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ANGYALOK S ZAVA

Írás a 6. oldalon.

SZENT PILLANAT
A megszületés szent pillanatában elnémul az anya és felsír a gyermek. Kettejük véres, fájdalmas-szép küzdelme
kisimul, mint vihar után a tenger, és átadja helyét a csendes ragyogásnak. A csöpp újszülött alig lát még, de egy pillantással befogja anyja arcának körvonalait. Megrendítõ
az a pár másodperc, amikor egymásba fonódik a két tekintet. A két különvált test újra összeforr, de másképp:
nem bent, hanem kint. Az egybõl kettõ lesz, a kettõbõl egy.
A védelmezõ anyaméh most az asszony karja, a köldökzsinór a mell, az érintés. Az elsõ kettesben eltöltött percekben, órákban megszûnik a külvilág, egymáson kívül nem
kíván más társaságot az anya és a gyermek. A végtelen
ölelésben a Teremtés fenséges csodája sugárzik. Ekkor
érzi, érti meg az ember az élet törékenységét, s van legközelebb, szinte karnyújtásnyira ahhoz a szférához, ahonnan megérkezünk, s ahová távozunk.
Hargitai–Kiss Virág

SZERETETKARÁCSONY
SÁRBOGÁRDON

Írás a 7.
oldalon.
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KÖZÜGYEK / A MI VILÁGUNK

VÉDVONAL
Két témában adott tájékoztatót Varga Gábor országgyûlési képviselõ lapunknak: a Soros-tervvel kapcsolatos nemzeti konzultáció eredményérõl, valamint az új rendõrség
és mentõállomás ügyének örömteli fejleményeirõl.
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ÜNNEP
ELÕTT

Lapunk érdeklõdésére az országgyûlési képviselõ örömmel számolt be arról,
hogy teljes mértékben szabad utat kapott a sárbogárdi új rendõrségépület és új
mentõállomás megvalósítása. A kormány 900 millió forintot szavazott meg a sárbogárdi rendõrség számára, 300 millió forintot a sárbogárdi mentõállomás számára, hogy az önkormányzat által ingyen fölajánlott területen, az Árpád utca és
Túry Miklós utca sarkán a mai kor követelményeinek megfelelõ, kényelmes, új
„fõhadiszállás” épüljön, és a jelenlegi méltatlan körülmények helyett ott tudják
ellátni a biztonságunk, védelmünk, életünk érdekében végzett, felelõsségteljes
szolgálatukat a rendõrök és mentõsök. A tervek szerint a jövõ év folyamán megvalósul a két beruházás, és átköltözhet a két állomány.

Két alig kibírható háborús filmet láttam a napokban. Az egyik az elsõ világháborúról szólt. Egy jelenetsor: hullaszállító kocsival viszik ki kórházból a
mezõre az elhalt katonákat. Az ezzel megbízott
egyenruhások a „grabancuknál” fogva egyenként
dobják a testeket a gaz közé, mint a krumpliszsákokat. Újabb kép: éhes kutya falatozik az egyik holttestbõl mohón, szétvetett lábakkal.
A másik film a második világháború azon eseménysorából vette a témáját, amikor a németek
Dunkerque-nél nekiszorítottak negyvenezer angol-francia katonát a Csatorna partjához. „Megadjátok magatokat, vagy megfulladtok.” A Csatorna túlsó partjáról viszont mindennemû vízi jármû
indul tüstént, hogy átmentse a sereget. Ám a németek légierõvel, tüzérséggel mindent megtesznek, hogy ezt megakadályozzák. Hullámok nyelnek el sok hajót. Fuldoklók hadonásznak, ég a kiömlött olaj, a víz felszínét hullák borítják. Tudni
kell, hogy ezek a hullák egy órával elõbb élõ emberek voltak saját sorssal, családdal, anyával, gyermekekkel. A tanító néni megtanította õket írni-olvasni, szerelmesek voltak, sétáltak a kislánnyal a fák
alatt. De ki törõdik ezzel? Háború van.
Az öreg ember legsúlyosabb ítéletmondása az emberiségrõl az, hogy háborúkat csinál, továbbá
azokban részt vesz. Mert kétféle ember van. A saját hatalmuk tudatától elmeháborodottá vált háborúcsinálók, és tehetetlen birkák, akiket ellenállás nélkül hajtanak a vágóhídra. Tehát egyfelõl
akik nem restellik halába küldeni az embertársaikat, másfelõl akik engedelmesen mennek is a halálba. Mert a háborúhoz persze kell sok-sok fegyver, vasak, vasak hegynyi tömegben. De kell rengeteg ember, akik ezt mûködtetik. És ahogy a fegyvergyárak elõállítják a haditechnika minden más
gyártmányt felülmúló mennyiségét, úgy gyártják a
laktanyákban, kiképzõtáborokban a gépiesen engedelmeskedõ, akaratuktól megfosztott embertömeget. „Jobbra át! Balra át! Lépés in-dulj! Egy,
kettõ, bal, jobb!” Egy milliméteres pontossággal
menetelõ díszszázad miben különbözik száznyi gépezettõl? Csak egy gombnyomás, avagy egy vezényszó kell, és az automatizmus mûködni kezd.
Minden az Emberrel kapcsolatos pozitív állítást lenulláz a háborúk létezése.
Van ám olyan mondás is, az emberek milliárdjai ismerik, hogy „Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!” Nem tehetünk úgy, mintha ez a mondat nem
íródott volna le vagy kétezer évvel ezelõtt. Leíródott, ott van mozdíthatatlanul, mint a kontinensek
havasai. Pár nap múlva ünnepeljük annak a születését, aki ezt az intelmet kimondta. Igen, ünnepeljük. Ünnepelni nagyon tudunk. Énekelni, hogy „Ó,
gyönyörû szép, titokzatos éj!” Énekelünk áhítattal.
Mintha a világ a legcsekélyebb mértékben is komolyan venné az illetõ Újszülött majdani tanításait.

Hargitai–Kiss Virág

L. A.

Minden idõk legsikeresebb konzultációja
Így minõsítette Varga Gábor a Soros-tervrõl szóló nemzeti konzultációt. Elmondta:
– A részvétel minden eddigi rekordot megdöntött, több mint 2,3 millióan töltötték ki a konzultációs ívet. A részvétel összesen: 2.349.991 fõ; 2.171.500 fõ postai
úton, 178.491 fõ interneten küldte el véleményét. Szeretnék külön köszönetet
mondani minden sárbogárdi lakónak és a térségben élõknek, aki részt vett a konzultációban és elmondta véleményét a Soros-tervrõl. A kérdõívek feldolgozása
még most is tart, de a részleges eredmények alapján már látszik, hogy a magyarok elsöprõ többsége nemet mond a Soros-tervre. A magyarok egyértelmûvé tették: nem akarják, hogy Soros és Brüsszel Magyarországból bevándorlóországot
csináljanak, nem akarják, hogy Brüsszel a fejünk fölött döntsön arról, hogy nekünk kikkel kell együtt élnünk. A magas részvételbõl is látszik, hogy a Soros-terv
és az erõltetett bevándorlás elutasítása egy pártokon átívelõ nemzeti ügy, amelyet az emberek pártállástól függetlenül fontosnak tartanak. A magyar emberek
ilyen széles támogatása minden másnál nagyobb erõt és felhatalmazást ad a kormánynak az elõttünk álló brüsszeli csatákhoz. A magyar kormány és a Fidesz–KDNP minden fórumon és minden szinten a magyar emberek akaratát
fogja képviselni, szemben az ellenzékkel, akikre sajnos nem lehet számítani Magyarország védelmében. Az igazi harc csak most kezdõdik. Brüsszelben ugyanis
már gõzerõvel zajlik a Soros-terv végrehajtása. Az Európai Parlament és az Európai Bizottság is a kötelezõ felsõ korlát nélküli betelepítési kvótát erõlteti és az
EU-ba lépõ migránsok automatikus betelepítését, a felgyorsított családegyesítést, a betelepítést elutasító országok megbüntetését és a Soros-szervezetek menekültügyi eljárásokba történõ bevonását. A Soros-terv végrehajtásában a legnagyobb akadályt jelenleg Magyarország, a magyar kormány ellenállása és a
nemzeti konzultáció eredménye jelenti. Ezért a Soros-birodalom egyre nagyobb
nyomást helyez hazánkra. Soros György személyesen is beszállt a magyar választási kampányba, dollármilliárdokat mozgat meg azért, hogy eltávolítsa a bevándorlás-ellenes Orbán-kormányt és helyére egy olyan gyenge, elvtelen ellenzéki
kormányt ültessen, amelyet aztán kedvére dróton rángathat, és amely végrehajtja a Soros-tervet. Soros azért támadja Magyarországot, hogy megtörje a magyar
kormány ellenállását az erõltetett bevándorlással szemben és elhallgattassa a
magyar embereket. A legújabb hírek szerint Soros György bevándorlás-szervezõ
irodákat akar nyitni a magyar vidéki városokban, hogy megerõsítse hálózatát.
Ezzel a veszély immáron helyben is jelentkezhet. Ráadásul a betelepítések célpontjai elsõsorban azok a tagállamok lennének, amelyek eddig nem, vagy kevés
migránst fogadtak be – ilyen Magyarország is. A brüsszeli tervek szerint a
bevándorlók akár 30-as csoportokban, kiszélesített családegyesítéssel lennének
betelepíthetõk. Ez a terv a magyar településekre konkrét veszélyt jelentene,
megszûnne a mindennapok biztonsága, és veszélybe kerülne a települések
jövõje. Ez ellen határozottan fel kell lépni! A Fidesz–KDNP-re továbbra is számíthatnak a helyiek abban, hogy megvédjük az országot.

Új rendõrség és mentõállomás

4

KÖZÖSSÉG

2017. december 21. Bogárd és Vidéke

KICSINY ALAPI PALÁNTÁK
Alapról számtalanszor tudósítottunk a kertészetrõl, melyet odaadó munkával sikerre vittek. Ám a településen nemcsak növénypalántákat nevelgetnek. Szeretetteljes gondoskodással veszik
körbe legféltettebb kincseiket: a gyermekeket is. Nem is csoda, hiszen öregedik a község, több a halálozás, mint a születések száma,
ezért nagy becsben tartják a gyermeket vállaló családokat: Alap
jövõjét. Az elmúlt esztendõben született babákat és szüleiket
mindig karácsony, a családok ünnepe elõtt köszöntik. Idén december 14-én délután került sor a rendezvényre az alapi mûvelõdési házban.
Kaszás Ildikó védõnõ e szavakkal szólt a megjelentekhez: – Karácsonykor a szereteten van a hangsúly, a meghitt pillanatokon,
amiket szeretteinkkel töltünk el. Néha egy érintéssel, egy mosollyal sokkal többet tudunk kifejezni, mint azt gondolnánk. Az
igazi ünnephez, egész életünkhöz csak az kell, hogy tiszteljük egymást, hogy legyen köztünk egy kapocs, mely nem más, mint az igaz
szeretet, béke, elfogadás. Ahol ez megvan, ott meghitt, bensõséges kapcsolatokra épülõ gyermekeket, családot, közösséget lehet
teremteni. Egy gyermek születése a legcsodálatosabb dolog.
A babák csodáját zenés diavetítéssel érzékeltette Ildikó.
A polgármester asszony szülõknek szóló útravaló gondolatai
után Kovács Istvánné két dalt
énekelt el gitárkísérettel (Adventi hírnök, Ajtódnál valaki
megáll), majd az óvodások kedves kis mûsora következett.
Zenés diavetítésen egyenként is
megcsodálhattuk a 13 csemetét:
Takács Istvánt, Meleg Adriennt, Duska Szófiát, Takács
Nimródot, Barkóczi Rajmund
Lászlót, Varga Zsófiát, Rostás
Diégót, Horváth Fannit, Dániel
Bencét, Bauer Ákost, Szeip Izabella Nadint, Tóth Milánt és
Krausz Ritát. A gyermekeknek
pihe-puha takarót, az édesanyáknak virágot nyújtott át jóMajd Méhes Lajosné polgármester asszony folytatta a megkezdett gondolatsort: – 2017-ben 13 babával büszkélkedhetünk. Az
élet legnagyszerûbb pillanata, amikor megérkezik egy kisember,
akire vártunk. A karácsony is ennek szimbóluma. A gyermekek
derûsebbé, teljesebbé, gazdagabbá teszik életünket. Õk adják életünk értelmét, és ez nem ismer fáradságot, áldozatot, csak féltõ
gondoskodást. Olyan növény a gyermek, amely ha egy bizonyos
idõben nem kap elegendõ fényt, szeretetet, biztonságot, akkor
nem tud felmelegedni egy egész élten át. A családban gyûjtünk
erõt, ott melegszünk fel. Mindig a szülõi ház példájához mérünk
mindent. Az anyaság és apaság éppen ezért kötelez, példamutatásra, sok esetben lemondásra, szeretetre, gondoskodásra.

kívánságok és emléklap kíséretében a polgármester asszony és
Kaszás Ildikó. Ezen kívül anyagi támogatásban is részesülnek az
újszülöttek illetve szüleik Alap község részérõl.
Méhes Lajosné köszönetet mondott és ajándékot adott át szeretett védõnénijüknek, aki sokat tesz fáradhatatlan munkájával az
alapi családokért, gyermekekért.
Az ünnepet vendéglátás és beszélgetés zárta.
Hargitai–Kiss Virág
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KARÁCSONYVÁRÁS KÓRUSBAN
A meghitt közösségben való lét adja a
karácsony esthajnalcsillagként ragyogó
fényét. Ezt a melengetõ érzést élhettük
át a Bogárd-Dal Egyesület által megrendezett szombat esti kórushangversenyen
a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési
Központ színháztermében, ahol öt
sárbogárdi énekkar lépett fel.
– Itt a nyelv igazi szépségébõl is kaphatunk ízelítõt – mondta köszöntõjében dr.
Sükösd Tamás polgármester. – Nincsenek értelmet nélkülözõ, cuki kis rövidítések, hangulatjelek; dalok vannak és
versek, szavak és mondatok, amikhez
nem komment kell, hanem csend, áhítat
és tisztelet a mû, az elõadó és egymás
iránt. Baráti Kristóf hegedûmûvész és karnagy, aki rendszeres
vendége e színpadnak, így ír errõl: „Fontos, hogy a zene éljen, lélegezzen, hasson, sugalljon, közvetítsen érzelmeket, indítson el
gondolatokat, rendítsen meg, vagy vigasztaljon. Ahogy az érzelmeink, indulataink, szenvedélyeink sem a metronóm szerint mûködnek, úgy a játék sem törekedhet abszolút szimmetriára. Mindenki énekeljen, zenéljen tehát a saját maga és a közösség örömére, tehetsége szerint.” A mai hangverseny errõl szól, megmutatja
a sárbogárdiaknak, hogy mennyi tehetséges ének- és zeneelõadó
él közöttünk.

Mindegyik kórus hangulatos, fülbemászó dallamokat válogatott
repertoárjára erre az alkalomra.
Elsõként a Mészöly Géza Általános Iskola énekkara állt színpadra Szénásiné Szabó Marianna vezetésével. Nyitó mûsorszámukat,
Pintér József „Ó jöjj, ó jöjj” címû, hagyományos dallamvilágú mûvét modern szerzemények követték: Dés László és Geszti Péter:
A dzsungel könyve – Szavakat keresek, Karl Jenkins: Adiemus és
Hajdú Sándor: December dal, amik nagyon jól álltak a gyermekhangoknak.
A Sárszentmiklósi Általános Iskola énekkara Horváth Ferencné
vezényletével a székesfehérvári néphagyományból lejegyzett ka-

rácsonyi bölcsõcske betlehemes játék dallamaiból merített, majd
nápolyi dal következett Santa Luciáról, melyben három csengõ
hangú szólista remekelt: Korpos Balázs, Tatai Sándor, Oláh Xavér. Örömkönnyek szöktek a szemembe, ahogy a három fiúcska
nagy átéléssel énekelt, és azért is, mert jó volt látni, hogy mennyi
fiú csatlakozott a kórushoz (és lám, nem hiába!), ami a korábbi
esztendõkben nem volt jellemzõ. A miklósi kar a Bojtorján együttes Karácsony este címû vidám dala elõtt megénekeltette a közönséget is. Az „Ó, gyönyörû szép titokzatos éj” harsogott a mûvelõdési ház falai között. A közös ének nélkül nem is lett volna teljes
az este.
Ezután a Petõfi Sándor Gimnázium kórusa folytatta a sort
Bereczk Hedvig irányításával és hegedûkíséretével. Andrew
Lloyd Webber Jézus Krisztus Szupersztár címû rockoperájából
Mária Magdolna dalát hozták ajándékba, valamint Az Úr dicsérete és a Házi áldás címû mûveket. A jelenlegi és volt diákok furulya- és gitárkísérettel gazdagították a hangzást.

A Bakonyi István vezette Schola Catholica Kamarakórus férfiúi
adventi gregorián dallamokkal vezették be mûsorukat. Majd spirituálé és ima csendült fel (Karácsonyi mozaik, David Graham:
Oly boldog vagyok). John Rutter kortárs angol zeneszerzõ, karmester Christmas Lullaby (karácsonyi altatódal) címû darabjában ifj. Varnyu Péter szép szólójával mûködött közre. A kamarakórus tradicionális afrikai énekkel zárta elõadását.
Végül a Huszics Vendel Kórus sorakozott fel a dobogókon.
Gábeli Klára dirigálásával egy 16. századi itáliai szerzõ, Palestrina
„Jesu rex” címû szerzeménye hangzott el, Huszics Vendelné vezényletével pedig Kodály Adventi éneke, Szögi Endre karácsonyi
dalcsokra és két rendkívüli kórusmû: a bogárdi gyökerekkel rendelkezõ zeneszerzõtõl, ifj. Leszkovszki Albintól a Jöjjetek Krisztust dicsérni, valamint Britten karácsonyi oratóriumának két
részlete (Hodie, Balulalow), melynek szólóját Huszics Anikó
énekelte.
A kórusokat Huszics Ibolya, Bakonyiné Pálóczy Júlia és Varnyu
Lilla kísérték zongorán.
Hargitai–Kiss Virág
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ANGYALOK SZAVA

A sárszentmiklósi katolikus templomban rendezett karácsonyi hangversenyen leszálltak közénk az angyalok és énekeltek, zengtek, játszottak Isten és egyszülött fia dicsõségére. A
Sárszentmiklósi Általános Iskola kórusa Horváth Ferencné vezényletével, és a Violin Mûvészeti Iskola hangszeres növendékei Jákob Zoltán vezetésével, zongorakíséretével adtak koncertet kedden este.
A más közelmúltbeli eseményeken már hallott
dallamok egészen más színezetet kaptak a
templom falai között. Magasztosabban szólaltak meg az ismert karácsonyi énekek (Dicsõség,
Kiskarácsony, Ó, gyönyörû szép), a 96. zsoltár,
Charpentier, Mozart és Beethoven mûvei.
Hangszeres szólisták és kamaraegyüttesek, valamint pásztorjáték tette változatossá a programot.
Az esemény végén, az elmaradhatatlan közös
ének után Varga László hitoktató mondott köszönetet két bibliai igével a résztvevõknek. A
gyerekek egy-egy mézeskalácsot és adventi gondolatokat tartalmazó füzetet is kaptak.
Hargitai–Kiss Virág
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Szeretetkarácsony Sárbogárdon
Már rég elmúlt december 6-a, de az örökmozgó
Mikulás még mindig fel-feltûnik és ajándékoz
rendületlenül. Kedden délután a sárbogárdi önkormányzat által a hátrányos helyzetû gyermekek számára rendezett szeretetkarácsonyon jelent meg csinos krampuszaival, nagy üdvrivalgás
közepette, és szórta kiapadhatatlannak tûnõ
zsákjából a szaloncukrot a gyerekseregnek.
A termet megtöltõ közönség dr. Sükösd Tamás
polgármester köszöntõje, adventi gondolatai
után a Kossuth iskola diákjainak mûsorát tekinthette meg, majd az aprónép egy-egy finomságokkal teli csomaggal térhetett haza.

Közel 400 csomagot osztottak ki. A csomagok biztosításáért köszönet illeti a Cothec
Kft.-t és a TS Gastro Kft.-t.
Hargitai–Kiss Virág

Négy gyertya mellett
Amióta megszülettem, azóta nem jártam a sárbogárdi szülõotthon épületében, mely jó
ideje már a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Ápoló–Gondozó Otthona. Ez volt
az elsõ állomás az élet hajnalán, és ez az utolsó az élet alkonyán…

Most egy bensõséges kis karácsony-elõzetesre hívtak el a szépen feldíszített otthonba, ahol a lakók, hozzátartozók és dolgozók
az adventi koszorún pislákoló négy gyertya
köré gyûltek szeretetteljes légkörben, kedden délután.
Dr. Horváthné Lang Erika, a SESZI intézményvezetõje, Biró Sándorné, az Ápoló–
Gondozó Otthon intézményvezetõ fõnõvére, Mészáros János plébános és Kovács
Csongor református lelkész köszöntötték
meleg szavakkal, bibliai igékkel a jelenlévõket, majd a Hajléktalanszálló alkalmi kórusa énekelt karácsonyi dalokat, melyeket
Horváth-Fehér Amália tanított be a férfiaknak.
Ezután mindenkit egy kis vendéglátásra invitáltak.
Hargitai–Kiss Virág
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VIOLIN-KARÁCSONY
December folyamán a Violin Mûvészeti Iskola hangszeresei zenés missziót folytatnak az óvodákban, és mindig teremtenek alkalmat
arra, hogy szüleiket, barátaikat is megörvendeztessék egy kis karácsonyi muzsikával Sárbogárdon és Sárszentmiklóson.
Miklósi koncertjükre december 18-án este került sor az iskola aulájában.
A növendékek és a hallgatóság számára is talán az a legélvezetesebb, amikor együtt szólalnak meg a különbözõ hangszerek. A közös játék öröme, szépsége oldja azt az izgalmat, amit a fellépés vált ki. Habár látszólag semmi lámpaláz nem látszott a gyerekeken, akik nagy
rutinnal rendelkeznek már a szereplés terén. A koncerten az iskola énekeseivel és Horváth Ferencné igazgató nénivel is kiegészült az
elõadók sora.
Közös ének (Dicsõség mennyben az Istennek)
nyitotta az eseményt Mayer Damján, Örkényi
Bálint, Németh Ajsa, Pásztor Lili, Kovács Bence
hangszeres kíséretével.
A koncert folyamán furulyán játszott: Horváth
Flóra Sára, Palotás Panna, Örkényi Bálint, Kacz
Zétény, Lukács Ramóna, Varga Dorina, Kovács
Elizabet, Kovács Odett, Varga Dorina, Németh
Ajsa, Pásztor Lili; gitáron: Tóth Zsuzsanna,
Szántó Bulcsú, Kovács Bence, Vámosi Nóra, Bogárdi Zsombor; zongorán: Mayer Damján, Kovács Erik, Simon Izabella, Kék István, Szántó Lehel, Hollósi Géza; klarinéton: Hegedûs Zsófia,
Hegedûs Anna, Reiter Tamara; fuvolán: Lénárt
Gréta Anna.
Népdalfeldolgozások és klasszikus darabok között több télapós és karácsonyi dallam is felcsendült; Borlói Rudolf négykezesei közül is többet
hallhatott a közönség. Virtuóz, gyakorlott zenészeket kívánt Mozart és Telemann, és kellemes
felüdülést nyújtott Howard Bart szerzeménye, a
Fly Me to The Moon gitáron.
Szép keretet adott a koncertnek Charpentier Te
Deum prelúdiuma, amit egy kamaraegyüttestõl
hallhattunk, valamint Balakirev „A kertben” címû darabja, melyet Cegelnyik Jelena adott elõ
zongorán.
Hargitai–Kiss Virág

Dobozokba rejtett szeretet a gyermekotthonokban
Csaknem kétszázhatvan ajándékcsomagot
gyûjtöttek össze a pusztaszabolcsi hivatásos tûzoltók a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ részére. A feldíszített cipõsdobozokba rejtett meglepetések a székesfehérvári, a velencei, a martonvásári,
az elõszállási, a sárbogárdi, a dégi és a mezõfalvai gyermekotthonok karácsonyfája
alá kerülnek az elkövetkezendõ napokban. A csomagokat december 18-án, hétfõn délután vitték el a pusztaszabolcsi hivatásos tûzoltók a megyeszékhelyen lévõ
központba.
Izgatottan fogadták a székesfehérvári
gyermekotthon lakói a pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi õrs tûzoltóit hétfõn délután. A fiúk kabátba bújva, nagy lelkesedéssel segítettek a két autóból bevinni a
csomagokat az épületbe, ahol a többiek
csodálkozva figyelték a szinte végtelennek
tûnõ rakodást. Jákli Péter tûzoltó törzsõrmester kezdeményezésére és felhívására a
pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi õrs, a
lakosság, egy taksonyi vállalkozás, egy dunaújvárosi ruházati üzlet és a debreceni
mentõk összefogásával kétszázhatvan csomag érkezett a Fejér megyei állami gondozásban lévõ gyermekeknek. A cipõsdo-

boz-akcióról értesülve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egy kozármislenyi hallgatója is sok csomagot és gyerekruhát gyûjtött és hozott a pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi õrsre.

A felajánlásokat Deresné Tanárki Mária,
a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ
vezetõje köszönte meg. Elmondta, hogy a
megyében nyolcszázharminc állami gondozásban lévõ gyerek, fiatal felnõtt él,
többségük nevelõszülõi családban. A gyerekek mintegy harmada nevelkedik lakásotthonban. Számukra a pályaorientáció
tekintetében is kiemelt jelentõségû, hogy a
tûzoltók meglátogatták õket. Mint fogalmazott: izgalmas és szép hivatás a tûzoltóké, akik minden nap másokon segítenek,
és mindemellett gondoltak arra is, hogyan
segíthetnek még többet. A lakásotthonokban december 20-ától kezdõdnek a karácsonyi ünnepségek, és az összefogásnak
köszönhetõen minden gyermeket egy doboznyi szeretet várja majd a feldíszített fenyõfánál.
A gyermekotthon lakói a látogatás alkalmával ünnepi mûsorral kedveskedtek a
tûzoltóknak, karácsonyi verseket, dalokat
adtak elõ és közös énekkel köszönték meg
a szeretõ gondoskodást.
Fotó: Katasztrófavédelem
Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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GIMISAROK
Kirándulás Bécsbe

A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium 48 fõs csoportja december 2-án Bécsbe látogatott. Buszunk reggel hat órakor indult. Az elsõ
állomásunk Schönbrunn volt, a kastély parkjában felállított adventi vásárban jártunk. Rengeteg ember megfordul itt, köztük sok magyar is. A bódékban mézeskalácsot, karácsonyi díszeket, ajándéktárgyakat, enni- és innivalót árultak. A kastélyt elhagyva két élõszoborral is találkoztunk, melyek elnyerték mindenki tetszését. A következõ megállónk a Hofburg, Ferenc József és felesége, Sissi téli rezidenciája volt. Innen indultunk belvárosi sétánkra. A bécsi fiákerek elengedhetetlen részei a fõváros hangulatának. A látnivalók között szerepelt a Rathaus, a Belvedere, a Stephansdom, az Operaház, Mozart és Goethe szobra. Bécs már december elején karácsonyi
fényekben úszott. Betértünk egy Rosenberger kávézóba, ahol megkínáltak minket melange-zsal, egy kávéspecialitással és süteménnyel. Egy újabb vásár következett a Mária Terézia-szobornál, ahol szabadon nézelõdhettünk ajándékok után kutatva. A nap végén egy bevásárlóközpontban tudtuk elkölteni megmaradt zsebpénzünket. Ez a kirándulás és a programok kiváló lehetõséget biztosítottak arra, hogy a németórákon tanultakat hasznosítsuk.
Burján Zsóka, Czaffer Alexandra és Csanádi Cintia 10. a

Országos döntõben a gimisek
A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulóját megnyerte a 7. c osztály fiúcsapata, így Fejér megyét képviselve december 9-én vettünk részt az országos döntõn Budapesten.
Két hét állt rendelkezésünkre, hogy a szóbeli fordulóra is felkészüljünk egy max. 4 perces elõadással. Az igen rangos döntõn a
20. helyen végeztünk, Tolna megyét megelõzve. Bár a fiúk igencsak elszomorodtak, de azzal biztattam õket, hogy a megyeszékhelyek gimnáziumi mezõnyébe bejutni is nagy dicsõség.
A csapat tagjai: Dániel Zsolt Dániel, Király Kristóf, Krencz
Ábel és Szõnyegi Tamás

Helyesírási rekord a gimiben
Krencz Ábel 7. c osztályos tanuló harmadjára nyerte el a megyei
ly-j helyesírási verseny 1. helyezését, amelyet minden év õszén a
székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola szervez.
Az egyórás versenyben 240 szóról kell eldönteni, hogy ly, vagy j
írású-e, amelyet Ábel harmadik
alkalommal szinte hibátlanul oldott meg, és ezzel egyedüli a
gimnázium történetében.

Kiszlné Simon Andrea
felkészítõ tanár
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Cecei sulibörze
Mikulás-ünnep
December 6-án nagy izgalommal várták kicsik és nagyok a Mikulás érkezését Cecén is. Sárvári Ilona, a község könyvtárosa már
elõre tisztázta a Nagyszakállúval és két krampuszával, hogy el ne
kerüljék a település lakóit, mert nagyon várják õket!
Már kora reggel „hintóra” pattantak a régen vártak és elkocsikáztak az óvodás gyermekekhez. Ott minden csoportba ellátogattak
és csupa szépet és jót hallottak mindenkirõl, amit finom szaloncukorral és csomagokkal díjaztak. Eközben az alsó tagozatos iskolások megnézték a felsõs társaik által elõadott zenés dramatikus
játékot a tornateremben, a ráhangolódás jegyében.
A Mikulás és „munkatársai” az óvodások meglátogatása után elhintóztak az iskolásokhoz is,
akik nem kisebb lelkesedéssel
várták õket. Ott is meghallgatták a szép verseket és énekeket,
kiosztották a finomságokat rejtõ csomagokat és ígéretet tettek, hogy jövõre is meglátogatják a jó gyerekeket.
Az intézmények meglátogatása
után a Mikulás és segítõi elmentek a hivatalokba, az üzletekbe, de nem mentek el üres
kézzel a lakók mellett sem.

A délután folyamán az iskolások Mikulás-buli keretében fogyasztották el a sok kapott finomságot, ahol táncolva, énekelve ünnepelték meg a jeles napot.
Köszönjük a Mikulásnak és segítõinek, hogy ilyen sok örömet szereztek a község kicsinyeinek és nagyjainak! Külön köszönet illeti
Sárvári Ilonát, a községi könyvtár vezetõjét, aki évrõl évre megszervezi ezt az ünnepi alkalmat mindenki megelégedésére!
Szabóné Várady Katalin igh.

Versenyeztek a cecei diákok
Iskolánk tanulói november és december hónapban is több versenyen szerepeltek eredményesen.
November 23-án Csajtainé Szabó Ágnes tanárnõ vezetésével iskolánk csapata Székesfehérváron a Bugát Pál Egészségügyi Szakgimnáziumban vett részt a Fejér Megyei Környezetvédelmi és
Egészségügyi Vetélkedõn, ahol végig ügyesen versenyezve az 1.
helyezést érte a Lehota Eszter, Pajor Lili, Szabó Patrik összeállítású csapat.

A program a kora délutáni órákban a mûvelõdési házban folytatódott, ahova meghívták a község összes 3 év alatti csemetéjét,
hogy ott találkozhassanak a Mikulás bácsival. Igazán nagyszerû
élmény volt, ahogy lépegettek és futkároztak ámuló szemekkel a
piros ruhás Nagyszakállú körül.

November utolsó hetében iskolánk labdarúgói a Bozsik Intézményi Program második fordulóján szerepeltek Sárbogárdon. A legjobb eredményt a 4. korcsoportos lánycsapatunk érte el, akik a
legtöbb pontot gyûjtötték a mérkõzések során.
December 7-én, csütörtökön rendezték meg a 4. korcsoportos
futsal diákolimpiát Sárbogárdon, amit a Cecei Általános Iskola
csapata nagy küzdelemben nyert meg. Borosné Asbóth Ilona testnevelõ elmondása szerint a végzõs fiúkból álló csapat egymást segítve, igazi csapatként küzdött a többi sportolóval, ami a szép sikert predesztinálta számukra. Pordán Tamás a mezõny egyik leg-
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Köszönjük mindazon gyerekek és szülõk segítségét, akik hozzájárultak akciónk eredményességéhez! Biztosan sikerült mosolyt varázsolnunk sok kisgyerek arcára!
Tornócziné Bondor Csilla szervezõ tanár

Adventi családi délután
Szülõi kezdeményezésre 2017. december 13-án, szerdán családi
kézmûvesdélutánt tartottak az 5. évfolyamosok az iskolában.
Több lehetõséget is kipróbálhattak az ügyes kezû kisdiákok a szü-

jobb játékosaként aranyérmet vehetett át. Az öröm mellett feladat is vár rájuk, hiszen õk képviselik majd januárban körzetünket a Székesfehérvári Megyei Diákolimpián.
Iskolánk tanulói november hónapban vettek részt a Matematikában Tehetséges Gyermekek Alapítvány által kiírt országos vetélkedõ megyei versenyén. Az eredmények összesítése után iskolánk
tanulói közül Pajor Petra 3. évfolyamos tanuló érte el a legjobb
eredményt, aki a saját korcsoportjában 2. helyezést ért el. Ennek
elismeréseképpen vehetett át december 18-án értékes könyvjutalmat a Székesfehérvári Hétvezér Általános Iskolában.
Minden sikeres versenyzõnknek gratulálunk! Nagyon büszkék
vagyunk rájuk!
Szabóné Várady Katalin igh.

Cecei adományozás
„VARÁZSOLJ MOSOLYT EGY TÁRSAD ARCÁRA!” címmel az Emberi Erõforrások Minisztériuma, a GLS futárszolgálat
és a Máltai Szeretetszolgálat közös szervezésében a pontvelem.hu oldal felhívást tett közzé nemrégiben. Rászoruló gyermekek megsegítésére kérték fel azokat a gyerekeket, akiknek lehetõsége, szándéka van használt, jó állapotú játékaik elajándékozására.

lõk segítségével, így pl.
spatulából karácsonyfát
ragasztottak
díszekkel,
varrhattak szív alakú karácsonyfadíszt ruhaanyagból, só-liszt figurákat készíthettek, pirográffal fadíszeket készítettek égetéssel és könyvjelzõket is
csinálhattak szép idézetekkel. A jó hangulatban
eltelt délutánt szép karácsonyi zenékkel is megtámogatták.
Szeretném köszönetemet
kifejezni a szülõknek, akik
eljöttek és segítettek a diákoknak ilyen szép ajándékokat készíteni és ráhangolódni az ünnepre!
Szabóné Várady Katalin igh.

A programhoz iskolánk is csatlakozott. A gyûjtési idõszak egy hete alatt – 2017. november 27-e és december 1-je között – 70 csomagot sikerült összegyûjtenünk.
A GLS futárszolgálat december elsõ hetében szállította el az
ajándékokat a Máltai Szeretetszolgálat gyõri központjába, ahonnan azokat továbbjuttatják majd rászoruló gyerekeknek karácsony környékén.
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SZENTIVÁNI SULISZEMLE
December 12.: Látogatás a Mikulásházban

Alsós tanulóink december 12-én (lassan már hagyománynak tekinthetõen) a nagykarácsonyi Mikulásházban jártak, ahonnan élményekkel (és ajándékokkal) gazdagodva térhettek haza. A Mikulásházban a játszóházban kipróbálhattak számtalan játékot, a
kézmûves-foglalkozás keretei között saját készítésû ajándékokat
gyárthattak. A Télapó, aki meghallgatta a tanulók énekét, majd a
dalt követõen a Nagyszakállú értékelte és megajándékozta a gyerekeket (mivel olyan jól viselkedtek és ügyesen dolgoztak a tanévben), beszélgetett velük, megmutatta nekik a dolgozószobáját
(kényelmes szék, szekrénye tömve képeslapokkal, számos játéktól roskadozó polcsorok), sõt egy-egy közös fotóra is kapható volt.
Ismét kipróbálhatták a szalmából épített labirintust, nyüzsöghettek (és nyüzsögtek is rendesen) az állatsimogatónál.

December 15.: Adventi készülõdés

Adventus – latin eredetû szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az
ünnep eredete az V-VI. századra nyúlik vissza, Jézus születésének
ünnepére (karácsony) való felkészülés idõszaka. Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülõdés ideje. Iskolánkban
régi hagyomány, hogy mindig szervezünk egy közös programot,
amit a karácsonyra való készülõdésnek szentelünk. Az idén sem
lehetett ez másképpen. 2017. december 15-én a szülõk és a tanárok közremûködésével tanulóink készíthettek karácsonyi díszeket, színezhettek képeslapokat, ragaszthattak karácsonyi angyalkákat, díszíthettek (és fogyaszthattak) mézeskalácsot (köszönet a
szülõi felajánlásért), színezõket dekorálhattak. A halk karácsonyi
zene, a folyosón fogyasztható epres tea illata, az osztálytermek és
a folyosó dekorációi mellett az iskola közös karácsonyfája és adventi koszorúja is aláfestette a karácsonyi hangulatot, amely az
adventi idõszakban folyosónk impozáns látványosságának számít.

December 16.: Gyertyagyújtás a templomnál
Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap (gaudete vasárnap) az Úr eljövetelének közelségét ünneplik. Ez a vasárnap kiemelkedik a többi közül, advent második felének kezdetét jelzi.
Színe a rózsaszín, amely az örömöt jelképezi.
A hagyomány szerint advent harmadik vasárnapján, örömvasárnapon egy fehér, ragyogó angyal jön le a földre. Jobb kezében egy
fénysugarat tart, amelynek csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti fénysugarával. Azután a fény ragyogni kezd az emberek szemében, s
elér a kezükhöz, lábukhoz és egész testükhöz. Így még az, aki a
legszegényebb, legszerencsétlenebb az emberek között, az is átalakul, s megszállja a béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése.
Mi pedig ismét ott voltunk a templomnál és a betlehem elõtt tanulóink ismételten az adventtel kapcsolatos gondolatokat osztottak
meg a közönséggel.

Tanulóink felolvasása mellett a tavalyi évhez hasonlóan ismét
gyönyörködhettünk Ress Nóra csodálatos énekében is, akinek ezúton is köszönjük a közremûködését!
Egyre több a fény a koszorún: lassan, de biztosan jön a szeretet
ünnepe, a karácsony!
Kiss Attila igazgató
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük a Sárszentmiklósi Katolikus Megújulásért Alapítványnak és a
Domján pékségnek, hogy kifliadományukkal ismét gondoltak tanulóinkra. A
friss, ropogós péksüteményt örömmel fogadták és jóízûen fogyasztották el a
gyerekek péntekenként, adventi ajándékként.
Mészöly Géza Általános Iskola

Sárbogárdi református gyülekezet
istentiszteleti rendje az ünnepekben
December 23. 14.30 óra: Ady úti idõsotthon, úrvacsorás karácsonyi istentisztelet;
december 23. 15.30 óra: Tompa utcai idõsotthon (Tompa u. 8.), úrvacsorás istentisztelet;
december 24. 10.00 óra: advent 4. vasárnapja, istentisztelet;
december 24. 16.00 óra: szentesti istentisztelet a gyerekek szolgálatával;
december 25. 10.00 óra: úrvacsorás karácsonyi istentisztelet;
december 25. 14.00 óra: úrvacsorás karácsonyi istentisztelet, Felsõkörtvélyes,
imaház;
december 25. 15.00 óra: úrvacsorás karácsonyi istentisztelet Töbörzsökön az
iskola épületében;
december 26. 10.00 óra: úrvacsorás karácsonyi istentisztelet;
december 31. 10.00 óra: istentisztelet;
december 31. 18.00 óra: óévzáró istentisztelet;
január 1. 10.00 óra: újévi istentisztelet;
január 1. 14.00 óra: újévi istentisztelet, Felsõkörtvélyes, imaház;
január 1. 15.00 óra: újévi istentisztelet Töbörzsökön az iskola épületében.
Mindenkit szeretettel várunk!

Áldott karácsonyt és boldog új esztendõt kívánunk!
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SÁRBOGÁRDI
TERMÉSZETJÁRÓK
Program 2018.
Január 20. Vérteskozma –
Várgesztes és vissza
Indulás: 7 óra 30 perc. Hó esetén szánkózási lehetõség!

Február 24. Komárom–Monostor –
Szent Pál-szigeti Ártéri tanösvény
Indulás: 7 óra 15 perc. A túra után szabadprogram.

Március 24. Biatorbágy, viadukt –
Madár-forrás – Kõ-hegy –
Szent Vendel-kápolna és vissza
Indulás: 7 óra 15 perc.

Április 28. Pilisborosjenõ – Teve szikla –
(Nagy Kevély) – Kevélynyereg és vissza
Indulás: 7 óra.

Május 19.-21. pünkösdi túra
Nagybörzsönybe
Külön kiírás készül!

Június 16. Tardos – Bányahegy – Gerecse
– Kis-Gerecse – (Serédy-kastély) és vissza
Indulás: 6 óra.

Szeptember 8. Hidas-völgy –
Pusztabánya és vissza
Indulás: 6 óra.

Október 6. Zsófia-puszta – Kab-hegy –
Kinizsi Pál-kilátó és vissza
Indulás: 6 óra 30 perc.

November 3. Pilisszentiván –
Jági tanösvény

SZILVESZTER KUPA 2017

Indulás: 7 óra.

TEREMLABDARÚGÓ-TORNA

December 8. Ó-Velence – Bence-hegyi
új kilátó – szintezési õsjegy és vissza

2017. december 30. 8.30 óra (megnyitó)

Indulás: 8 óra. (Ha nem kerül átadásra a kilátó,
más célpontot keresünk!)
A túrák 6–12 km hosszúságúak, de különbözõ
nehézségûek, azokon mindenki saját felelõsségére vesz részt!
Az indulási idõk és a helyszínek is változhatnak!
A változásokról a facebookon a Sárbogárdi
Természetjárók csoportban lehet tudakozódni.
A túrákra jelentkezni 1.000 forint befizetésével
lehet (azoknak biztos a helye) az indulást megelõzõ csütörtökön 18 óráig.
Egyéni, baráti társasági, csoportos túrákhoz, kirándulásokhoz szívesen nyújtunk segítséget!

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. automatikusan továbbjut, illetve a két legjobb
3. helyezett, 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
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 megtalálni, ahol további friss információkkal szolgálunk.

Jelentkezés, érdeklõdés:
Németh Pál, Dobó I. u. 11.
Telefon: 06 25 625 524, 06 30 429 8964.
E-mail: nemeth-pal@freemail.hu.
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NAGYMAMA RECEPTJEI
Karácsonyi gesztenyekrémleves
Hozzávalók: 6 dl leszûrt, lezsírozott, erõs
tyúkhúsleves (vagy leveskockából készített lé), 20 dkg gesztenyemassza, 2 dl tejszín, 1 dl tej, 1 kk búzakeményítõ, vagy
liszt, késhegynyi õrölt fekete bors, ugyanennyi gyömbér és ízlés szerint só.

szeleteket, halmozzuk rá a gesztenyepürét, majd az aszalt szilvákat is. A fólia segítségével tekerjük fel, így nem kell se összetûzni, se összekötni, majd tegyük be egy
tepsibe a tekercseket. Öntsünk alájuk egy
kis vizet, és máris betehetjük az elõmelegített sütõbe kb. 45 percre. Az idõ leteltével
vegyük ki a sütõbõl, csomagoljuk ki, öntsünk rá egy kis olívaolajat és tegyük vissza
néhány percre pirulni a sütõbe. Szeleteljük
fel és tálaljuk.
Mesés karácsonyi gyümölcskenyér
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 20 dkg kandírozott gyümölcs, 15 dkg vaj, 15 dkg cukor, 10
dkg mazsola, 5 tojás, 5 dkg dió, 5 dkg mandula, 5 dkg darabolt étcsokoládé, 2 ek
rumaroma, 1 citrom reszelt héja, fél cs sütõpor.

Elsõ lépésben a fazékban felforraljuk a levest, vagy a leveskockából készített lét, ebbe beleszórjuk a szükséges fûszereket,
majd hozzáöntjük a tejszín felét is. A másik
felét a tejjel, a liszttel (vagy a keményítõvel) és gesztenyemasszával együtt a turmixgép poharába öntjük. Lényeges, hogy a
turmixban addig verjük, amíg egészen sima, krémszerû massza nem lesz belõle.
Miután ezzel elkészültünk, ezt is hozzáöntjük a leveshez, és folyamatosan kevergetve néhány percig felforraljuk. Ha ezzel
is elkészültünk, hagyjuk, hogy teljesen kihûljön, majd hûtõszekrényben legkevesebb fél napig hûtjük. Elõnye, hogy ez a leves az ünnep elõtt akár két-három nappal
is elkészíthetõ, tálaláskor csak melegíteni
szükséges. Ízlésünknek megfelelõen, tálaláskor a leves tetejére tehetünk egy kevés
cukor nélküli tejszínhabot. Nem kell feltétlenül melegen tálalni, mivel hidegen is
nagyon ízletes. Ha nem szeretjük a tejszínhabot, néhány szem héjában megsütött és
megtisztított gesztenyét is tálalhatunk
mellé.
Gesztenyével és aszalt szilvával
töltött pulyka
Hozzávalók: 1 nagy pulykamell, 10 szelet
bacon, 30 dkg gesztenyemassza, 10-12 db
kimagozott aszalt szilva, 1 dl vörösbor, só,
bors.

Vágjuk félbe az aszalt szilvákat és áztassuk
vörösborba, egy kis pikáns ízt kölcsönözve
neki. Ezalatt vágjuk – ne túl vékony és ne is
túl vastag – szeletekre a pulykamellet,
klopfoljuk ki és fûszerezzük. Helyezzük a
pulykamellet fóliára, fektessük rá a bacon-

Áfonyás-rozmaringos bólé
Hozzávalók: 1 üveg bor (szürkebarát), 1
zöld és 1 piros alma, 1 bögre áfonya, 1 szál
rozmaring, 1/2 liter grépfrútlé, 1/2 bögre
cukor, 1 l szóda.
Az almákat
meghámozzuk, kis darabokra vágjuk.
Egy nagy tálban összekeverjük az áfonyával,
jól
megcukrozzuk, nyakon
öntjük a borral, grépfrútlével és a szódával, majd a
rozmaringgal együtt pihentetjük legalább
1 órán keresztül a hûtõben felszolgálás
elõtt.
Mindent bele bólé
Hozzávalók: 6 narancs, 6 banán, 2 citrom,
8 mandarin, 1 üveg meggybefõtt, 1 doboz
õszibarackkonzerv, 15 dkg cukor, 1 dl pálinka, 1,5 dl rum, 1 üveg habzóbor.

A kandírozott gyümölcsöket keverjük
össze a mazsolával, az apróra vágott dióval
és mandulával. Locsoljuk meg rumaromával, és hagyjuk állni legalább négy órán át.
A vajat keverjük habosra a cukorral és a tojásokkal. Szitáljuk bele a lisztet és a sütõport, majd rakjuk hozzá a citromhéjat is. A
kandírozott gyümölcsöket forgassuk a
lisztbe, így nem süllyednek le a tészta aljába. Keverjük a masszához, majd az egészet
öntsük egy kivajazott, kilisztezett, hosszúkás sütõformába. Elõmelegített sütõben
40-45 perc alatt süssük meg. Ha kész, borítsuk ki, majd tekerjük konyharuhába, és
várjuk meg, míg kihûl. Ízlés szerint szórjuk
meg a tetejét porcukorral.
Jamie Oliver szilveszteri bóléja
Hozzávalók: 75 ml mandarinlé, 150 ml konyak, 225 ml skót whiskey, 300 ml
áfonyalé, 1 rúd vanília kikapart magjai, 1
mandarin vékonyra szeletelve, 3 cseresznye.
Öntsük a hozzávalókat egy nagy tálba, keverjük össze és tegyük hûtõbe 2-3 órára.
Öntsük egy félig jéggel teli kancsóba, keverjük össze és hagyjuk állni 5 percig
tálalás elõtt.

A narancsot, citromot, banánt, mandarint
az õszibarackkal együtt apró darabokra
vágjuk. A lé nélküli meggyhez hozzáadjuk
a cukrot, a pálinkát és a rumot. Végül a
többi gyümölccsel összekeverjük, és néhány órára a hûtõbe tesszük. Fogyasztás
elõtt felöntjük a habzóborral.
Mangóbólé
Hozzávalók: 3 érett mangó, 10 cl sárgabaracklikõr, 8 cl rum, 2 narancs leve, 2 citrom leve, 4 ek cukor, 2 üveg száraz fehérbor, 2 üveg száraz pezsgõ.

A mangót meghámozzuk és a gyümölcs
húsát a magról gerezdekben levágjuk. A
gerezdeket a tálba rakjuk, hozzátöltjük a
brandyt, a rumot, a narancs és a citrom levét, valamint a cukrot és a bort. Egy órára a
hûtõbe rakjuk pihenni. Szervírozás elõtt
megkeverjük, és hozzátöltjük a pezsgõt.

Bogárd és Vidéke 2017. december 21.
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Decemberben kell
dönteni az eváról

A kormányablakok év
végi ügyfélfogadása

2017. december 1-je és december 20-a között választhatják
2018-ra az egyszerûsített vállalkozói adót (eva) az újonnan bejelentkezõ adózók. Azoknak, akik idén az eva szerint adóztak,
és ezen jövõre sem változtatnak, nem kell újra bejelentkezniük.
Az Eva tv. hatálya alá bejelentkezni, illetve az alól kijelentkezni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál lehet, egyéni vállalkozó
esetében a 17T103, társas vállalkozás esetében a 17T203 számú adatbejelentõ lapon. Az adatlapok 2017. december 1-jétõl
letölthetõk a NAV honlapjáról (http://www.nav.gov.hu ÷
Nyomtatványkitöltõ programok ÷ Nyomtatványkitöltõ programok ÷ Egyszerû keresés/Összetett keresés), illetve papíralapon is
hozzáférhetõk a NAV ügyfélszolgálatain. A nyomtatványok
ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton, illetve az
ügyfélszolgálatokon személyesen is benyújthatók.
Az eva szerinti adózást többek között egyéni vállalkozók, egyéni cégek, betéti társaságok, korlátolt felelõsségû társaságok,
ügyvédi irodák és közkereseti társaságok választhatják december 20-áig. A bejelentkezés ugyanezen idõpontig írásban
visszavonható. A határidõ elmulasztása esetén igazolási kérelem elõterjesztésének nincs helye.
Ugyancsak 2017. december 20-áig, és szintén a 17T103, illetve
a 17T203 számú adatbejelentõ lapon lehet kijelentkezni az Eva
tv. hatálya alól. Azoknak kötelezõ kijelentkezni, akik december 20-án nem felelnek meg az eva feltételeinek, például, ha
ebben az idõpontban adótartozásuk van.
Az egyéni vállalkozók a 2018-as elsõ járulékbevallásban nyilatkozhatnak arról is, hogy magasabb összegû társadalombiztosítási ellátásokhoz a járulékokat a minimálbér másfélszerese
feletti járulékalap után fizetik meg.
A NAV a bejelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve a kijelentkezésrõl értesíti az adózókat.
Részletes információk a témában az adóhatóság weboldalán
találhatók.

A Fejér Megyei Kormányhivatal kormányablakai és okmányirodái a december 22-e és január 2-a közötti idõszakban a megszokott rend szerint várják az ügyfeleket.

Fejér Megyei Adó-és Vámigazgatóság

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság

A Fejér Megyei Kormányhivatal kormányablakai és okmányirodái zárva lesznek
2017. december 25-én, hétfõn, karácsony elsõ napján;
2017. december 26-án, kedden, karácsony második napján és
2018. január 1-jén, hétfõn, újév napján.
Kormányablakaink és okmányirodáink a két ünnep közötti és
az ünnepek utáni napokban a szokott ügyfélfogadási rendjük
szerint várják Önöket. Kérjük, szíveskedjenek tájékozódni a
felkeresni kívánt egység adatlapján.
Mint ismeretes, az ügyfélfogadási idõk járási hivatalonként, illetve településenként eltérnek. A konkrét ügyfélfogadási idõpontokról a kormányhivatal honlapján és a járási hivatalokban
olvasható részletes tájékoztatás.
Békés, boldog karácsonyi ünnepet és sikeres új esztendõt kívánunk kedves ügyfeleinknek!
Fejér Megyei Kormányhivatal

Január 2-án a NAV sárbogárdi
ügyfélfogadása szünetel
A NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága sárbogárdi
(Sárbogárd, Hõsök tere 2.) ügyfélszolgálata 2018. január 2-án
zárva tart.

Kiegészítés kéménysepréshez
Múlt heti lapszámunkban a kéménysepréssel kapcsolatban megjelent tájékoztatóhoz kiegészítésként, pontosításként a katasztrófavédelem a következõket fûzi.
Valóban számos megyében már átvette a katasztrófavédelem a kémények ellenõrzésével járó feladatokat, azonban Fejér megyében
továbbra is a Kémény Zrt. az illetékes, hozzájuk lehet fordulni az alábbi elérhetõségeken.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11.
E-mail: kemenyzrt@kemenyzrt.hu, honlap: www.kemenyzrt.hu, telefon: 06 22 550 100.
Ügyfélszolgálat: hétfõ 8.00–14.00, kedd 8.00–14.00, szerda 7.00–19.00, csütörtök 8.00–14.00, péntek 7.00–13.00, szombat és vasárnap csak telefonos üzenetrögzítés.

HETI IDÕJÁRÁS
A következõ napokban változékony, kissé enyhébb idõre számíthatunk.
Csütörtökön egy melegfront érkezik északnyugatról, így erõsen megnövekszik a felhõzet, és szórványosan kisebb csapadék is várható. Északkeleten hó lesz, nyugaton azonban már esõ várható, a középsõ országrészben pedig vegyesen esõ és hó. A hõmérséklet
emelkedni kezd, már éjszaka is csak az akkor még kevésbé felhõs keleti megyékben lehet erõsebb fagy. Másnap a Dunántúl nagyobb
részén már fagymentes lehet az éjszaka, és nappal 5 fok fölé emelkedhet a hõmérséklet.
Szombaton azonban egy hidegfront vonul át, így átmenetileg megtorpan az enyhülés. A frontot megerõsödõ, a Dunántúlon viharossá fokozódó északi, északnyugati szél kíséri majd, és szórványosan elõfordulnak hózáporok is. A mostani számítások szerint hamar
megnyugszik ugyanakkor a légkör, mivel vasárnap már egy újabb melegfront érkezhet. E mögött folytatódik az enyhülés, így hétfõn
néhol már 10 fok közelébe is emelkedhet a hõmérséklet.
www.metnet.hu
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városi teremlabdarúgó-bajnokság
IX. forduló

Twister Galaxy–
Sárkeresztúr Kike 4:5 (3:2)
Twister Galaxy: Szántó – Balogh, Kaló,
Kun, Budai.
Csere: Barabás, Killer.
Sárkeresztúr Kike: Visi J. – Szauervein,
Kristóf, Böröndi, Jancski.
Csere: Hegedüs, Müller, Visi R.
2. perc: Budai hosszan szöktette magát,
oda a helyzet. 3. perc: Kristóf lõtt kapu
mellé. 4. perc: Müller átadásából Böröndi
szerezte meg a vezetést, 0:1. 5. perc: Nem
sokáig örülhetett a vezetésnek a Kike. Kun
szögletét Kaló rúgta be, 1:1. 6. perc: Barabás lövését Visi J. bravúrral védte. 7. perc:
Kike-szöglet. Böröndi lövését Szántó védte. 8. perc: Barabás tüzelt kapu mellé. 10.
perc: Budai átadásából Barabás szerezte
meg a vezetést, 2:1. 12. perc: Balogh elõre
ívelt, Kun fejjel csúsztatott a hálóba, 3:1.
13. perc: Kun lövése szállt kapu fölé. 16.
perc: Balogh nem tudta szerelni Kristófot,
szépített, 3:2. 18. perc: Hegedüs átadásáról
Jancski maradt le. 19. perc: Kaló egymás
után kétszer is buktatta ellenfelét. Böröndi
gyorsan elvégzett szabadrúgása kapu mellé szállt. A második játékrészre kapust cserélt a Twister. Balogh állt a kapuba. 21.
perc: Kristóf felavatta Balogh kapust, 3:3.
23. perc: Kun kapu mellé lõtt. 24. perc:
Hegedüs gurított a kapuba, 3:4. 25. perc:
Müller jó helyzetben kapu mellé lõtt. 27.
perc: Budai lövésével szemben Visi J. tehetetlen, 4:4. 31. perc: Szántó buktatta Böröndit. Gyorsan végezte el, de mellément a
lövés. 32. perc: Szauervein megint megszerezte a vezetést, 4:5. 33. perc: Killer lövése
gyengére sikerült. 34. perc: Hegedüs a kapu elõtt keresztbe rúgta el a labdát. 35.
perc: Kaló hibájából Hegedüs lõtt, Balogh
védett. 36. perc: Jancski gurítását Szántó
mentette szerencsésen a kapu elõterében.
38. perc: Twister-szabadrúgás. Kaló a sorfalba lõtt.
Jó mérkõzés volt, hallatszott a nézõtéren!
Sárga lap: Szántó ill. Böröndi.
Góllövõk: Kaló, Barabás, Kun, Budai ill.
Böröndi, Kristóf 2, Hegedüs, Szauervein.

FLD Kft.–Sárszentágota Öfi
8:3 (6:1)
FDL Kft.: Farkas – László, Pap, Lakatos
Á., Bor.
Csere: Ellenbruck, Rehák.
Sárszentágota Öfi: Fekete N. – Kiss,
Apolczer, Fazekas, Szigetvári.
Csere: Bognár, Fekete Sz., Márton.
1. perc: nem packázott az FDL, Bor lövése
kapu fölé szállt. 2. perc: Szigetvári meg kapu mellé lõtt. 3. perc: Pap átadásából Bor

szerezte meg a vezetést, 1:0. 4. perc: Bor
átadását Rehák lõtte be, 2:0. 5. perc:
Ellenbruck növelte az elõnyt, 3:0. 6. perc:
Ellenbruck sorba cselezte ki az Öfi játékosait, megszerezve csapata 4. találatát, 4:0.
7. perc: Kiss lövése kerülte el a kaput. 8.
perc: Kiss lövését Farkas bravúrosan védte. Alábbhagyott az iram. 12. perc: Rehák
lövését védte Fekete. 13. perc: megint
Rehák próbálkozott, de Fekete ismét védett. 16. perc: Fazekas lövése alig ment kapu mellé. Márton szintén mellé. 17. perc:
Lakatos szerezte az 5. találatot, 5:0. Kezdés után Rehák is betalált, 6:0. 19. perc:
Szigetvári átadásából Fazekas szépít, 6:1.
21. perc: Kiss erõs lövését védte Farkas. 22.
perc: Szigetvári szögletébõl Fazekas lõtt
gólt, 6:2. 24. perc: Szigetvári lövését védte
Farkas. 25. perc: Szigetvári lövését Farkas
kirúgta, a labda Bor elé került, lövését Fekete védte. 29. perc: László lövésébe
Ellenbruck beleteszi a lábát, Feketérõl
szögletre kerül a labda. 30. perc: László lövése után a labda a felsõ sarokban kötött
ki, 7:2. 31. perc: Márton lövése Farkasról a
mezõnybe pattant. 32. perc: Szigetvári lövése Farkas lábáról a mezõnybe vágódott.
33. perc: Bor próbálkozott kétszer is eredménytelenül. 34. perc: Pap lövése kerülte
el a kaput. 35. perc: Bor lövése Apolczerrõl
ment szögletre. 37. perc: Lakatos lövése
szállt kapu mellé. 38. perc: Ellenbruck a
rövid alsóba lõtt, 8:2. 39. perc: Fazekas
egyéni akció után szépített, 8:3.
Érdekes második félidõ volt!
Góllövõk: Bor, Rehák 2, Ellenbruck 3, Lakatos ill. Fazekas 3.

Extrém–Dream Team 3:0
Extrém: Németh – Nedoba, Horváth, Szabó F.
Csere: Dévényi, Szabó A, Tórizs.
Dream Team: Sipõcz – Kiss, Simon, Mondovics.
Csere: –
Az Extrém is három fõvel állt fel, mivel a
Dream Team csak 1+3 fõvel jelent meg. A
fair play szellemében járt el az Extrém. Mivel a második játékrészben Kiss megsérült,
a játékot nem tudta folytatni, a játékvezetõ
lefújta a találkozót. A versenybizottság a
pályán elért eredményt törölte, azt 3:0
arányban a vétlen csapat javára igazolja.
Góllövõk nem vehetõk figyelembe, fellebbezésnek helye nincs.

Légió 2000, Agro-Natur: Horváth – Tóth,
Magyar, Nyúl, Virág.
Csere: Derecskei, Gábris, Szabó.
1. perc: Virág lövése vezette be a mérkõzést, sikertelenül. 2. perc: Nyúl lövését
Varga a kapu fölé tolta. 3. perc: Lénárt lövése kerülte el a kaput. Farkas I. lövése
sem volt jobb. 6. perc: Virág halt bele a cselekbe. 9. perc: Magyar cselei bejöttek, nagy
gólt ragasztott a kapuba, 0:1. 14. perc:
Lénártot szerelték a kapu elõterében. 15.
perc: Álland lövése szállt kapu fölé. 17.
perc: Magyar magasan a kapu fölé lõtt. 18.
perc: Farkas II. lövése a kapufáról a mezõnybe vágódott. 21. perc: Virág nagy helyzetben az üres kapu mellé lõtt. 22. perc:
Magyar perdített Virág elé, és a kimozduló
Varga mellett a rövid sarokba lõtt, 0:2. 24.
perc: Gábris botladozott a kapu elõterében addig, amíg lábáról a kapuba jutott az
a fránya labda, 0:3. 25. perc: Magyar átadását Gábris a kapu elõtt keresztbe rúgta. 27.
perc: Szabó próbálkozott lövéssel eredménytelenül. 28. perc: Álland kapu mellé
durrantott, majd ugyanebben a percben
Nyúl és Virág találataival 0:4, 0:5. 29. perc:
Virág egyedül tört kapura, a kifutó Varga
mellett a kapu mellé gurított. Kelemen növelte az elõnyt, 0:6. 31. perc: Nyúl-gól, 0:7.
33. perc: újabb Nyúl-gól, 0:8. 36. perc:
Lénárt átadását Boros emelte kapu fölé.
37. perc: Lénárt lövését blokkolta Magyar.
38. perc: Kelemen átadását Tóth vágta a
kapuba, 0:9.
Nehezen indult, de jól fejezõdött be a mérkõzés.
Góllövõk: Magyar, Virág 2, Gábris, Nyúl 3,
Kelemen, Tóth.
A mérkõzéseket vezette: Tóth I.

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

8 7
8 5

2

1 37:9 21
1 36:22 17

8
8
8
8
8
8
8

1
1
1
1
-

2
3
3
4
6
6
7

5
4
4
4
2
1
1

45:10
32:30
28:29
30:33
15:33
16:38
25:60

16
13
13
12
6
4
3

Góllövõlista:
Bogárd Junior–
Légió 2000, Agro-Natur
0:9 (0:1)
Bogárd Junior: Varga – Álland, Boros,
Farkas I., Lénárt.
Csere: Farkas II.

1. Virág Zsolt, Légió 2000, Agro-Natur, 15
gól
2. Budai Gábor, Twister Galaxy, 13 gól
3. Lénárt György, Bogárd Junior, 12 gól
Gróf Ferenc
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JÓ HANGULATÚ ÉVZÁRÓ
a VAX KE Sárbogárdnál

Szombat este csapatunk a Sárbogárdi Sporttelep aulájában megtartotta a szokásos évzáró rendezvényét. Az eseményen jelen volt
az egyesület vezetõsége és a játékosok párjaikkal. Az finom vacsoráról ezúttal is a csapat vezetõ edzõje, Bodoki György gondoskodott. Az ízletes sült csirke és hal elfogyasztása után Rehák
Sándor, egyesületünk elnöke értékelte az õszi szezont:
– Elõször is azzal kezdeném, hogy gratulálok a csapat újdonsült
apukáinak! Sok boldogságot és szép pillanatokat kívánok nekik.
Nehéz õszön vagyunk túl. Augusztusban fél évre elveszítettük elsõ számú és egyetlen jobb átlövõnket, Horváth Istvánt, viszont
visszatért a csapatba Goldberger Marcell, ami komoly erõsítésnek számított. Az eredményeken meglátszott, hogy csak egyetlen
átlövõnk van Bodoki György személyében, aki azért kitett magáért, hiszen 8 meccsen szerzett 64 találatával vezeti a bajnokság
góllövõlistáját. Az elsõ pár fordulóban komoly gondokat okozott
a gólszerzés. Voltak olyan mérkõzések, amikor a csapat a tudása
alatt játszott, gondolok itt a Mór elleni találkozóra vagy a martonvásárira. Az utolsó két fordulóban viszont összeszedték magukat a srácok. Bicske ellen felálltunk 6 gólos hátrányból és gyõzni
tudtunk. Ercsi ellen nagyon jó meccset játszva szereztünk egy
pontot. Amit annyiban sajnálhatunk, hogy a játékvezetõk egy
megnyert meccset vettek ki a kezünkbõl. Összességében felemás
szezont zártunk. A 4. hely a tabellán elfogadható eredmény. A
csapatunk magja egyben maradt, ez egy összetartó társaság, akik
képesek egymásért küzdeni. Én a jó eredményekben bízva várom
a tavaszi szezont, hiszen visszatérnek a sérült játékosaink és a
jobbszélre is érkezik erõsítés Szabó Károly személyében. Egyik
csapat sem verhetetlen, úgy gondolom, bárkivel fel tudjuk venni a
versenyt. Köszönöm mindenkinek az eddigi munkát! Kellemes
ünnepeket és boldog új esztendõt kívánok mindenkinek!
Ez után a játékosok és a vezetõk megszavazták az õszi szezon legjobb játékosát. Mindenki két nevet írhatott a papírra, akit elõre

írt, az 2 pontot, míg a másik 1
pontot kapott. A versenyt
Várady–Szabó Márton nyerte meg Bodoki Györgyöt
megelõzve. Teljesen megérdemelt a gyõzelme, hiszen az
egész szezonban a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtotta. Róla tudni
kell, hogy elsõsorban a védekezés tengelyében lát el fontos feladatokat, ahol az
õsszel is kiválóan fogta össze a csapatot. Gratulálunk!
Ezek után folytatódott a jó hangulat. Többen táncra is perdültek
és kezdõdhetett az éjszakába nyúló mulatozás.
Köszönjük szépen a Sárbogárd SE labdarúgócsapatának, hogy a
két egyesület közötti kiváló viszonyból adódóan a rendelkezésünkre bocsátották a folyamatosan szépülõ sporttelep auláját.
A VAX KE Sárbogárd kézilabdacsapata kellemes ünnepeket és
boldog új évet kíván minden támogatójának és szurkolójának!

Tabella
1. Martonvásári KSE
2. Ercsi SE
3. Rácalmás SE
4. VAX KE Sárbogárd
5. Bicskei TC
6. Móri KSC II.
7. Velencei SE

9
9
8
8
9
8
9

7
6
6
3
4
1
0

1
2
0
2
0
1
0
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278
252
218
209
199
210
202

219 59 15
201 51 14
195 23 12
186 23 8
215 -16 8
259 -49 3
293 -91 0
Rehák Tamás

Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb
médiafigyelõje, az
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BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.
1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44
Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu
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APRÓHIRDETÉSEK
Redõnyös 06 (30) 966 8446
Családi házak, intézmények takarítása. 06 (20) 567 6678. (4276837)
Alig használt Dormeo Renew memóriahabos fedõmatrac 140x200x6
cm-es eladó. 06 (20) 405 7366
Eladó Cecén üzletház (volt festékbolt), ugyanitt Kossuth u. 90-ben
építési telek, megkezdett épülettel. Simontornyán étterem és hor2
gásztó, szobák, 3,5 ha belterületen, +6.000 m belterület. 06 (30) 2716
214, 06 (30) 9945 882
Tollpaplan-készítés, kész paplanok kaphatók. Sárszentágota,
Pákolicz Árpádné 06 (25) 476 051, 06 (20) 451 7966
Favágást, kuglizást, hasogatást vállalok korrekt áron. 06 (30) 570
6695
Gyönyörû, négyajtós tölgyfaszekrény eladó, ugyanitt jó állapotú ülõgarnitúra, étkezõbútor és egyéb kis bútorok és garázsvásár! 06 (20)
226 7080
Eladó szinte új és kifogástalan állapotban lévõ XL-es koptatott fekete
valódi bõrkabát. Érdeklõdni: 06 (30) 6758 638.
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KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!
GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790
Ha karácsonyig ÚJ KERÉKPÁRT vásárol
a SPURI kerékpárszaküzletben,
AJÁNDÉKBA KAP egy FENYÕFÁT KARÁCSONYRA!
Sárbogárd, Ady E. út 213.
06 30 425 9736
VEGYES TÛZIFA ELADÓ, AKÁR KISZÁLLÍTÁSSAL!
06 20 5971 393

A Madarász József Városi Könyvtár
ünnepi nyitva tartása:

2

38 m -es egyszobás lakás olcsó rezsivel az Ady Endre utcán eladó! 06
(20) 226 7080

december 21. (csütörtök) 9–16 óra,
december 22. (péntek) 9–16 óra,

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.

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!
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Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánok
a Demokratikus Koalíció nevében!
Szilveszterné Nyuli Ilona önkormányzati képviselõ

Minden kedves jelenlegi és leendõ tagunknak, támogatónknak,
rendezvényeink aktív résztvevõjének, szimpatizánsoknak
szívbõl kívánunk boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag új évet, további együttmûködést!
A Mozdulj a Városért Egyesület
vezetõsége
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TÉLI
SZÜNET
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a Bogárd és
Vidéke Hírház
2017. december 23-ától
2018. január 7-éig
zárva tart.
Ez idõ alatt nem jelenik meg
a Bogárd és Vidéke hetilap,
az ügyfélfogadás és a hirdetésfelvétel szünetel.
Nyitás:
2018. január 8-án (hétfõn)
8 órakor.
Minden kedves Olvasónknak és Ügyfelünknek ezúton kívánunk áldott ünnepeket! Az új esztendõ bõvelkedjen testi–lelki egészségben, hitben, kitartásban,
hogy ne az ellentéteket, hanem a közöset lássuk és keressük meg egymásban, és
ahol gyenge a másik, ott erõsítsük.
A szerkesztõség csapata

