat Sárbogárdon. A
TS Gastro Kft. megtisztelõ feladatának tekinti a vállalást, melyet
2017. november 20-ától lát el.
2009-ben alakult vállalkozásunk fõ tevékenységi köre a gyermek-
és közétkeztetés, mely naponta több mint 20.000 adag fõzésérõl
gondoskodik szerte az országban, összesen 12 telephelyen.
Fontosnak tartjuk a friss és gondosan válogatott alapanyagokból
való fõzést, melyeket elsõsorban hazai termelõktõl szerzünk be,
legyen szó zöldség- és gyümölcsfélérõl, húsról és húskészítmény-
rõl, tejtermékrõl vagy pékáruról.
Étlapjaink megtervezésekor fõ szempontjaink a változatosság, az
idényszerûség, összehangolva a korosztályonkénti szükségletek-
kel, támogatva ezzel a gyermekek megfelelõ növekedését és fejlõ-
dését, iskolai teljesítõképességét. Mindezt olyan anyagi háttérrel
kivitelezve, hogy az ne legyen megterhelõ az igénybevevõk számá-
ra, ugyanakkor mindenkoron beépíthetõ legyen az egészséges,
vegyes táplálkozásba.
Hozzáértõ szakembereink nap mint nap azon dolgoznak, hogy ki-
váló minõségû alapanyagokból minél ízletesebb, gyermekek szá-
mára kedvezõ ételt juttassanak az étkezõasztalokra.
A felmerülõ igények minél szélesebb körû kielégítése érdekében
a normál konyhatechnológia mellett diéta-specifikus ételek ké-
szítésével is foglalkozunk. A közelmúltban hoztunk be egy új fej-
lesztést a cég portfóliójába, mely által a diétás ételeket szakosí-
tott, adagonként fóliázott dobozokban juttatjuk el a tálalókony-
hákra, felcímkézve az étkezést igénybe vevõ nevével és a diétafé-
leséggel.
Célunk, hogy az óvodák, iskolák oktató–nevelõ tevékenysége
mellett az étkeztetés is egyfajta értéket közvetítsen, követendõ
példaként szolgáljon az intézményekben. Bízunk benne, hogy cé-
günk szolgáltatásai az Önök elégedettségét is elnyerik majd.
Észrevételeikkel, esetlegesen felmerülõ problémáikkal, kérjük,
forduljanak hozzánk bizalommal az alábbi elérhetõségek valame-
lyikén:

minosegbiztositas@tsgastro.hu
+36 70 614 8484

Ellátogathatnak honlapunkra is (www.tsgastro.hu), ahol megta-
lálhatók étlapjaink és további információk cégünkrõl.

Mészáros Zsanett vezetõ dietetikus, TS Gastro Kft.

ORVOSI ÜGYELET
MÛKÖDÉSI RENDJE ÉS HÍVÓSZÁMA:
HÉTKÖZNAP hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig,
pénteken 12.00 órától másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnep-
napokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

ÚJ HÍVÓSZÁM: 06 (70) 3703 104
Hétfõtõl csütörtökig a rendelési idõ után, az ügyelet megkezdésé-
ig, 16.30 órától 17.00 óráig az alábbi telefonszámon hívható házi-
orvosok:
HÉTFÕ, DR. SOMOGYVÁRI KATALIN, 06 (20) 555 3369;

KEDD, DR. CSANÁDI JÓZSEF, 06 (30) 540 3598;
SZERDA, DR. FARKAS JÁNOS, 06 (20) 927 9213;

CSÜTÖRTÖK, DR. JARABIN JÁNOS, 06 (30) 928 5500.
Hétfõtõl péntekig, 7.00 órától a rendelés megkezdéséig a Sárbogárd
város területén mûködõ háziorvosok orvosi körzetenként sürgõsségi
esetekben rendelkezésre állnak.
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AKADÁLYOK NÉLKÜL
A fogyatékkal élõket ünnepeltük szombaton délelõtt a sárbogárdi
József Attila Mûvelõdési Központban – ezúttal a színházterem-
ben, mivel szerencsére annyian voltunk, hogy már nem fértünk el
az aulában, mint a korábbi esztendõkben.
Dr. Sükösd Tamás polgármester a Piramis együttestõl idézett nyi-
tányként („Tél volt, hó esett és jöttek az ünnepek…”), majd így
folytatta: – Legyen valaki akár ép, akár fogyatékkal élõ, közös
nyelvünkön mindenki kifejezheti a gondolatait, érzéseit hanggal,
szóval, mozdulattal. Ezt a rendezvényt évekkel ezelõtt néhány lel-
kes szervezõ hívta életre, melyhez többen is kapcsolódtak azóta.

A Pedagógiai Szakszolgálat, a Kossuth iskola, a Sárbogárdi Egye-
sített Szociális Intézmény, a Csipike Egyesület, az önkormányzat,
minden szervezõ és résztvevõ azt szeretné, hogy megálljunk egy
pillanatra és elgondolkodjunk, hogyan biztosítsunk mindenkinek
nem csak fizikai akadálymentesítést. Ennek része az is, hogy a fo-
gyatékkal élõk tudják elfogadni saját magukat, lebontva a lelki
akadályokat, hogy részt vegyenek a mindennapjainkban, megmu-
tassák magukat az ilyen alkalmakon.
A polgármester hozzátette: – Az a lelki sérült, aki nem tudja a töb-
bieket elfogadni.

Hargitai Enikõ, a Csipike egyesület elnöke, a Fejér Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat fõigazgató-helyettese visszaemlékezett a
rendezvény kezdeteire. Jó érzés számára, hogy ilyen hosszú idõn
keresztül fennmaradhatott ez az ünnep és egyre kiteljesedettebb.
– Mindannyian akadályokkal küzdünk az életünk során – mondta
–, nem csak azok, akik úgymond fogyatékkal élnek.
Ezt követõen Szabó Zsuzsanna Ady Endre Kis karácsonyi ének
címû megzenésített versét adta elõ. Micimackó dalát már együtt
énekelte vele a közönség taps kíséretében. Szakács Zsóka saját
versét szavalta el.

A Mészöly Géza Általános Iskola 4. b osztálya Kecskés Andrea
vezetésével Bagdi Bella három nagyon is ide illõ dalát adta elõ: a
„Mindig az tér vissza hozzám, amit magamból adok” kezdetût, a
Pozitív gyerek vagyok és a Tükördal címû számokat, nagy sikerrel.
Majd gyereklakodalmassal derítették még jobb kedvre a közönsé-
get, melyet Kovács Józsefné tanított be nekik.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
A fogyatékkal élõk világnapja alkalmából megrendezett ünnepségünket
adományaikkal támogatták: Sárbogárd Város Önkormányzata, Ébl Zoltán
képviselõ, Varga Gábor országgyûlési képviselõ, Csipike Egyesület, az
FMPSZ Sárbogárdi Tagintézmény dolgozói, Sárbogárd Egyesített Szociális
Intézmény, Makovics András, Szénási Károly, Sáfrány Pékbolt, Gázmo-
dul-Weisz Kft., Kadlecsik és Tsa Bt. (Gazdabolt–Kertcentrum), Szénássy
Ferencné e.v. (Irka papír-, írószerbolt), Juhász Györgyné e.v. (Szivárvány
papír-, írószer-, ajándékbolt), Sebafer Kft., Tesco Hipermarket Sárbogárd,
Visi Roland, dr. Berzeviczy Gábor.
Köszönjük a névtelenül érkezett adományokat is!
Köszönjük, hogy adományaikkal, felajánlásaikkal hozzájárultak a rendez-
vény megvalósításához!



Bogárd és Vidéke 2017. december 14. KÖZÖSSÉG 7

Ezután a Kossuth Zsuzsanna Általános
Iskola, Szakiskola és EGYMI csoportjai
váltották egymást a színpadon gazdag mû-
sorral: szalagos és kendõs tánccal, jelbe-
szédes dallal, mozgásos gyakorlattal, ver-
sekkel.
Minden fellépõ egy kis ajándékot vehetett
át Takácsné Koncz Zsuzsannától, a Fejér
Megyei Pedagógia Szakszolgálat Sárbo-
gárdi Tagintézménye megbízott igazgató-
jától.

Zárásként martonvásári vendégeket üdvö-
zölhettünk: a Pápay Ágoston Általános Is-
kola, Készségfejlesztõ Iskola és Kollégium
ULWILA Színvarázs zenekara a kará-
csonyhoz kapcsolódó dallamokat adott
elõ. Különleges élményben volt részünk.
Az ULWILA-módszer színekre alapozott
zenetanítási elv az értelmileg akadályozott
emberek számára a közös zenélés elsajátí-

tásához. Nagybõgõ, szóló- és akkord-cite-
ra, harangjáték, metalofon, ütõsök és pán-
síp megszólaltatásával csendültek fel is-
mert dalok. Végül a Mikulás is bekapcso-
lódott a zenélésbe, éneklésbe, mielõtt ki-
osztotta ajándékait.
A meghitt, szép ünnep vendéglátással zá-
rult.

Hargitai–Kiss Virág

Adventi muzsika a Mikes közben
A Sárbogárdi Zengõ Óvoda Mikes közi
épületébe a karácsony fuvallatát hozták
hétfõn délelõtt a zeneiskola növendékei és
tanárai. Az óvoda gyerekserege és dolgo-
zói padokra és szõnyegekre telepedve hall-
gatták a sokféle hangszert, a színes össze-
állítást.
A mûsort a zeneiskolások kis kamara-
együttese (Hegedûs Anna, Kovács Odett,
Lukács Ramóna, Palotás Panna, Vámosi
Nóra, Vámosi Zsófia) nyitotta. Kezdés-
ként a téli idõszakhoz illõ ünnepi zene:
Marc-Antoime Charpentier Te Deumá-
nak nyitótétele csendült fel elõadásukban.
Ezután Huszárné Kovács Márta intéz-
ményvezetõ köszöntötte a kis zenészeket
és tanáraikat. A „Hóembernek se keze, se

lába” kezdetû dalocska közös éneklését
követõen egy téli szánkázós ének megta-
nulása következett, amit a gyerekek lelke-
sen nagyon hamar megtanultak, köszön-
hetõen a svéd népdal jó magyarításának:
„Pacikám, paripám, havas úton megy a
szán”. Az éneket Vitéz Mariann óvó néni
oboajátéka kísérte. Két fuvolista, Vámosi
Zsófia és Plancon Eszter Télapó-dalokat
játszott, amiket aztán a gyermekek el is
énekeltek. Általános iskolás és gimnazista
gyermekek egy csoportja (Kovács Amina,
Plancon Eszter, Jákob Zoltán, Jákob Sán-
dor, Jákob Ágnes, Csanádi Cintia, Ellen-
bruck Zsanett, Magyar Zsuzsanna) szép,
16. századi adventi korállal („Várj ember
szíve készen...”) lepte meg az ovisokat.

Nochta Barnabás klarinéton felhangzó
dallamai már a karácsonyra mutattak elõ-
re. Ugyancsak az ünnepet elõlegezte Gár-
donyi Zoltán „Ó jöjjetek hívek” címû, két-
szólamú darabja, melyet Csõgör László és
Csõgör Ádám trombitaduójától hallhat-
tunk. Két míves Mozart-tételben gyönyör-
ködhettek a kicsinyek Palotás Panna, Ki-
neth István és Papp Petra furulya- és klari-
nétjátékának köszönhetõen. Egy vidám
lengyel népdal is helyet kapott a mûsor-
ban, melyet Kovács Amina szólaltatott
meg zongorán.
Kis hangszerismertetõ gyanánt Pásztor
Magdolna tanárnõ mutatta be a furulya-
család egyes tagjait: az éles hangú, „egér-
ûzõnek” titulált szopranínót, a bársonyos
hangú altfurulyát, valamint a basszusfuru-
lyát, s ami igazi különlegességként hatott:
a fagottot. Ez utóbbi hangszer hangszínét
a széles közönség Pécsi József „Dörmögõ
Dömötör Istók gazda udvarán” címû mû-
vébõl ismerheti, amit röviden csak a Tévé-
maci fõcímzenéjeként tartunk nyilván. Ezt
most a célközönség élõben is hallhatta.
Zárásként a már említett kamaraegyüttes
egy német paraszttánccal zárta a délelõt-
töt.
Jó volt hallgatni azokat a gyermekeket,
akiknek nagy része ebbe az óvodába járt,
és most zenei ismeretek birtokában egy kis
ízelítõt tudtak adni kis utódaiknak. Köszö-
net azoknak is, akik Töbörzsökrõl és Sár-
szentmiklósról jöttek „vendégmûvész-
ként”, hogy sárbogárdi társaikkal együtt
zenéljenek!

Tudósítónktól
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Európai Egyesült Államok? Lehet, hogy jobb volna?
Lényegében már most is ilyesmi kezd kialakulni,
nem? Egységes a terület, egységes a piac, szabadon
áramlik a tõke, az áruk és a szolgáltatások. Varsótól
Lisszabonig útlevél nélkül utazhatsz, nincs vámha-
tár, akárhol munkát vállalhatsz. Van Brüsszelben
egy közös parlament, egységesített a jogrendszer.
Érvényesül bizonyos nemzetek fölöttiség. Nyilván-
valóan a centralizáció, az egységesülés irányába
mozdul a rendszer. Azonban a tagállamok makacsul
õrzik önállóságuk fontosnak vélt elemeit. A centra-
lizmus és az önállósági törekvések közötti kötélhú-
zás az unió jelenkori történetének külsõ szemlélõ
számára némileg nevetséges eseménysora. A teljes
egyesülés hívei azt állítják, hogy minden könnyebb
volna, ha az államok összeborulnának, és helyi szem-
pontok nem tennének keresztbe a magasabb érde-
keknek. Közös kormány, közös hadsereg, közös
pénzügy, közös külügy. A Föld egyik leghatalmasabb
birodalma lenne, a világgazdaság harmadik helye-
zettje.
Elképzelek egy évzáró ünnepélyt az Egyesült Euró-
pában, egy magyar város gimnáziumában. Az ün-
neplõ tömeg elénekli ugye az új himnuszt, Beetho-
ven örömódáját: „Gyúlj ki, égi szikra lángja, szent
öröm, te drága szép!” és semmi „Isten, áldd meg a ma-
gyart”! Az nyilván a lomtárba került. A magyarok kü-
lön áldást óhajtanának maguknak? Hogyne! Nincs
külön magyar és német, francia satöbbi áldás. Csak
összbirodalmi áldás létezhet. No aztán az igazgató
ünnepi beszéde után a minisztérium megbízottja, az
államtitkár kabinetfõnökének helyettese üdvözli az
évzárón megjelenteket. Szavait az angoltanárnõ for-
dítja magyarra azon mamlaszok kedvéért, akik nem
tanultak meg angolul. Egy tizedikes leány szavalata
következik. Nem hiszem, hogy Ady vagy József Atti-
la versét mondja, egy egyesült államokban egyesült
kultúra honosodjék meg. Vannak legalább ilyen jó
német vagy francia költõk. És micsoda színvonalról
tesz tanúságot, ha a verset eredeti német, francia
nyelven mondja el a szavaló! Törekedni kell a nyelvi
határok légiesítésére.
Elnézést a nyilván túlzó rémlátomásért! Attól tar-
tok, hogy vagy tíz évvel az egyesülés után valami ilyen
lenne egy ünnepély Magyarországon, ha ugyan lé-
tezne még hagyományos Európa, és nem valami mu-
zulmán kalifátus foglalná el a helyét. Vagy egyálta-
lán létezne még emberiség. A történelem azt tanítja,
hogy a nagy magába olvasztja a kicsit. Aztán a kicsi
vergõdhet, fordulhat nemzetközi bíróságokhoz, leg-
följebb egy szánakozó mosolyt kap.
Van azonban egy másik történelmi törvény is. „Szél-
lel szemben nem lehet fütyülni”. Csak tudnánk, hogy
honnan fúj a szél, ugye?

L. A.

Bõvül az élelmiszercsomag-
program

A Sárbogárdi Családsegítõ Központban jelentette be szerdán délelõtt Czibere
Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelõs államtitkár,
hogy 2017. december 13-ától az élelmiszercsomag-program országossá bõvül.
– A kormány elkötelezett, hogy a gyermekeket gondozó családokat minden
eszközzel segítse – hangsúlyozta az államtitkár. – Ez különösen így van a hátrá-
nyos helyzetû gyermekeket gondozó családok esetében. Hiszen fontosnak tart-
juk, hogy a gyermekek minden segítséget kapjanak meg, ami a testi, lelki, szel-
lemi fejlõdésükhöz szükséges. Fontos, hogy a hátránykompenzáció minden
eszközét biztosítsuk, ami a nyomor továbbörökítésének ördögi körét meg tud-
ja szakítani. Az eszköztárat a kormány igyekszik bõvíteni. Az egyik ilyen eszköz
a gyermekétkeztetés, melynek minden színterén jelentõsen tudtunk elõre lép-
ni. A 6 év alattiaknál többszörösére bõvült az ingyenesen étkezõk száma és a
(nyári, õszi, téli, tavaszi) szünidõben ingyenesen étkezõ gyermekek száma. Az
önkormányzatoknak ez már nem vállalható feladat, hanem kötelezõ biztosíta-
ni. Fontos volt számukra, hogy a 3 évnél fiatalabb, intézményes jogviszonnyal
nem rendelkezõ gyermekek számára is dolgozzunk ki programot. Errõl szól az
élelmiszercsomag-program. Jogosultak a 3 hónapnál idõsebb magzattal váran-
dós anyák is. A program ez év júniusában indult kísérleti jelleggel Hajdú–Bi-
har, Szabolcs, Borsod megyében. Az elsõ hat hónapban 63 ezer csomag lett ki-
osztva. Erre 1 milliárd forintos keretet biztosított a kormányzat uniós források-
ból. A csomagosztás az önkormányzatot, családsegítõk aktív szerepvállalásá-
val történik, hiszen õk ismerik közvetlenül az érintett családokat. Az országos-
sá bõvült program csomagjainak tartalmában új tartós élelmiszerek is megje-
lentek, illetve a csomag értéke 8 ezer forint helyett 13 ezer forintra nõtt. A bõví-
tett programra 18,3 milliárd forint áll rendelkezésre. Az érintett családok ha-
vonta kapják meg az élelmiszercsomagot. Ez hozzá tud járulni ahhoz, hogy
minden család, szülõ érdemben kapjon segítséget, hogy a gyermekek számára
az alapvetõ tápanyag- és vitaminszükséglet biztosítva legyen. A befogadó és
összetartó társadalomban fontos eszköz a hátrányos helyzetû családokkal való
szolidaritás.

Varga Gábor országgyûlési képviselõ hozzátette: – 50 csomagot osztunk ki Sár-
bogárdon. Ez nem a végleges megoldás, hanem átmeneti segítség. Az a cél,
hogy a felzárkóztatás más formái segítségével a halmozottan hátrányos helyze-
tûek kikerüljenek a hátrányos helyzetbõl.
Dr. Sükösd Tamás, köszönetét fejezte ki, hogy itt kezdõdhet ennek a program-
nak a megvalósítása.
– Szemben a politikai hullócsillagokkal, a kormányzati szándékkal egyezõen
folyamatosan segítjük a rászorulókat – fogalmazott Sárbogárd polgármestere
– a Családsegítõ, az érintett intézmények és társadalmi szervezetek komoly
együttmûködésével. Van természetben nyújtott önkormányzati támogatás,
van szerzõdés az Élelmiszerbankkal, Népkonyhával. Senkit sem hagyunk az út
szélén. Koncepció mentén folyik a napi szintû munka. Nagyon fontos a rend-
szeresség, és az, hogy a legrászorultabbakat tudjuk elérni. A szociális rendszer
garancia arra, hogy nem fordul elõ, hogy egy család három különbözõ csoma-
got kap, a másik meg semmit.

Hargitai–Kiss Virág
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Az oskolákról
A sárbogárdi református gyülekezet kiál-
lításán volt látható az egykori lelkész, So-
mody István 1797-es kiadású két pré-
dikációs kötete. Beszédei végigvezetik az
olvasót az egyházi év jeles ünnepein, idõ-
szakain. Vannak azonban olyanok prédi-
kációk is, amelyek különleges alkalomra
íródtak. Ilyen a 2. kötet XXI. számú pré-
dikációja, amely az „Oskolákról” íratott,
de alcímében jelzi, hogy „Mondatott a’
Bogárdi Oskola fel-szentelésének alkalma-
tosságával 1792. Novemb. 25. napján.” Eb-
bõl pontosan megtudhatjuk az új iskola,
vagyis a mai gyülekezeti ház építésének
dátumát is. (A templommal szemben levõ
telket az épület felállítására Németh Re-
beka asszonyság, Huszár Péter özvegye
adományozta.) Ahogy a bevezetõ sorok
sejtetik, nem volt egyszerû dolog véghez-
vinni a munkát, de annál nagyobb örömöt
jelentett. (Az Sz.! rövidítés e gyülekezet
korabeli megszólítását jelenti: Szerette-
im.)
„Áldott legyen az Isten, a’ki minket ostoroz
és a’ki minket megvigasztal. Így kezdette Sz.!
Chrisostomus rend szerint minden Prédikát-
zióit, mikor az Antióchiai Ekklézsiának,
mellynek Lelki Pásztora volt, mind külsõ,
mind belsõ háborgattatása tartott.
Ha meggondolom Sz.! egy részrõl azt az os-
tort, mellyel az Isten minket éppen most esz-
tendeje ostorozott, midõn egy újj Oskolának
építtetése, ‘s annak jó rendben és karban va-
ló állítása felett, mint valami kétséges jóságú
dolog felett, egyenletlenkedtünk, ‘s visszál-
kodtunk; más részrõl pedig azt a’ vígasz-
talást, mellyel az Isten mind ezek után ben-
nünket meg-vígasztalt, midõn már most lát-
tatja velünk szent igyekezetünk végét. Ha
mondom, ezeket meg-gondolom, nem lehet,
hogy én-is így ne kezdjem mostani Taníttá-
somat: Áldott légyen az Isten, a’ki minket
meg-ostorozott és a’ki minket meg-vígasz-
talt.”
A késõbbiekben Somody Jézusra utal, aki
maga is „Oskolát állított fel” tanítványai-
val, felkészítve õket az evangélium hirde-
tésére. Majd leszögezi: szükségesek az os-
kolák, egyrészt mert az emberek természe-
tüknél fogva tudatlanok és romlottak.
Másrészt hasznosak, mégpedig több szem-
pontból is. „Az oskolákból kerülnek ki a’
Keresztyén Politikusok, a’kik az Istennek
Törvényét nem tsak papírosra írják le, nem
tsak a’ magok szívekbe nyomják bé, hanem
azokat másokba is bé-tsepegtetik, és az enge-
detlenek ellen Istentõl adatott fegyverrel
óltalmazzák.”(...) „Azt nem-is vólna szükség
említeni, melly hasznosok az Oskolák a’ pa-
pi hivatalra. A’hol az Oskolák jó karban
vagynak, ott állíthatnak elõ ezen hivatalra
ollyan személlyek, a’kik a hitben és a jó tu-
dományban neveltetnek, a’kik a’ tanításra
alkalmatosok, a’kik az engedetleneket, híjá-
ba való beszédûeket, hitegetõket tiszta tu-
domány által meg tudják inteni, és gyõzni,
a’mint a’ Krisztus jó szolgáit le-festi Sz. Pál
Tit.1.”

A sort folytatva kifejti: hasznos az iskola a
gazdára, a mesteremberekre és a helységre
nézve is. „Nem kissebbségre, mondom, míg
mi közöttünk Oskola nem volt, addig csak
ennyibõl állott e’ mi helységünknek híre, ne-
ve: Bogárd és Tinórd tsak puszta. Ha osko-
láról volt szó: a’ lett vólna reá a felelet, a’mit
a’ Krisztus mondott a’ Sidóknak: Mit látni,
s’tanúlni mennétek ama pusztába? Mióta
pedig, hála Istennek, jó Oskolánk kezd len-
ni, azóta a mi hírünk, nevünk, ‘s betsületünk
is kezd nevekedni, de olyan puszta, a’hol ez
kiáltatik: Készítsétek az Úrnak útját, egyen-
gessétek-meg az õ ösvényeit, az-az, mellyben
az ifjak a’ tudományban, és az Úrnak be-
szédének intésében neveltetnek. Nem tsak
hírt, nevet, és betsületet szerez a ‘jó Oskola a’
Helységnek, hanem gazdagságot. Mint mé-
hek a virágokba, úgy tódulnak seregenként a
gyermekek a jó Oskolába. Sõt nem tsak a’
gyermekek, hanem még a’ jó mester-embe-
rek is, minthogy az ollyan helyen a jó
mesterségeknek jó keleti vagyon. Egy szóval,
a’hol jó Oskola van, ott a lakosok száma ne-
vekedik...”

A következõkben azt taglalja az ünnepi be-
széd, hogy hálásnak kell mindezért lenni
Istennek, mert „Az Izrael népe, midõn a
‘Beer nevû pusztában az Isten néki egy for-
rást nyitott vólna, hogy abból szomjúságukat
enyhítsék, az iratik a Móz. 21, hogy öszve
gyûlvén, hálaadó éneket énekelnének az
Úrnak. A’ jó Isten e’ mi pusztánkban meg-
nyitotta az élet vizének forrását, mennyivel
inkább öszve gyûlvén elénekelhetjük Sz.
Dáviddal ezen hálaadó ‘Sóltárt, ‘Solt 147.
„Dicsérjed Jerusálem az Urat, Dicsérjed a’ te
Istenedet Sion (...) Nem minden pusztákkal
tselekedett így. Halleluja!”
Másodszor háláját fejezi ki az Eklézsia
elöljárói felé, akik, mint írja: „nem a magok
hasznoktól, hanem az Isten dicsõsége mellett
való buzgóságtól és az Ekklézsiának, ‘s Hely-
ségnek virágzó állapotában való helyezte-
tésétõl izgattatván, sem költségeknek, sem
fáradságoknak nem kedveztek, míg fel nem
építették az Úr Háza veteményes kertjét.
Mondjuk ezért egy szívvel és szájjal: Add meg
Uram az õ szíveknek minden kívánságát, és

az õ ajkaiknak kérését ne tagadd meg õ
tõlök.”
Végül köszönetét fejezi ki az adakozók-
nak, akik egy fillérrel támogatták az ügyet,
s bár név nélkül, de külön kiemeli a telket
adományozó családot: „A’ régiek Sz.! mikor
Templomot, vagy Oskolát szenteltek, több
kegyes munkák közt a ‘ Fundnátoroknak is,
az az, a’kik a’ fundust adták, dicséretet szok-
tak véghez vinni. Ettõl én Sz.! régen meg va-
gyok tiltva, de ide sem úgy állottam mint
Orátor, hanem mint egy Istennek nevében
szólló Prédikátor, azért ebben a’ részben tsak
erre emlékeztetlek bennetek: A’ kegyes Urak
nem tsak Urak, hanem Atyák is, ollyan
Atyák, kik a’ más gyermekeikrõl is gondos-
kodnak. És éppen illyen kegyes Atya az az
Úri Ház is, a’ki a’ tudva lévõ Fundusnak
által adásával más gyermekeirõl gondosko-
dott. Mondjuk ezért egy szívvel és szájjal: Ve-
gyed Uram! Kedves áldozatúl azon Úri Ház-
nak buzgó indulatját, emlékezzél meg õ
rólla, az õ javára, és arról, a’mit a’ te Há-
zaddal tselekedett.”
Sok szép idézetet ki lehetne még emelni a
szövegbõl. De egyet hadd emeljünk ki kü-
lön, amely az akkori tanárok munkájának
megbecsülését emeli ki.
„Tudjátok Sz.! hogy a legpompásabb Oskola
is tsak ollyan szorgalmatos Tanítók nélkül,
mint az arany óra rugó nélkül. Hálaadással
tartozunk tehát Istennek a’ mi Oskolánk
szorgalmatos Tanítóiért is. A szorgalmatos
Tanítók tehetik az Oskolát hasznossá, mind
minden emberre, mind az egész helységre
nézve. Kérlek azért titeket, (Szent Pál szavai-
val élek) megbetsüljétek azokat, a’kik közöt-
tetek munkálkodnak az Úrban, és nevelik
gyermekeiteket a’ tudományban, és az Úr-
nak beszédének intésében. Felette igen sze-
relmeteseknek tartsátok azokat az õ mun-
kájukért, békességetek légyetek azok felett ti
közöttetek egymással.”

(-b, -n)
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Cipõje el nem kopott
4. rész

Siák Zsuzsanna: – Az egyik útitársammal
gyaloglás közben egyszer a tetoválásokról
beszélgettünk. Elmesélte, hogy az édesap-
jának volt tetoválása a jobb kezén, amiért
mindig piszkálta, mert HRSZ volt egy szív-
be tetoválva, ami, ugye, a helyrajzi szám
rövidítése. Amikor ezt hallottam, azt hit-
tem, menten elájulok, mivel az én édes-
apámnak is ugyanaz volt a jobb kezén. Kér-
deztem, hogy az õ apukájának hol csinál-
ták a tetoválást. Mondta az útitársam,
hogy Sztálinvárosban, ahol katona volt. Az
én apám is ott volt katona! Telefonon meg-
kérdeztem az apukámat, hogy ismerte-e az
útitársam édesapját. Kiderült, hogy kato-
natársak voltak, és mivel az 1956-os forra-
dalom idején voltak sorkatonák, elhatá-
rozták, hogy az egész raj rátetováltatja a
kezére a „hit, remény, szeretet” rövidíté-
sét. De sok csodálatos véletlen találkozás-
ban, élményben volt részünk. Volt egy
Máthé Gergõ nevû srác, aki tolókocsival

járta végig a 799 km-t hallássérült segítõjé-
vel, Király Róbert Beliánnal (aki egyéb-
iránt siketlimpai bajnok – szerk.). Velük is
számtalanszor összetalálkoztunk. Õk nem
tudtak a tolókocsi miatt erdei utakon jön-
ni, mindig csak aszfaltos úton mentek.
Gergõ édesapja lakóautóval várta õket a
napi úti célnál, és fõzött a fiúknak. Egyszer
egy nagy hegyrõl láttuk meg õket, és neki-
álltunk integetni, kiabálni, hogy „Hajrá
Magyarország, hajrá El Camino!”; meg-
vártak bennünket a hegy lábánál, és mér-
hetetlen örömmel öleltek meg bennünket.
Véleményem szerint az én teljesítményem
az övék mellett eltörpül. Amikor Com-
postelában végeztünk, volt még három na-
punk. Elmentünk hát Finisterrébe és
Muxiába, melyek Santiagotól 80 kilomé-
ternyire vannak, az egyik északon, a másik

délen, egy-egy félszigeten. Finisterre egy
õsi kelta település, a neve azt jelenti: a vi-
lág vége. Mert amikor a 900-as években el-
jutottak az emberek odáig, mit láttak? A
hatalmas Atlanti-óceánt. Finisterrében
olyan köd volt, hogy alig láttuk egymást,
míg Muxiában hétágra sütött a nap és
fürödtek az emberek az óceánban. Én is
feltûrtem a nadrágomat és térdig megmár-
tóztam a vízben. Santiagoból aztán repülõ-
vel Madridba utaztunk, volt még fél na-
punk, megnéztük a királyi palotát, a kated-
rálist és amit lehetett, majd irány Magyar-
ország.

Eszembe jutott még egy érdekes találko-
zás. Az egyik szállót magyar hölgyek üze-
meltetik, ki is van írva, hogy „magyar al-
berge”. Amikor bejelentkeztünk, kérdezte
az egyik hölgy, hogy honnan jöttünk. Ami-
kor beírta, hogy Sárbogárd, csak mosoly-
gott. Egyszer csak egy kopasz, jó kötésû,
40-es fiatalember állt elém, és kérdezte:
„Te jöttél Sárbogárdról? Mi újság a tiszti
lakótelepen?” Kiderült, hogy itt volt kato-
na. Végigkérdezte az ismerõsöket, és mi-
lyen a véletlen, még a leendõ nászasszo-
nyomat is ismerte Mezõfalváról!
– Kicsi a világ!

Zarándok-
útlevél
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– Finisterrében a szállásunkon egy magyar
fiatalemberrel találkoztunk, aki nagyon
éhes volt, de szombat lévén nem tudott ven-
ni magának ennivalót. A történetesen vege-
táriánus fiatalembernek odaadtuk a gom-
bás rizottónkat, amit vettünk, mert úgyis hi-
vatalosak voltunk a Máthé családhoz esté-
re. Amikor a fiatalember megtudta, hogy
Muxiába akarunk menni másnap, mondta,
hogy korábban az ottani magyar szálláson
dolgozott, és fölajánlotta, hogy szívesen
lesz az idegenvezetõnk. Õ régen már telje-
sítette az El Caminot, sõt, több utat is végig-
járt, mert hivatása szerint robotikával fog-
lalkozik, és bizonyos idõközönként el kell
mennie valahová, hogy új ihletet kapjon.
Idén Spanyolország északi részén a világí-
tótornyokat járta végig az óceán partján, a
sziklákon keresztül. Mesélte, hogy 3-4 napi

élelmet kellett a hátizsákjában vinni, mert a partvonal mentén
nincsenek települések, és mindent megevett, amit az úton talált.
Mi is ettünk menet közben fügét, diót, mogyorót, szedret,
vadkörtét, vadalmát, mert annyira éhesek voltunk, hogy muszáj
volt menet közben is energiát gyûjteni.

– Tervezel még hasonló zarándokutat? Mi a bakancslistád követ-
kezõ pontja?
– Nagyon szeretnék még egy zarándokúton végigmenni Spanyol-
országban, az északi úton, ami a francia–spanyol határnál, Irun-
ból indul és szintén Santiagoig tart. Ha jól tudom, 1000 kilométer-
nél is hosszabb, és nem annyira kiépített. Állítólag tizedannyi em-
ber se megy rajta, mint a francia úton, az El Caminon. Az északi
úton nagyobbak a szintkülönbségek, mindig látni az óceánt, vi-
szont emiatt nem annyira védett, az idõjárásnak jobban ki van
téve az ember.
Végül hadd meséljek el még egy élményt. Amikor útra keltem, el-

határoztam, hogy le fogok fényképezkedni
spanyol rendõr kollégákkal. Ennek érdeké-
ben meg is tanultam elõre egy szöveget spa-
nyolul, hogy rendõr voltam és szeretnék kö-
zös fényképet. Egy rendõr se utasította
vissza a kérésemet. Compostelában a fõté-
ren egy rendõrnõvel találkoztam. Miután
elmondtam neki, mit szeretnék, megfogta a
kezem, belém karolt és elvitt bennünket a
katedrális saját rendõrségére, kaptunk tõle
karjelvényt is. Úgyhogy már itt van a ma-
gyar karjelvény, elküldöm neki, hogy ne
maradjak adósa.
Vége

Hargitai–Kiss Virág

A hivatalos oklevél

Máthé Gergõ, aki tolókocsival járta végig
a 799 km-t hallássérült segítõjével, Király Róbert Beliánnal



12 KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNYEK 2017. december 14. Bogárd és Vidéke

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

06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utol-
só munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.
SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET: Sárbogárd, Hantos,

Nagylók: Sárbogárd, Ady E. út 79-83., 06 (70) 370 3104.
Hétfõtõl csütörtökig 17.00 órától másnap 7.00 óráig, pénteken 12.00 órától
másnap 7.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 7.00 órától másnap 7.00 óráig.

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

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

HÁZIORVOSI RENDELÉSEK
Dr. Csanádi József háziorvos

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

Dr. Farkas János háziorvos

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

Dr. Práger Péter háziorvos

Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25) 470-007 H: 10-13, K:
13-16, Sze: 10-12 (13 óráig csecsemõ- és gyermektanácsadás), Cs:
10-13, P: 9-12.

Dr. Jarabin János háziorvos

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

Dr. Nemes Mária háziorvos

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

Dr. Oroszlány László háziorvos

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

Dr. Somogyvári Katalin háziorvos

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

Dr. Abdalla Roshdi házi gyermekorvos

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

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

Dr. Mányoki Lídia házi gyermekorvos

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

KÖZPONTI ÜGYELET H-P: 17-7 óráig, P: 12-7 óráig,
hétvégén és ünnepnapokon 7-7 óráig
Ady Endre út 79-83., 06 (70) 370 3104

MENTÕSZOLGÁLAT / MENTÉSI HÍVÓSZÁM: 104

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

Ha nem mûködik az utcai közvilágítás:
Szakaszhiba esetén (pl. egy egész utcában nem mûködik)  hívja az E.ON-t:
06(80)200-636. Ha egy lámpatest hibás, hívja a polgármesteri hivatalt:
06(25)520-200, vagy a WATT-ETA Kft.-t: 06(72)511-599.

Ha a lakásban áramkimaradás van, vagy ha nem ég a gáz:
E.ON lakossági ügyfélszolgálati telefonszámai: vezetékes telefonról - áram:
52 512 400, gáz: 52 512 401; mobiltelefonról - áram: 20/30/70/ 45 99 600,
gázhálózati: 20/30/70 45 99 711. A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon
7.30-20.00 óra között fogadja a hívásokat.

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

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

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

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

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

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

Kéményseprés:
Kémény Zrt. 06(22)550-100. Katasztrófavédelemnél a kéményseprés meg-
rendelése: 1818-as telefonszámon.

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

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

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

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

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

Tömegközlekedés

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

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

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

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

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófa-
védelem. Ez nem azt jelenti, hogy tûzoltók ellenõrzik a kéménye-
ket, a sormunkát változatlanul kéményseprõ szakemberek vég-
zik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem
vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében
valósul meg a kéményseprés.

Mikor jön a kéményseprõ?
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fûtési idõszakkal. A
kéményseprõk ütemterv alapján érintik az egyes települések ut-
cáit. Ez gázüzemû és zárt égésterû tüzelõ- és fûtõeszközök esetén
kétévente, minden egyéb fûtõberendezés esetében évente törté-
nik meg.

Mennyibe kerül a kéményseprés?
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófa-
védelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprõ 15 nappal a

sormunka elõtt a postaládába dob egy értesítõt. Ha a megadott
idõpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb idõ-
pontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprõ a máso-
dik idõpontban sem tudja elvégezni, akkor a kéménytulajdonos-
nak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös idõpontot, ami-
kor elvégezhetõ a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett
idõpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat
(körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken,
vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem
kéményseprõinek!

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötõ elem el-
lenõrzését, tisztítását, a levegõ-utánpótlás ellenõrzését és az ezt
befolyásoló mûszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, to-
vábbá az égéstermék paramétereinek ellenõrzését, illetve ahol
elõ van írva, ott a szén-monoxid-érzékelõ mûködõképességének
ellenõrzését is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint
a két sormunka között megrendelt kéményellenõrzésért fizetni
kell.

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?
Van lehetõség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a köte-
lezõ és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat elérhetõ a
1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpon-
tot kell választani. Hétfõnként 8.00–20.00-óráig, a többi hétköz-
napon pedig 8.00–14.00-óráig érhetõ el. További információkat
talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon.

Kint járt a kéményseprõ, de nem tisztította ki a kéményt
Elõfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást,
olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprõ semmilyen
mérést nem végez a kémény ellenõrzése során. Ha valaki ilyet ta-
pasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak
jelezzék, ha a kéményseprõ készpénzt fogad el.

Sárbogárd Város Önkormányzata
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Mézes–narancsos csirkecomb

Hozzávalók: 4 egész csirkecomb, 1 fej fok-
hagyma, 2 narancs, 2 ek méz, só, bors,
aszalt szilva ízlés szerint.

A megtisztított, megmosott combok mind-
két oldalát sózzuk, borsozzuk és elrendez-
zük egy kiolajozott tepsiben. A mézet kike-
verjük egy narancs kifacsart levével, a felét
rálocsolgatjuk a húsra. Hozzátesszük a
fokhagymagerezdeket és letakarjuk alufó-
liával. Majd hûtõbe tesszük kb. 1 órára pá-
colódni. Azután elõmelegített, 180 fokos
sütõben 30 percig letakarva sütjük. Majd
levesszük a fóliát és egy ecsettel átkenjük a
combokat a megmaradt mézes narancslé-
vel. Mellétesszük a narancsgerezdeket és
az aszalt szilvát. Sütés közben még párszor
megkenegetjük a mézes–narancsos lével
és szép pirosra, ropogósra sütjük.

Töltött kenyér

Hozzávalók: egy darab kb. félkilós kenyér
egészben, 10 dkg cheddar sajt vékonyra
szeletelve, 10 dkg mozzarella sajt vékony-
ra szeletelve, 7 dkg olvasztott vaj, egy cso-

mó zöldhagyma apróra vágva (ha nincs
szezonja, akkor póréhagyma is jó), ízlés
szerint lenmag, szezámmag.
Melegítsük elõ a sütõt 180 fokra. A kenye-
ret hosszában és széltében vagdossuk be,
de ne érjünk le az aljáig. Keverjük össze az
apróra vágott hagymát az olvasztott vajjal
és az ízlés szerinti magvakkal (el is hagyha-
tók, ha valaki nem szereti a magokat). A
vékony sajtszeleteket tegyük a vágatokba.
Öntsük a vajas–hagymás keveréket a ré-
sekbe. Fedjük le fóliával és süssük 15 per-
cig. A fóliát levéve süssük még további 10
percig, amíg a sajt meg nem olvad.

Rumos–gesztenyés keksztorta

Hozzávalók a tésztához: 600 g kekszmor-
zsa, 100 g cukrozatlan kakaópor, 80 g por-
cukor, 200 g vaj (vagy margarin), 50 ml
rum, 200 ml feketekávé; a krémhez: 750 g
cukrozott gesztenyemassza, 600 ml hab-
tejszín, 100 ml rum, 80 g porcukor, 20 g
zselatin; a díszítéshez: 300 ml habtejszín,
50 g csokoládé, 2 ek csokoládédara.

A kekszmasszához készítsünk elõ egy tá-
lat. Öntsük bele a reszelt kekszet, a kakaó-
port, a porcukrot, az apró darabokra vá-
gott vajat és a fõtt rumos kávét. A kezünk-
kel gyúrjuk össze az alapanyagokat, amíg
egy szép, barna, közepesen puha masszát
nem kapunk. Egy 28 cm-es tortakarikát
enyhén vajazzunk ki. Egy olló segítségével
a tepsi aljára és oldalára vágjunk sütõpa-
pírt és béleljük ki. (Ez a mûvelet a késõbbi-
ekben megkönnyíti a tortának a formából

való kiemelését.) A kekszmasszából ké-
szítsünk 17 db rágógumi nagyságú golyót,
és tegyük hûtõszekrénybe (díszítés). A ma-
radék masszát tegyük a tortakarika köze-
pére és simítsuk el kézzel egyenletesen a
forma aljára és falára. A tejszínt verjük ke-
mény habbá, és kétharmadát a szétmor-
zsolt gesztenyével, rummal, porcukorral
keverjük krémmé, adagoljuk hozzá lassú
folyással a kb. 100 ml vízben feloldott zse-
latint, és öntsük bele a kekszmasszával ki-
bélelt tortakarikába. Osszuk el egyenlete-
sen. A maradék felvert habtejszínünkkel
habzsák segítségével dekoratívan vonjuk
be a tetejét. Reszelt csokoládéval, olvasz-
tott csokoládéval és a kekszgolyókkal dí-
szítsük. Hûtõbe téve 2-3 órát dermesszük.
Tálaláskor távolítsuk el a formát és a sütõ-
papírokat, 16 szeletre szeleteljük.

Mákos golyó mogyoróval töltve

Hozzávalók a tésztához: 20 dkg finomliszt,
10 dkg mák (darált), 8 dkg vaj, 1 db tojás,
10 csepp édesítõszer (ízlés szerint), 1 cit-
rom héja, 1 kk fahéj; a díszítéshez: 10 dkg
törökmogyoró.

A sütõt elõmelegítjük 220 fokra. A hozzá-
valókat összekeverjük. Jól alakítható tész-
tát kell kapnunk. Cseresznyényi golyókat
formálunk a masszából. Mindegyiknek a
közepébe nyomunk egy mogyorót (man-
dulát, diót). Egy lapos tepsire sütõpapírt
teszünk, ráhelyezzük a golyókat. 12-14
percig sütjük.

NAGYMAMA RECEPTJEI

Méz, méz, méz
„Mézes Reggeli” elnevezéssel látogatott el hozzánk a méhészegyesülettõl
Gombos Ferenc és felesége, Hajni, akik sárbogárdi lakosként fontosnak
tartották, hogy a mi óvodánkba járó gyermekek is megismerkedhessenek
a méz jótékony hatásával, a mézkészítés menetével.
Egy kisfilm segítségével láthatták, hogyan készül a méz, majd a gyermekek
kipróbálhatták a méhészek felszereléseit, nézhettek, foghattak kaptárt is.
A beszélgetés közben fogyaszthattunk mézet kenyéren, kekszen, magá-
ban, s aki akart, teával. Négyféle mézet kóstoltunk meg – akác, hárs, ve-
gyes, repce –, s szavazással döntöttük el, hogy a mi ovisainknak a vegyes
virágméz ízlett a legjobban.
Ennek jegyében a hetünket az egészséges életmódra neveléssel tervezzük.
Az óvónõk meseelõadása is a méhecskérõl fog szólni.
Nagyon szépen köszönjük a bemutatót, a finom mézet, s reméljük, hogy
jövõre is ellátogatnak hozzánk szorgos kis barátaink õrzõ–védõi.

Fekete Gáborné óvodapedagógus
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Adventkor is figyeljünk
a gyertyákra

Az adventi idõszakban megemelkedik a lakástüzek száma. Fej-
ér megyében tavaly két lakásban is az ünnepi díszítés égõ gyer-
tyája okozott tüzet. Fontos, hogy családunk és otthonunk biz-
tonsága érdekében a karácsonyi készülõdés alatt se feledkez-
zünk meg az alapvetõ tûzvédelmi tudnivalókról.

Fejér megyében tavaly 158 lakástûznél avatkoztak be a tûzol-
tók, ezek ötöde alig egy hónapon belül, az adventi idõszakban
és a karácsonyi ünnepek alatt történt. Közel egy éve egy panel-
lakás konyhájában az égve felejtett gyertya és díszítés égett. A
tûzben a mûanyag ablakpárkány és az asztal egy része megol-
vadt. A lakók nem tartózkodtak otthon, a tûzoltók akadályoz-
ták meg, hogy a lángok a konyha többi részére átterjedjenek.
Egy családi ház teraszán a hûtõn lévõ adventi koszorú gyertyá-
jától gyulladt meg a terasz tetõborítása, és a hûtõ is megégett.
A lángok terjedését a lakóknak sikerült megakadályozni, a
még izzó részeket már a tûzoltók oltották el.

Egy felügyelet nélkül hagyott adventi koszorú percek alatt
nagy tüzet okozhat. Az égõ gyertya közelében lévõ függönyön,
a kiszáradt fenyõdíszen, az asztalterítõn pillanatok alatt to-
vábbterjednek a lángok, és a környezõ bútor is meggyullad.
Ezért az adventi gyertyákat, mécseseket egy percre sem szabad
felügyelet nélkül hagyni. Mielõtt a helyiséget elhagyják, a gyer-
tyákat oltsák el!

Ha mi magunk készítjük el a koszorút, mindenképpen tartsuk
szem elõtt, hogy a legtöbb alapanyag, így az alapként szolgáló
szalmakoszorú, a díszítõ textíliák és papírok, a fenyõágak gyer-
tya közelében könnyen lángra lobbanhatnak.

Az elhelyezésnél ügyeljünk arra, hogy a gyertyákat, illatmécse-
seket, az adventi koszorúkat és az asztaldíszeket ne tegyük köz-
vetlenül a terítõre, hanem helyezzünk alá hõálló, nem éghetõ
alátétet, ami megakadályozza a tûz továbbterjedését. A gyer-
tya felett szintén nem lehet éghetõ anyag, például függöny.
Gondoljunk arra is, hogy nyitott ablak esetén a huzat a láng fö-
lé fújhatja a textíliát, a gyertyákat pedig könnyen feldöntheti.
A kanóc ne legyen hosszabb egy centiméternél, mert ilyenkor
kisebb a láng magassága. Soha ne hagyjuk teljesen leégni a
gyertyát, ne várjuk meg, amíg az összes viasz elfogy, mivel az
átforrósodott mécsestartó is tüzet okozhat.

Aki elektromos ünnepi dekorációval díszíti fel otthonát, éjsza-
kára, vagy hosszabb távollét idejére se hagyja bekapcsolva, ez-
zel is megelõzve egy esetleges elektromos tûz kialakulását. Ka-
rácsonyi lámpafüzér vásárlásánál keressék a terméken a minõ-
ségbiztosítás jeleit. Amelyiken szerepel a „CE” jel, az megfelel
az Európai Unió minõségbiztosítási követelményeinek.

Amennyiben mégis bekövetkezik a baj, azonnal kérjék a tûzol-
tók segítségét a 112-es segélyhívószámon!

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A Madarász József Városi
Könyvtár ünnepi nyitva tartása:

december 21. (csütörtök) 9–16 óra,

december 22. (péntek) 9–16 óra,

december 23-24-25-26. ZÁRVA,

december 27-28-29. 9–16 óra,

december 30. (szombat) ZÁRVA.

Békés karácsonyt és nagyon boldog új esztendõt kívánnak
a kedves Olvasóknak a könyvtár munkatársai!

Szeretettel várjuk

KARÁCSONYI
HANGVERSENYÜNKRE

2017. december 19-én (kedden) 17 órai kezdettel
a sárszentmiklósi katolikus templomban.

Szerepelnek:
a Sárszentmiklósi Általános Iskola énekkara,

5. osztályos tanulói, a zeneiskola hangszeres szólistái.

Vezényel: Horváth Ferencné

Közremûködik: Jákob Zoltán

Áldott karácsonyi ünnepeket, boldog új esztendõt kívánunk!
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BOGÁRD és VIDÉKE városi teremlabdarúgó-bajnokság
VIII. forduló

Sárkeresztúr Kike–
Bogárd Junior 4:7 (0:2)

Sárkeresztúr Kike: Visi J. – Szauervein,
Böröndi, Jancski, Kristóf.
Csere: Müller, Visi R.
Bogárd Junior: Varga – Boros, Álland,
Farkas I., Lénárt.
Csere: Bor P., Szakács.
1. perc: Kike-támadás elhalt átadási hiba
miatt. El a kaputól a labdát! Mindkét csa-
pat részérõl! 4. perc: Álland unta meg a
tétlenséget, lövése azonban kapu fölé
szállt. 5. perc: Böröndi kapu mellé durran-
tott. 6. perc: Farkas I. kapu fölé rúgta a lab-
dát. 7. perc: Boros jó ütemben lépett bele
Jancski lövésébe. 9. perc: Kristóf lövését
Varga szögletre ütötte. 10. perc: Böröndi
lövését Varga védte. 12. perc: Bor P. feje-
sét védte Visi J., Farkas I. meg lemaradt
Lénárt átadásáról. 14. perc: Visi R. lövését
Álland blokkolta. 15. perc: Lénárt hagyott
ki nagy helyzetet. 17. perc: szép Junior-tá-
madás végén Lénárt szerezte meg a veze-
tést, 0:1. Kezdés után a megszerzett labdát
Álland elõre rúgta, amibõl Bor P. növelte
az elõnyt, 0:2. 19. perc: Jancski lövése a ka-
pufán csattant. 21. perc: Bor lábáról lecsú-
szott a labda. 22. perc: Böröndi jól eltalált
lövéssel szépít, 1:2. Kezdés után Farkas I.
kapufára emelt. 23. perc: Böröndi kihasz-
nálta Farkas I. és Varga hibáját, 2:2. 24.
perc: Szauervein lövése kerülte el a kaput.
25. perc: Álland lövése sem volt különb. 26.
perc: Szauervein gólhelyzetben kapu fölé
emelt. 27. perc: Boros lövését Jancski a sa-
ját kapujába lõtte, 2:3. 28. perc: Jancski ja-
vította elõzõ hibáját, 3:3. 29. perc: Farkas I.
kapu mellé lõtt. 30. perc: Jancski lövése
centiméterekkel ment kapu mellé. 32.
perc: Jancski most kapu fölé bombázott.
33. perc: Álland szerencsés góljával 3:4. 34.
perc: Müller lövése kerülte el a kaput. 35.
perc: Böröndi lövését Varga üggyel-bajjal,
de megfogta. Az ellentámadás után Lénárt
növelte az elõnyt, 3:5. 36. perc: az ellenáll-
hatatlan Böröndi szépített, 4:5. Kezdés
után Boros átadásából Álland szerzett
gólt, 4:6. 39. perc: Böröndi, mit hagytál ki?
40. perc: Visi J. hibáját Lénárt használta ki,
4:7.
Jó iramú mérkõzésen a Kike játékára rá
sem lehetett ismerni, annak ellenére, hogy
rúgtak 4 gólt! A Junior megszerezte elsõ
gyõzelmét, megérdemelten.
Góllövõk: Böröndi 3, Jancski, ill. Lénárt 3,
Bor, Jancski (öngól), Álland 2.

Sárszentágota Öfi–
Twister Galaxy 3:2 (1:2)

Sárszentágota Öfi: Fekete – Kiss, Kuczi,
Apolczer, Fazekas.
Csere: Márton.
Twister Galaxy: Bognár I. – Szántó, Kaló,
Bognár Zs., Budai.
Csere: Balogh, Killer, Kun.

Ismerkedtek egymással a csapatok. 3.
perc: Fazekas lövését Bognár I. lábbal rúg-
ta ki. 4. perc: Budai átadását Bognár Zs.
kapu mellé lõtte. A harcos Kiss szerezte
meg a vezetést csapatának, 1:0. Sérülés mi-
att kapust cserélt a Twister, Szántó állt a
kapuba. 6. perc: Apolczer óriási helyzet-
ben kapu fölé lõtt. 7. perc: Kun a kapus se-
gítségével kapu mellé lõtt. A szögletbõl
nem lett semmi. 9. perc: Budai lövése nem
okozott gondot Fekete kapusnak. 10. perc:
Márton kezezett a hatoson belül. 7 m-es,
Budai állt a labda mögé, lövését azonban
Fekete kiütötte a mezõnybe. 12. perc:
Ágota-szögletbõl semmi. 14. perc: a fürge
Killer perdített a kapu mellé. 16. perc:
Szántó kapus Apolczerbe rúgta a labdát,
amely kapu mellé ment. 17. perc: Twister-
szögletbõl Kun szépít, 1:1. 19. perc: Budai
lövése megy kapu fölé. 20. perc: a táncos
lábú, a rétszilasi Killer hatalmas nagy gólt
lõtt, 1:2. 21. perc: Kaló lövése mellé. Kiss
átadásából Fazekas egyenlít, 2:2. 23. perc:
Kun hagyott ki nagy helyzetet. 24. perc:
Apolczer az üres kaput nem találta el. 26.
perc: Kaló törte el a labdát. 27. perc: Bog-
nár Zs. perdítését védte Fekete. 30. perc:
Bognár Zs. Töbörzsököt vette célba. 31.
perc: Fazekas szorongatott helyzetben ka-
pu fölé lõtt. 32. perc: Szántó buktatta Faze-
kast a hatoson belül. 7 m-es! Kuczi bizto-
san értékesítette, 3:2. 33. perc: Twister-
szabadrúgás, Fekete késlekedett, de fogta
a labdát. 35. perc: Kun kapott sárga lapos
figyelmeztetést. Reklamálásért meg piros
2 perces büntetést. Három emberrel tá-
madt a Twister eredménytelenül. 39. perc:
Márton átadását Kiss nem tudta átvenni.
Bognár Zs. meg kapufára emelt.
A taktikusan játszó Ágota megérdemelten
nyert a formán kívül játszó Twister ellen!
Sárga lap: Kun.
Piros lap: Kun, 2 perc.
Góllövõk: Kiss, Fazekas, Kuczi, ill. Kun,
Killer.

Spuri–FDL Kft. 1:4 (1:2)

Spuri: Huszár – Imre, Kiss, Fésû, Zámbó.
Csere: Banda, Bozsoki, Czeiner.
FDL Kft.: Farkas – Pap, László, Lakatos
Á., Bor J.
Csere: Abdalla, Ellenbruck, Lakatos Gy.,
Rehák.
2. perc: László lövését Huszár szögletre
ütötte. 3. perc: Bor gurított kapu mellé.
László lövését meg Huszár bravúrral véd-
te. 4. perc: Zámbó a kapu elõtt lyukat rú-
gott. 5. perc: Imre kapu fölé lõtt. Czeiner
meg kapu mellé. 8. perc: megszerezte a ve-
zetést az FDL Bor révén, 0:1. 9. perc: La-
katos Á. körülményeskedett a kapu elõte-
rében. 10. perc: Czeiner emelését védte
Farkas. 11. perc: Kiss lövése kerülte el a
kaput. Spuri-szabadrúgás. Czeiner tálalt
Banda elé, aki egyenlített, 1:1. 13. perc:
Rehák kapu mellé lõtt. 14. perc: Zámbó
nagy helyzetben közelrõl Farkasba rúgta a
labdát, melyet nem tudott fogni, a mellérõl
kivágódót Zámbó nagy helyzetben kapu

mellé lõtte. 16. perc: Bor átadását Lakatos
Gy. hagyta ki. FDL-fölény. Az eredmény
tartására törekszik a Spuri! 19. perc:
Rehák nem találja a góllövõcipõjét. 20.
perc: Spuri-szöglet. A mezõnybe pattanó
labdát Bor értékesíti, 1:2. 21. perc: Lakatos
Á. kapu mellé lõtt. 22. perc: Rehák lövését
Huszár bevédte, 1:3. 24. perc: Rehák ismé-
telt, 1:4. 25. perc: Banda lõtt, Farkas vé-
dett. 27. perc: László lövése szállt kapu
mellé. 28. perc: Lakatos Á. mintha aludna
a pályán. Ez a teljesítmény nagy semmi! 31.
perc: Zámbó lövése ment kapu fölé. 35.
perc: Bor kapu fölé lõtt. 36. perc: Ellen-
bruck, mit rúg be? 37. perc: Lakatos Gy.
Huszárba lõtt.
Nagyon sok hiba csúszott a támadásokba.
Ennek ellenére megérdemelt az FDL gyõ-
zelme.
Góllövõk: Banda, ill. Bor 2, Rehák 2.

Légió 2000, Agro-Natur–
Extrém 1:1 (0:1)

Légió 2000, Agro-Natur: Horváth – Kele-
men, Palotás, Nyúl, Szabó Z.
Csere: Magyar, Tóth, Virág.
Extrém: Németh – Dévényi, Nedoba, Hor-
váth T., Tórizs.
Csere: Szabó A.
Sok az átadási hiba! 4. perc: Tórizs lövését
Horváth szögletre menti. Szögletrúgásból
Nedoba kapu fölé lõtt. 5. perc: Kelemen
kapu mellé lõtt. 6. perc: Virág sem találta
el a kaput. 7. perc: Tóth lövése kerülte el a
kaput. 8. perc: ordító helyzetben Virág ka-
pu mellé lõtt. Nem hiába fogta a fejét! 9.
perc: Horváth T. Magyarba rúgta a sza-
badrúgást. Forrnak az indulatok a pályán.
16. perc: Palotás Dévényit, Palotást meg
Nedoba szerelte. 17. perc: Dévényi átadá-
sát Szabó átgurította Horváth T. elé, a
helyzet oda lett. Inkább lõtt volna! 19.
perc: Palotás legurítását Kelemen puskáz-
ta el. 20. perc: Palotás lõtt kapu mellé.
Nem figyeltek Szabó A.-ra, aki megszerez-
te a vezetést, 0:1. 21. perc: Nyúl kapu mellé
lõtt. Hiba hiba hátán! 24. perc: Tóth nagy
helyzetet hagyott ki. 27. perc: Palotás túl
erõsen játszotta meg Virágot. 29. perc:
Magyar eresztett meg egy nagy lövést,
azonban kapu mellett kötött ki. 30. perc:
Tórizs ígéretes helyzetben hosszan szök-
tette magát. 31. perc: Németh rosszul rúg-
ta ki a labdát, Virág lövése szerencséjére a
mellérõl vágódott a mezõnybe. 32. perc:
egy elõre ívelt labdát Virág fejjel csúszta-
tott a kapuba, 1:1. 33. perc: Dévényi lövé-
sét védte Horváth. 34. perc: Magyar lövése
Némethrõl szögletre ment. 35. perc: Tó-
rizs hibázott nagyot a saját kapuja elõteré-
ben, de nem tudott élni a lehetõséggel a
Légió. 40. perc: Tóth lövése Némethet ta-
lálta telibe.
Nagyon sok hibával játszott mindkét csa-
pat, így az eredmény igazságosnak mond-
ható.
Góllövõk: Virág, ill. Szabó A.
A mérkõzéseket vezette: Tóth I.
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Tabella
1. FDL Kft. 7 6 - 1 29:6 18
2. Extrém 7 4 2 1 33:22 14
3. Légió 2000,

Agro-Natur 7 4 1 2 36:10 13
4. Twister Galaxy 7 4 1 2 28:25 13
5. Sászentágota Öfi 7 4 1 2 25:21 13
6. Sárkersztúr Kike 7 3 - 4 25:29 9
7. Spuri 8 2 - 6 15:33 6
8. Dream Team 7 1 1 5 16:35 4
9. Bogárd Junior 7 1 - 6 25:51 3

Góllövõlista
1. Virág Zsolt, Légió 2000, Agro-Natur, 13
gól.

Gróf Ferenc

Sárbogárdi gyõzelem
az U9-esek teremtornáján

December 9-én, szombaton délelõtt a Sár-
bogárd SE és az FDL Kft. teremlabdarú-
gó-tornát rendezett az U9-es korosztály-
nak a Mészöly Géza Általános Iskola tor-
natermében. Az eredetileg 6 csapatosra
tervezett viadalra végül 4 csapat érkezett
meg, két egyesület a hét folyamán egész-
ségügyi és más okok miatt kénytelen volt
lemondani a részvételt. Itt volt Mezõfalva,
Adony és Sárbogárd két csapattal. A nyitó
mérkõzésen a Sárbogárd I-es csapata kivá-
ló játékkal 10-0-ra gyõzte le Adonyt, majd
ugyanezt az eredményt érte el a Sárbogárd
II-es csapata is, csak ott a Mezõfalva volt a
szenvedõ fél. Látni lehetett, hogy az elsõ
hely sorsa a két helyi csapat találkozóján
fog eldõlni. Kisebb meglepetésre a Bór Jó-
zsef vezette I-es csapat magabiztosan,
10-2-re múlta felül Sallai Attila fiait. A 3.
helyért vívott ütközetben végül az ado-
nyiak bizonyultak jobbnak, és 9-0-ra múl-
ták felül a több 7 éves gyermekkel felálló
mezõfalvai csapatot.
Kiváló hangulatban zajlott le a torna, a
gyerekek élvezték a játékot. A szervezõk is
igyekeztek mindent biztosítani ehhez. A
torna elején a gyerekek üdítõt kaptak,
ebédre mindenki frissen sült pizzából lak-
mározhatott kedvére. A szénhidrát pótlá-
sára a csokoládé is rendelkezésre állt a
sportolópalánták számára. Tehát minden

volt, ami szem-szájnak ingere. A tornát vé-
gül magabiztosan a Sárbogárd I-es csapata
nyerte meg, megelõzve a Sárbogárd II-es
csapatát, a dobogó alsó fokára pedig az
Adony állhatott fel, míg a 4. hely a Mezõ-
falvának jutott.

Eredmények

Sárbogárd I.–Adony 10:0
Mezõfalva–Sárbogárd II. 0:10
Sárbogárd I.–Sárbogárd II. 10:2
Adony–Mezõfalva 9:0
Mezõfalva–Sárbogárd I. 0:15
Sárbogárd II.–Adony 6:1

A torna különdíjasai

A torna legjobb játékosa: Mohai Zsolt
(Sárbogárd I.)
A torna legeredményesebb játékosa: Tóth
Dávid (Sárbogárd I.) 14 góllal
A torna legjobb kapusa: Nagy Péter
(Adony)
Köszönet Bór Józsefnek, aki fõszerve-
zõként egy kiváló tornát hozott össze a gye-
rekeknek!
Külön köszönet a torna támogatóinak:
Cosa Nostra Pizzéria, Hevesi László, Cen-
ter Sport Sárbogárd, Vinklmann Zsolt,
Nagy László, Rehák Lottózó Sárbogárd

Rehák Tamás

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 étkezést is
magában foglal a csapatok számára).
A helyszínen BÜFÉ üzemel! Hangosítás, zene, jó
hangulat!
Lebonyolítási rendszer: A-, B-, C-csoport, 1.-2. au-
tomatikusan továbbjut, illetve a két legjobb 3. he-
lyezett, majd negyeddöntõ, elõdöntõ, 3. helyért,
döntõ. A csoportsorrend megállapítása: több
pont, egymás elleni eredmény, gólkülönbség,
több rúgott gól, 3-3 büntetõ.
Részletes versenykiírást a nevezett csapatoknak
nyomtatott formában biztosítunk, illetve a helyszí-
nen kifüggesztünk!
Díjazás: kupa, tárgyjutalmak (gólkirály, legjobb já-
tékos, legjobb kapus).
A jelentkezéseket várjuk: Rehák Tamás (06 30
484 1289).
Nevezési határidõ: december 23., szombat (pénz-
befizetéssel)
A torna eseményét a facebookon Szilveszter Kupa
2017 SÁRBOGÁRD néven lehet megtalálni, ahol
további friss információkkal szolgálunk.
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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
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
Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók. Sárszentágota, Páko-
licz Árpádné 06 (25) 476 051, 06 (20) 451 7966
Favágást, kuglizást, hasogatást vállalok korrekt áron. 06 (30) 570
6695
Sárbogárdi vasútállomásra sürgõsen takarítónõt keresünk 8 órába.
06 (20) 663 6782
Almavásár szombaton, a sárbogárdi vásártéren. A madocsai Jonatán,
Jonagold, Idared ára: 100-220 Ft/kg. Kapható még dió, almalé, cékla.
06 (30) 360 7256

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

FENYÕFA-VÁSÁR!
Ezüst, luc, kékduglasz fenyõfák

1,5 métertõl 3 méterig kaphatók 2000 Ft/darabáron,
karácsonyra lábon kiválasztható.

Iker György, Sárbogárd, Szent István út 130.
(tápboltnál). Iskoláknak, óvodáknak ingyen adok.

Telefon: 06 30 688 1651

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

Siófoki autóipari partnerünk részére keresünk

OPERÁTOR ÉS GÉPKEZELÕ MUNKAKÖRÖKBE
MUNKATÁRSAKAT,

INGYENES BUSZJÁRATTAL!
Megemelt munkabérekkel és januártól belépési bónusszal

várjuk a jelentkezését irodavp@opuswork.eu e-mail
címen, vagy a 06 (70) 323 0001-es telefonszámon.

KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK!
Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik hozzájárultak, munká-
jukkal, segítségükkel, vagy bármely módon a gyerekeknek tartott, sárhat-
vani Mikulás-váró ünnepséghez. Kiemelten szeretnénk megköszönni az is-
meretlen Mikulásnak, hogy ellátogatott községünkbe, Sárhatvanba megju-
talmazni a jó gyerekeket.

Sárhatvani anyukák

HETI IDÕJÁRÁS
Csütörtökön napközben meg-megélénkülõ délnyugati szél mellett újra eny-
he léghullámok érkeznek fölénk, és nyugat felõl már egy közelgõ frontrend-
szer felhõzete növekszik meg és kezdõdik csapadékhullás esõ, zápor for-
májában.
Pénteken folytatódik az esõs, záporos idõjárás, több helyen jelentõs
mennyiségû csapadékra van kilátás, az ország déli felén újra 10 fok köré
emelkedik a hõmérséklet. Az éjszakai órákban megérkezik a ciklon hideg-
frontja, melynek hatására szombaton reggelre a szél északnyugatira fordul
és a Dunántúlon, illetve a magasabban fekvõ területeken ismét észlelhe-
tünk havas esõt, esetleg havazást. Ezt követõen megszûnik a csapadékte-
vékenység, és nyugat felõl szakadozni kezd a felhõzet, hûvös marad az idõ.
Vasárnap és hétfõn gyengül a légmozgás, változóan felhõs idõre számítha-
tunk. A hajnali órákra többfelé újra fagyni fog, néhol párássá válhat a leve-
gõ, a nappali órák hõmérséklete jellemzõen 1 és 6 fok között alakulhat
majd.

www.metnet.hu
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Mikulás-varázs Sárhatvanban
Mintha Lappföldre csöppentünk volna, a Mikulás hangulatos,
meleg otthonába: kandalló, rajta harisnyák, mellette az egyik ol-
dalon szarvas és ajándékok, a másik oldalon a Nagyszakállú ül két
krampusza társaságában. Télanyó puha hópihékkel szórta be a
padlót.

Ebben a varázsképben nyüzsög a sárhatvani gyermekek sokasága.
Nemcsak a Mikulás, de a szülõk és nagyszülõk is gyönyörködnek
az izgatott várakozástól és megilletõdöttségtõl kipirult arcokban,
csillogó szempárokban.
A sárhatvaniak énekekkel köszöntötték különleges vendégüket,
majd egyenként – illetve a testvérek együtt – a Mikulás elé járul-
tak, az ölébe ültek, s megszeppenve válaszolgattak a hozzájuk in-
tézett kérdésekre. Volt, aki megri-
adt a jóságos idegentõl, de Õ min-
denkinek szeretettel nyújtotta át a
hozott ajándékot.
Miután elbúcsúzott (szintén ének
kíséretében), az aprónépet finomsá-
gok özöne várta: pattogatott kukori-
ca, palacsinta, gyümölcs, szendvics,
frissítõ, és lehetett rajzolni, színezni.
A felnõttek minden megtettek
azért, hogy szép decembere legyen
Sárhatvan minden lakójának. Nem-
csak a klubot öltöztették ünnepi
díszbe, de betlehemet és adventi ko-
szorút is állítottak a közösség szívé-
ben.

Hargitai–Kiss Virág
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