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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Látószervek
Hit, remény, szeretet – a három leg-
fõbb, s egyben legnehezebben elérhetõ
cél az életben. Egyszerû kimondani a
három szót, gyõzködni magunkat, hogy
„igazán, tiszta szívbõl hiszek/remélek
/szeretek”, de a gyakorlatban nekifutá-
saink sokszor vallanak csúfos kudarcot.
Milyen borzasztóan nehéz elkeseredés
helyett remélni, feltételek, birtoklás
nélkül szeretni, hinni, bízni magunk-
ban, másvalakiben, a rajtunk kívül álló
irányítóerõkben, melyek sorsunkat ala-
kítják. Az ember furcsa, nyughatatlan
szerzemény: kézzel fogható, szemmel
látható bizonyítékokat akar, amik „alá-
támasztják” az õ odaáldozott szereteté-
nek, bizalmának jogosultságát. De a va-
lódi látószervünk belül leledzik, egy rej-
tett lencse, ami hiába mutat éles képet,
kétkedünk benne. Ha nyugalom honol
bennünk, amire vágytunk, akkor az már
gyanús, nekiállunk keresni a drámát.
Életem derekához közeledve is bukdá-
csoló diák vagyok. A három isteni erény
elsajátítása valóban élethosszig tartó ta-
nulás.

Hargitai–Kiss VirágÍrás a 3. oldalon.

Írás a 6. oldalon.

ELSÕ KÖZÖSELSÕ KÖZÖS
ADVENTVASÁRNAPADVENTVASÁRNAP

Történelmi sétaTörténelmi séta
SárbogárdonSárbogárdon

Ihletet adóIhletet adó
adventi kiállításadventi kiállítás Írás az 5. oldalon.
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Megjelent a Történelmi séta
Sárbogárdon – Barangolás egy

jelenkori és hajdanvolt mezõvárosban
címû helytörténeti mû,
kapható a Hírházban

(7000 Sárbogárd, Hõsök tere 12.)

Ára: 6.000 Ft.
Díszpéldány ára: 10.000 Ft
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Elsõ közös adventvasárnap
Sokak régi vágya vált valóra december elsõ
vasárnapjának délutánján a Hõsök terén.
Már nemcsak karácsonyi fények és közös
fenyõfa teszi hangulatosabbá a várost és az
adventi várakozást, hanem egy szép betle-
hem is, melyet a helyi fafaragók készítettek
Váraljai Péter vezetésével, s melynek
Szent Családot ábrázoló, kézzel készült
bábuit az Evangélikus Egyház adomá-
nyozta a sárbogárd–sárszentmiklósi gyüle-
kezetnek. A gyülekezet nemes felajánlásá-
nak köszönhetõen most minden városlakó
gyönyörködhet a betlehemben, melynek
lábazatán János evangéliumának e mon-
data áll:

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy
egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el
ne vesszen.” (János ev. 3,16)

A betlehem leleplezésére az evangélikus
közösség zenés–verses, bibliai üzeneteket
hordozó mûsorának keretében került sor.

Szívmelengetõ volt látni, hogy mennyien
eljöttek! Jó érzés volt így együtt lenni! Ki
díszt hozott a fenyõfára, ki csokoládét, sza-
loncukrot, mazsolát a meleg tea és keksz
mellé, melyet a Sárbogárdi Család és Kar-
rierPONT vezetõje, Kézdy Zsófia és Bara-
nyai Kitti közösségfejlesztõ kínáltak a
gyermekeknek és felnõtteknek a hideg-
ben.

Aggodalmaskodva kérdeztem a mûsort
követõen Váraljainé Melis Orsolya lelkész
asszonyt, hogy nem féltik-e a betlehemet a
vandáloktól, nem zárják-e le éjszakára.
Azt mondta, Jézus minden ember felé ára-
dó szeretetét nem lehet rácsok mögé zárni.
Benne nem aggodalom van, hanem biza-
kodás az emberek iránt, hogy a betlehem, a
Szent Család érintetlen marad, és az ad-
vent e szép, meghitt szimbóluma fényeske-
dik minden itt élõ számára a karácsonyi ké-
szülõdés idején.

Hargitai–Kiss Virág

Adventi gyertyagyújtás Sárszentmiklóson

A sárszentmiklósi Park presszónál a tava-
lyi évhez hasonlóan az idén is állítottak
betlehemet, adveni koszorút és karácsony-
fát a Nõk a Városért Klub tagjai. Az ese-
mény mozgatója Szilveszterné Nyuli Ilona
volt, de sok lelkes miklósi, bogárdi közös
összefogásával készültek advent elsõ va-
sárnapjára. A betlehem vázát Szilveszter
János még tavaly készítette. Az ácsmunkát
Oláh Béla végezte. Zámbó Attila a villanyt
szerelte be. A szép karácsonyfát Németh
Melinda és férje adták, a díszítéshez a fe-

nyõágakat Horváth Mihálynétól kapták.
Négy napig dolgoztak az építményen, hogy
vasárnapra készen legyen. Szombaton sok
lelkes miklósi segítségével díszítették föl a
karácsonyfát és rendezték be a betlehe-
met. A Szent Család és a három király ru-
háit Handa Csabáék varrták. Sztupáék ad-
ták a szalmabálákat. Kissné Kriszti sütötte
a bejglit, Nyuli Ica fõzte a teát, forralt bort
az érkezõ vendégek számára. A Forster

család sajttállal járult hozzá a vendégség-
hez.
Szilveszterné Nyuli Ilona köszöntõje után
Tieger Tímea énekelt karácsonyi éneke-
ket. Majd meggyújtották az elsõ adventi
gyertyát a koszorún. A másik három gyer-
tyát a következõ vasárnapokon 10.30-kor
gyújtják meg. Erre is várják az érdeklõdõ-
ket.

Hargitai Lajos
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Lényegünkben egyformák
A fogyatékkal élõk tiszteletére gazdag programmal készült ebben
az évben is a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi
Tagintézménye, a Családsegítõ Szolgálat, a Sárbogárdi Egyesített
Szociális Intézmény, a Csipike Egyesület és az önkormányzat.
Szabóné Bögyös Orsolya, a szakszolgálat konduktora köszöntötte
a vendégeket a rendezvényen, melyet a fogyatékkal élõk világnap-
ja alkalmából szerveztek, hogy kiemelt figyelem irányulhasson a
baleset, betegség következtében fogyatékossá vált gyermekekre,
felnõttekre, családjaikra, mindennapi problémáikra.
Dr. Sükösd Tamás polgármester beszédében hangsúlyozta: – A
közösségünk része mindenki, aki az akar lenni, legyen az ép, vagy
fogyatékkal élõ. A közös nyelvünkön mindenki kifejezheti gondo-
latait, érzéseit akár egy hanggal, szóval, mozdulattal. Gondolkod-
junk el azon, hogyan tudunk mindenkinek akadálymentes életet
biztosítani a hétköznapokban. Nemcsak a fizikai akadálymentesí-
tés fontos, hanem az elõítéletek lebontása is. Bár különbözõek va-
gyunk, lényegünkben egyformák: emberek, akiknek ugyanaz a
figyelem, tisztelet jár.

Hargitai Enikõ, a Csipike Egye-
sület vezetõje egy régi kedves
emléket hozott magával, egy pi-
ros borítékot, melyen e szavak
állnak: „Az élet a legértéke-
sebb, legtörékenyebb kincsünk.
Megszületünk, élünk, megha-
lunk. Csak az a lényeg, hogy lé-
tünkben legyen valami különle-
ges, jelentsen valamit számunk-
ra és mások számára.” A borí-
tékban egy zöld cédula találha-
tó, melyre az van írva: „Fontos
vagy nekem!”

– Ez a nap minden évben nagyon fontos számomra. Elõször csak
Mikulást szerveztünk a gyerekeknek, amibõl aztán kinõtte magát
ez a rendezvény. Itt vannak, akik fontosak nekünk, a szakembe-
reknek, a társadalomnak, a szüleiknek. Helyük van közöttünk!

Kívánom, hogy mindenki érezze jól ma-
gát most is – mondta Enikõ.
A felhõtlen szórakozást garantálta a
változatos mûsor. Szabó Zsuzsi elma-
radhatatlan éneke nyitotta a sort: a
Száncsengõvel ösztönözte közös dalo-
lásra, tapsra a jelenlévõket. Majd Sza-
kács Zsóka szavalta el saját versét.
Koska György valamint a Csõgör test-
vérpár, László és Ádám fúvós hangsze-

reiken szólaltatták meg egy ismeretlen szerzõ fanfárját, a Violin
Alapfokú Mûvészeti Iskola sárszentmiklósi tagozatának hangsze-
res kamaraegyüttese pedig Haydn „Legszentebb éj” és Mozart
„Német tánc” címû darabját játszotta el Jákob Zoltán zongorakí-
séretével és vezetésével.
Nagy sikert aratott az Adonyi Salina Táncegyüttes négy tagja,
akik kalotaszegi, szatmári, visai táncokat adtak elõ.
A Kossuth iskola 9-10. b osztályosai Ady Endre „Kis karácsonyi”
ének címû versét mondták el. Õket Németh Lászlóné készítette
fel. A 7-8. osztályosok a lucázás hagyományát elevenítették meg a
színpadon, Bárányosné Király Eszter vezetésével. Horváth Klau-
dia 8. osztályos diák Derecskei Réka Veron „Színezõ” címû ver-
sét hozta ajándékba, õt dr. Pátzay Józsefné készítette föl. Ro-
honczyné Csillag Henrietta énekkarosai három fülbemászó dallal
léptek színpadra.
Végül, de nem utolsósorban a Martonvásári Pápay Ágoston Álta-
lános Iskola, Készségfejlesztõ Iskola és Kollégium ULWILA
Színvarázs zenekara következett Botos Imre vezetésével, akik
egyedi hangszereikbõl karácsonyi dallamokat csalogattak elõ.
Minden fellépõ egy kis ajándékban részesült, de senki sem távo-
zott üres kézzel, mert jött a Mikulás tele zsákkal, és a szervezõk
mézeskaláccsal kedveskedtek a vendégeknek.
A mûsort kötetlen kikapcsolódás követte: terített asztal és játszó-
ház. Ezen kívül 200 élelmiszercsomagot is kiosztottak a családok-
nak, melyre nagyon sokan nyújtottak adományokat a Tesco áru-
házban lezajlott gyûjtésen.

Hargitai–Kiss Virág

Köszönetnyilvánítás
A fogyatékkal élõk világnapja alkalmából megrendezett ünnepségünket
adományaikkal támogatták:
Sárbogárd Város Önkormányzata, Ébl Zoltán képviselõ, Csipike Egyesület,
az FMPSZ Sárbogárdi Tagintézményének dolgozói, Sárbogárdi Egyesített
Szociális Intézmény, Kadlecsik és Társa Bt. (Gazdabolt – Kertcentrum),
Szénássy Ferencné e. v. (Irka papír-, írószerbolt), Juhász Györgyné e. v.
(Szivárvány papír-, írószer-, ajándékbolt), Sebafer Kft., Fair Bútorház, Tóth
Teréz Márta.
Köszönjük, hogy adományaikkal, felajánlásaikkal hozzájárultak a rendez-
vény megvalósításához!
Köszönjük a névtelenül érkezett adományokat is!
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IHLETET ADÓ
ADVENTI KIÁLLÍTÁS

Angyal könyvbõl, horgolt koszorú, csillag
fonálból, betlehemi kirakós – csak néhány
érdekes alkotás azok közül, melyeket
„amatõr” helyi gyermekek, fiatalok, fel-
nõttek készítettek a sárbogárdi mûvelõdé-
si ház kamaratermében 10. alkalommal
megrendezett „Betlehemi csillagunk” ki-
állításra. A munkák hihetetlen kreativitás-
ról tesznek tanúbizonyságot, és általuk új
oldalukról ismerhetünk meg köztünk élõ
embereket.
Kovácsné Komáromi Edit köszöntötte a
megjelent alkotókat, érdeklõdõket. Szo-
morú hírt közölt: a kiállítás ötletgazdája,
Szabóné Czuczai Katalin a napokban el-
hunyt. Emléke elõtt egyperces néma felál-
lással adóztunk.

Kovácsné Komáromi Edit úgy fogalma-
zott: – Szeretném, ha a fiatalok is megje-
gyeznék Szabóné Czuczai Katalin nevét,
mert nagyon sokat tett a kézmûveskedõ fi-
atalokért és idõsekért egyaránt.
A megnyitóra egy kis mûsorral készültek a
Sárbogárdi Zengõ Óvoda Süni csoportjá-
nak nagycsoportosai, valamint a Sárbo-
gárdi Mészöly Géza Általános Iskola 4. év-
folyamos furulyásai és énekkarosai Kecs-
kés Andrea vezetésével. Seres Laura Vik-

tóriától Móra László „Karácsony édes
ünnepén” címû versét hallhattuk.
Ezt követõen Viasz Zoltán, a Fejér Megyei
Népmûvészeti Egyesület elnöke nyitotta
meg a tárlatot a következõ gondolatokkal:
– Nem véletlen, hogy szép idõt megért ez a
kezdeményezés, mert az advent, a kará-

csony és a kézmûvesség hagyományaink-
hoz kötõdnek. Köszönet illeti a szervezõk
áldozatos munkáját, mely nélkül nem jö-
hetett volna létre a kiállítás. A jubileumra

változatos, szép anyag gyûlt össze, a kö-
zönség több mint 40 alkotó munkáit lát-
hatja, akik sokféle alapanyagból, sokféle
technikával dolgoztak (mint például lego,
szalma, káka) az advent szellemében. Kö-
szönjük, hogy bátran megnyilatkoztak!
Talán ezáltal többen is kedvet kapnak
majd az alkotáshoz. Minél többen látogas-
sák meg december 21-éig a tárlatot, mely
nem csupán szívet melengetõ, esztétikai
élmény, hanem itt emberi léptékû, mester-
kéletlen ötleteket is meríthetünk az ottho-
ni készülõdéshez.

Az alkotóknak emléklapot, könyvet, aján-
dékot nyújtott át dr. Sükösd Tamás pol-
gármester és Novák Kovács Zsolt, a ren-
dezvényt szervezõ Sárbogárdi Múzeum
Egyesület elnöke. Majd közelebbrõl is
szemügyre lehetett venni a közszemlére
tett „betlehemi csillagokat”.

Hargitai–Kiss Virág
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Történelmi séta Sárbogárdon
Megjelent a Történelmi séta Sárbogárdon – Barangolás egy jelen-
kori és hajdanvolt mezõvárosban címû helytörténeti mû, mely ki-
egészítése, folytatása a még 1989-ben Sárbogárd Város Tanácsa
által kiadott Sárbogárd város története címû könyvnek.
A Történelmi séta Sárbogárdon a Bogárd és Vidéke Hírház mint
kiadó gondozásában készült el, a Sárbogárdi Múzeum Egyesület
megbízásából. Szerkesztõje: Hargitai Lajos, szerzõtársai: dr. Fü-
löp Gyula, Horváth István, Jákob Zoltán, dr. Kellner Józsefné Vi-
ola, Lakk Norbert, dr. Lendvai Gábor és Novák Kovács Zsolt. Az
522 oldalas, mintegy ezer fotót tartalmazó kötet bemutatójára
november 30-án, pénteken került sor a díszteremben. Több mint
száz érdeklõdõ töltötte meg a széksorokat.
Novák Kovács Zsolt, a Sárbogárdi Múzeum Egyesület elnöke kö-
szöntötte a megjelenteket, majd régi és új sárbogárdi fotók diave-
títésével vette kezdetét a könyvbemutató, melyhez aláfestésként
a Huszics Vendel Kórus énekelte el az ifjabb Leszkovszki Albin
által feldolgozott Sárbogárd, Dombóvár címû mûvet.

Dr. Sükösd Tamás e szavakkal méltatta a kiadványt: – Minden itt
élõnek ajánlom a könyvet, hiszen segítségével megtudhatjuk, mit
jelent sárbogárdinak lenni. A településen haladva idõutazáson
vehetünk részt, bepillantást nyerve az egykori szorgos polgárok
mindennapjaiba, megismerve számos olyan közösségi embert,
akik tenni akartak szûkebb hazájukért. Hiszem, hogy fáradozásuk
nem volt hiábavaló. A felvillantott életképek, az anekdoták és a
számos helytörténeti ismeret épületekrõl, utcákról, településré-
szekrõl mind-mind abban segítenek bennünket, hogy kellõ tiszte-
lettel tekintsünk városunkra. Ugyanakkor ajánlom a könyvet
azoknak is, akik nem helyiek, de szeretnék tudni, hogy mit rejt a
dunántúli kisváros mai képe. Honnan, hogyan jutott el Sárbogárd
a sárbogárdiak tehetsége, összefogása, munkája révén a város mai
állapotáig. Városunk nevében tisztelettel megköszönöm a szer-
kesztõ, segítõi és szerzõtársai munkáját. A Történelmi séta Sár-
bogárdon színes, élvezetes, számos ismeretet közvetítõ mû.

Szalai István, Sárbogárd egykori tanácselnöke a Sárbogárd város
története címû kiadvány megjelenésének körülményeirõl mesélt,
nem feledkezve meg a szintén sárbogárdi gyökerû dr. Fülöp Gyu-
láról, aki jelentõs szakmai segítséget nyújtott a könyvhöz. Szalai
István hangsúlyozta a helytörténet megismerésének fontos szere-
pét a jelenünk, jövõnk alakulásában.
Ezután Hargitai Lajossal folytatott hangulatos, frappáns beszél-
getést Novák Kovács Zsolt a Történelmi séta Sárbogárdon címû
kötet elkészülésének folyamatáról, hogy hogyan lett a füzetnek
tervezett kiadványból végül egy vaskos könyv.
Ezt követõen lehetõség nyílt a kötet megvásárlására és a szerzõk-
kel való dedikáltatására. Közben emlékidézõ baráti beszélgeté-
sek alakultak ki, volt, aki rég nem látott ismerõsöknek örvendhe-
tett itt újra.

A mû bevezetõjébõl idézve ajánljuk mindenki figyelmébe a köte-
tet: „A Sárbogárdi Múzeum Egyesület gondozásában folytatóla-
gosan megjelenik egy sorozat Helytörténeti Füzetek címmel.
Ezek sorába illeszkedik e könyv. Úgy érezzük, eljött az ideje an-
nak, hogy megszülessen egy olyan helytörténeti kiadvány, amely a
nagyközönség számára ismeretterjesztõ igénnyel átfogó képet ad
a város múltjáról és jelenérõl. Olyan könyvet szándékozunk köz-
zétenni, amely folyamatos változásában, történelmi hitelességgel,
ugyanakkor közérthetõen, kis történetekkel, ma még élõ tanúk
megszólaltatásával, sok képpel illusztrálva teszi a város történetét
mindenki számára érdekessé.
Vannak sokan, akik, ha arról esik szó, hogy egyáltalán milyen vá-
ros ez a Sárbogárd, csak kétkedve, olykor lekicsinylõen adnak
hangot ezzel kapcsolatos véleményüknek. Teljes mértékben
egyetértünk azzal, hogy ezt a „nagy falut” adminisztratív eszkö-
zökkel hiába tették újra várossá 1986-ban. Városi szellemiség, az
ebben munkálkodó helyi közösségek lankadatlan tenni akarása és
sok egyéb más dolog híján nem válhat igazi várossá ez a település.
Eltekintve a régi dolgok iránti nosztalgiától, ilyen szempontból
nézve, joggal érezzük inkább városnak azt a százharminc évvel ko-
rábbi, dinamikusan fejlõdõ, sáros, poros, petróleumlámpával
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Az élet
sava-borsa

Rendhagyó eseménynek adhatott otthont a Cecei Mûvelõdési
Ház 2018. november 30-án 18.00 órai kezdettel. Rendhagyóra, hi-
szen egy 2018-ban megjelent és Cece településhez kapcsolódó
könyv bemutatójára került sor a kora esti idõpontban. „Az élet sa-
va-borsa” – Horváth János életregénye címmel jelent meg ez év
tavaszán Zsiros Mária és Menyhárt Ferenc közös munkája, amely
a Cece településen született és nevelkedett, de a közgazdaságtan-
ban és a nemzetközi diplomáciában kifejtett tevékenysége miatt
világhírnévre szert tett prof. Horváth János közgazdász–politikus
életét és munkásságát volt hivatott bemutatni. A könyvbemuta-
tón a szerzõpáros mellett Varga Gábor országgyûlési képviselõ,
illetve a mû lektora, a szintén cecei Pordány Sarolta, a Budapesti
Mûvelõdési Központ vezetõje vett részt meghívottként.
A program során Szabóné Várady Katalin, a program egyik szer-
vezõje köszöntötte a megjelent érdeklõdõket, akik Pajor Lili
nyolcadik osztályos diák tolmácsolásában hallgathatták meg
Szász Károly hazafias költeményét.

Ezután Varga Gábor köszöntötte a megjelenteket és méltatta az
idén 97 éves professzort, aki mellett 2006 és 2014 között 8 évig ült
a parlamentben, amelynek Horváth János ebben az idõszakban
korelnöke volt.

Ezután a mai napig aktív professzor úr telefonon, élõben köszön-
tötte a megjelenteket, mivel egy kórházi kezelés miatt nem tudott
eleget tenni a cecei invitálásnak. Köszöntõjében most is megfo-
galmazta, hogy milyen fontos szerepet játszott életében szülõfalu-
ja és az ott magába szívott tapasztalások, ismeretek, amelyekbõl
egész életében tudott profitálni.

A köszöntés után Szente Tünde újságíró moderálásával a meghí-
vott vendégek beszéltek a mû elkészítésérõl, illetve a Horváth Já-
nossal kapcsolatos élményeikrõl.

A program egy kötetlen és jó hangulatú beszélgetésbe ment át,
amely során a szintén cecei kötõdésû szerzõk, vendégek és a meg-
jelent több mint hatvanfõnyi hallgatóság együtt élhette meg, hogy
milyen értékeket rejt magában ez a település, és azt, hogy egy jó
értelmû „ceceiség”, vagyis a gyökerekhez húzó lokálpatriotizmus
a mai világunkban is nélkülözhetetlenül fontos.

A program végén a szerzõk köszönetet mondtak az est megszer-
vezésben nyújtott segítségért a Cecei Általános Iskola vezetõi-
nek.

Tudósítónktól

megvilágított fõutcájú, gyenge infrastruktúrával rendelkezõ,
1855-ben mezõvárosi rangot kapott települést, mint az 1986-os
neonfényes, aszfaltos, széles fõutcájú „nagy falut”. Hiába az új is-
kolák, óvodák, lakótelepek, áruházak, a bitumenes, portalanított
mellékutcák, a várost behálózó víz-, villany-, gáz- és szennyvízve-
zetékek, a mindenki zsebében megcsörrenõ mobiltelefon, a tár-
cánkban lapuló bankkártya, ettõl a lelkekben még nem lesz
Sárbogárd igazi város.

A XIX. század közepétõl induló, ígéretes mezõvárosi virágzást
megtörte a két világháború, Trianon, a két háború közti gazdasági
válság, a német megszállás, majd a helyi zsidóság deportálása. A
háború után a szovjet leigázás zilálta szét barbarizmusával a helyi
közösségeket, likvidálta, vagy elüldözte a helyi polgárosodás jeles
képviselõit. A kommunista uralom alatt Sárbogárd a múltat vég-
képp eltörölni szándékozó, jövõtlen falusi sorsra ítéltetett. Eltö-
rölték mezõvárosi rangját, elcsúfították régi szép házait, még a cí-
merét is leverték a községháza timpanonjáról, szétverték a hagyo-
mányokra épülõ közösségi szervezõdéseket, és mindent elkövet-
tek, hogy egy elvont kommunista eszmeiség jegyében ideológiai
agymosással átprogramozzák az emberek gondolkodását, meg-
változtassák a múlthoz való viszonyát.
E törekvések nem jártak teljes sikerrel. Az ember legmélyebb lé-
nye megtörhetetlennek bizonyult, és talán ebbõl is következett,
hogy még a diktatúra legembertelenebb intézkedéseibõl is sültek
ki olykor jó dolgok. Több visszaemlékezõ is megjegyezte beszá-
molója kapcsán: „…még a legborzasztóbb tragédiák mellett is
idõnként boldogok voltunk, mert tudtunk kis dolgoknak is örülni,
és hittük, hogy egyszer minden jóra fordul.”
Bebarangolva a várost e könyv lapjain – és a valóságban is – meg-
látható a pusztulás–újjászületés változásaiban ez a fentebb emlí-
tett „emberi lényeg”, a szerethetõ szépség. E könyv anyagának
gyûjtése közben lépten-nyomon magunk is rácsodálkoztunk arra,
hogyan vertek hidat az itt élõk a múlt és a jövõ közé a legremény-
telenebbnek tûnõ helyzetekben is. Ez nekünk, a mai városban
élõknek talán a legfontosabb tanulság. Múltunk az az alap, amire
épülhet a ma valósága, s csak rajtunk múlik, hogy átokként, vagy
új virágzás reménységeként tekintünk arra, amit õseink ránk
hagytak.
A könyvhöz szervesen hozzátartozó biográfiából föltárul az ér-
deklõdõ lelkes olvasó számára a maga személyességében is az,
hogy mennyi érték hordozói, történelmi jelentõségû építõ – s oly-
kor pusztító – tett szereplõi voltak azok, akik itt éltek, innen el-
származtak, vagy itt élnek köztünk most is, s tetteikkel meghatá-
rozták, s meghatározzák ma is e város, az ország, olykor a világ
sorsát. Erõs szándékunk, hogy átélhetõvé tegyük mindenki szá-
mára azt az érzést, amit mi is megéltünk e könyv írása során, hogy
bárkik éltek is itt, az otthon iránti hûséggel akartak gyökeret
ereszteni, hazára lelni ezen a földön. Az élet örökkévalóságába
vetett erõs hittel teljesítették ki a létüket, és hagyományozták
ránk és az utánunk jövõ nemzedékekre ezt a várost, hogy legyen
egy hely a világban, amelyben otthonra lelhetünk.”
A Történelmi séta Sárbogárdon címû könyv megvásárolható a
Hírházban.

Hargitai–Kiss Virág
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Cecei sulibörze
Adventi gyertyagyújtás

Hagyományainkhoz híven az idei évben is közösen gyújtottuk
meg az iskolai adventi koszorún az elsõ gyertyát a cecei iskolában.
Ebben az évben is a helyi diákönkormányzat felajánlásával ké-
szült el a koszorú, amit kicsik és nagyok nagy örömmel álltak kö-
rül. A program során felidéztük az advent lényegét, a hozzá fûz-
hetõ érzéseket, gondolatokat. Majd közös énekléssel kísérve
meggyújtottuk az elsõ gyertyát.

Az idei évben egy adventi sarok is berendezésre került az iskolá-
ban, ahova a vezetõség vásárolt egy piacrészletet ábrázoló kis fa-
házikót. Azt is elmondták a diákoknak, hogy az adventi sarokba
mindenki hozhat díszeket, terméseket, tobozokat és fenyõágakat,
hogy közösen készítsék el az aulában a cecei iskola karácsonyi
ünnepi sarkát.

Szabóné Várady Katalin igh.

Iskolai workshop egy új oktatási–nevelési
programról

2018. november 28-án, szerdán délután a Cecei Általános Iskola
meghívásának eleget téve tartott elõadást Oláhné dr. Téglási Ilo-
na, az egri Eszterházy Károly Egyetem munkatársa az intézmény
pedagógusainak. A programon, amelyen a cecei és az alapi iskola
munkatársai vettek részt, bemutatásra került a Komplex Alap-
program elnevezésû oktatási–nevelési projekt, amelynek célja,
hogy olyan élményszerû oktatási módszereket terjesszen el az in-
tézményekben, amelyek növelnék a pedagógiai munka hatékony-
ságát. A kidolgozott módszer újdonsága, hogy a már meglevõ és
ismert eljárásokhoz öt mûveltségterületi alprogramot kapcsol,
amelyek meg kell jelenjenek az általános iskolás diákok kötelezõ
tanóráiban és a szabadidõs programokban is. Ezek az alprogrami
foglalkozások a logika, a testmozgás, a digitális világ, az életvitel
és a mûvészet mûveltségterületekhez tartoznak. A programok a
tanórák 20 százalékában fognak megjelenni, ezzel jól illeszked-

nek a meglevõ oktatási struktúrába, tehát nem igénylik a jelenlegi
szervezeti formák átalakítását. A tervek szerint a 2018-2019-es
tanév második félévében az iskola pedagógusai több képzésen
vesznek majd részt ezzel kapcsolatban, míg a program a 2019-
2020-as tanévben kerül bevezetésre.

Csodás nap a Mikulásnál

2018. december 1-jén a Cecei Általános Iskola 1. osztálya csodála-
tos utazásra indult az igazi Mikuláshoz, Nagykarácsonyba! Az
utazást izgatott készülõdés elõzte meg. Ajándékot kapni mindig
öröm, de adni is legalább akkora boldogság. Ezért lelkesen tanul-
ták a dalokat, amiket majd elõadhatnak a Mikulásnak, és gyönyö-
rû rajzokat készítettek, amelyek megmelengethetik a jó öreg
szívét.

A Mikulás elõszobájában varázsmesét szõttünk, amely kitárta
elõttük a személyes találkozáshoz vezetõ ajtókat. Még a legbát-
rabb fiúk is megszeppentek kicsit, amikor szembe találták magu-
kat a csodálatos emberrel. Kedves szavai azonban hamar felol-
dották a kezdeti megszeppenést! Megbeszélték, hogy miért is kell
tisztán tartani a szobánkat, éppen úgy, mint a lelkünket; hogyan
tudnak beszélgetni a Mikulással, ha szükségük lenne rá; hogy adni
éppen akkorra boldogság, mint kapni, és ez nem mindig tárgy kell,
hogy legyen, lehet kedves szó, vagy jótett is.

A találkozót követõen ajándékot készítettek a manók segítségé-
vel, majd birtokba vehették a Mikulás-birodalom udvarát! Volt
ott körhinta, szarvas, szánkó, jóság kútja, csere-bere ajándékládi-
ka, de a finomságokról sem kellett lemondania senkinek! Nem is
tétlenkedtek! Sorban kipróbáltak mindent. A napot a Monó
Manó zenekar koncertjével zárták.

A cecei gyerekek csokival és csodákkal megrakott hátizsákokkal
térhettek haza, errõl a csodás kirándulásról!

Sohárné Bali Mária osztályfõnök
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AKTUÁLIS
MONOLÓG

Tárt karokkal fogadjuk Németországban a
bevándorlókat? Eltelik a szívünk a huma-
nitárius érzésekkel? Mivelhogy ugye Eu-
rópa mindig is erõsen humanitárius konti-
nens volt. Habár sajnálatos, hogy innen in-
dult ki minden nagy háború, alighanem itt
ölték meg a legtöbb embert a történelem
során. Innen indultak el a gyarmatosítók
gályái Afrikába, Amerikába, Ázsiába.
Nem õk jöttek ide a korbácsaikkal, hanem
a mieink mentek oda a fenenagy humani-
tárius érzéseikkel eltelve.
Nálunk, Németországban a következõ a
helyzet. Az egyik fiam pénzügyi szakértõ, a
másik szakpszichológiai tanácsadó. Az
egyik barátjuk dalszövegíró, a másik rek-
lámfilmes. A lányom közgazdász, a barát-
nõje asszisztens egy filmgyárban. Van a ba-
ráti körükben statisztikus, közvélemény-
kutatást elemzõ. Ismerek néhány számí-
tástechnikust, az jó pénz. Ezek általában
nem családosok, például unokám, sajnos,
nincs még, nem szoríthatok magamhoz egy
szép kis csöppséget. Kimondható: a har-
mincasok jól szituált fiatalok, összejárnak,
van, aki nem veti meg a drogot. Nem isme-
rek kõmûvesfélét, szerelõt, ilyesmit a köre-
ikben. Úgy élnek, ahogy a jóléti társada-
lom keretei között szokásos, megtalálták a
helyüket a munkaerõpiacon.
De ki vágja le a marhákat, ki szedi le a
csontjaikról a húst, ki szeleteli? Továbbá ki
darabolja a boltban, egyáltalán ki elárusító
a kereskedelemben? És általában ki intézi
a szemétszállítást, ki söpri az utcákat? És
ki szereli a villanyt meg az ablakredõnyö-
ket, a vízvezetéket? Kik ülnek be egy taxi-
ba forgatni a kormánykereket?
Ha nem volnának az országban millió
számra vendégmunkások, a nagyvárosaink
megfulladnának a saját szemetükben,
egyesek csak lajtos kocsikból jutnának víz-
hez, egy szerelésért csillagászati összege-
ket kellene fizetni. Mostanában némelyek-
nél szokásban van, hogy a bevándorlók el-
len szónokolnak. Könyörgöm: ha ezek a fi-
úk nem tódulnának be hozzánk, lassan él-
hetetlenné válna nálunk az élet, számos
üzem becsukhatná a kaput, alapvetõ szol-
gáltatások maradnának el.
Hallottam olyat, hogy ezek az érkezõk ko-
runk rabszolgái lesznek itt Európában. Ha
az rabszolgaság, hogy itt munka nélkül
olyan ellátást kapnak, aminek a hazájuk-
ban kemény munkával is csak a töredéké-
hez jutnának, akkor lehet rabszolgaságról
beszélni. Akármit lehet mondani. Én meg
azt mondom, hogy Európa képtelen pótol-
ni sajátmagát, a lakosai nem akarnak dol-
gozni. Ez a kontinens hálaimát rebeghet,
mivel a tengereken túlról hajlandók embe-
rek a nyakukba venni ezt a csõdöt. Meg-
oldják, mi meg majd a sír szélérõl bambu-
lunk.

L. A.

MEGHÍVÓ
Alap Község Önkormányzata, intézményei és civil szervezetei

szeretettel meghívják Önt és kedves családját
2018. december 2-án kezdõdõ adventi programjaikra

2018. december 2. (vasárnap) 17 óra

I. gyertyagyújtás a Millenáris parkban

2018. december 6. (csütörtök) 14 óra

Hol van a Mikulás? – zenés, interaktív
mesejáték
Arany János Mûvelõdési Ház

2018. december 9. (vasárnap) 16 óra

Adventi koncert az alapi római katolikus
templomban
Orgonál: Teleki Miklós orgonamûvész,
énekel: Tieger Tímea
II. gyertyagyújtás a Millenáris parkban
17 órakor

2018. december 13. (csütörtök) 15 óra

Újszülöttek köszöntése
Arany János Mûvelõdési Ház

2018. december 16. (vasárnap) 17 óra

III. gyertyagyújtás a Millenáris parkban

2018. december 20. (csütörtök) 16 óra

FALUKARÁCSONY a Millenáris park-
ban

Fellépõk: Besnyõi Népdalkör, Pörneki
Anikó karácsonyi mûsora, pillanatképek
a 2018-as év eseményeirõl.

A gyerekek részére KARÁCSONYI
UTAZÁS KISVASÚTTAL

Vendéglátás: töltött káposzta, sült gesz-
tenye, forralt bor.

2018. december 23. (vasárnap) 17 óra

IV. gyertyagyújtás a Millenáris parkban

Ünnepi programjainkra szeretettel várunk
minden érdeklõdõt!

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk

Kertai Zalán
festõmûvész

„Elfeledett képek”
c. kiállítására

Helyszín: Kishantos

Idõpont: 2018. december 8.
11.00–18.00 óra.

Térbeli, idõbeli utazásra invitál a tárlat,
cikázva a történelem ismeretlen és is-
mert alakjai között.
Több mint száz festmény lesz látható,
köztük több nagyméretû is.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
E-mail: kishantosvk@gmail.com, tel.:
06 (30) 514 5274
A kiállítás után a tárlat 2019. január
31-éig látogatható munkanapokon 8.00
és 16.00 között. Érkezését kérjük elõze-
tesen jelezze a fenti telefonszámon.
Kishantos megközelítése: Fejér megyé-
ben Hantos és Mezõfalva települések
között helyezkedik el, Hantostól 3
km-re balra (pontosan a 22. km kõnél)
egy tujasor vezet be a központhoz (asz-
faltozott út)

Hálás szívvel köszönjük,
hogy közöttünk élt

NOVÁK ANDRÁS
1977–2006

Születésnapján emlékezünk

Az élet boldog volt veled,
és ha egy könnycsepp gördül

az arcunkon, az azért van,
mert szeretünk és hiányzol nagyon.

Életedért hálát adva:

szeretõ családod

MEGHÍVÓ
Szeretettel várunk mindenkit

KARÁCSONYI
HANGVERSENYÜNKRE
2018. december 18-án, kedden,

17 órai kezdettel
a sárszentmiklósi katolikus

templomba.

Szerepelnek:
a Sárszentmiklósi Általános Iskola

énekkara, 5. osztályos tanulói,
a Violin Zeneiskola

hangszeres szólistái.

Vezényel: Horváth Ferencné.

Közremûködik: Jákob Zoltán.

Áldott karácsonyi ünnepeket,
boldog új esztendõt kívánunk!
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Angyalok a faluban
Alkonyodik. Havas felhõk hömpölyögnek az északi hegyek irányá-
ból. Vastag kendõbe bugyolált asszony bukkan elõ a ködös homály-
ból. Valami nehéz csomagot ölel magához, ez kissé esetlenné teszi a
járását. Egy rácsos vaskapu elõtt lelassít és megáll bizonytalanul. Az-
tán nekibátorodik és benyit. Megindul befelé a frissen sepert járdán.
Hó borít mindent. A hátsó udvarból kakas kukorékolása hallatszik.
A tornácon megáll. Ferdére taposott csizmáiról próbálja letopogni a
havat. Egy kopott seprûvel rásegít, majd bekopogtat az ajtón.
A háziasszony hallja a csapkodást, dobogást, azonnal kifordul a
konyhaajtón.
– Jó napot, kedvesem! Keres valakit?
– Drága tiszteletes asszony! Ugye jól mondom? ... Fázunk. Szeret-
nénk egy kicsit megmelegedni. Mert nem egyedül vagyok.
És már bontogatja is a keblére ölelt csomagot, melybõl egy kicsiny
gyermeket forgat elõ.
– Ketten vagyunk ugyanis. Én, meg ez a kis ártatlan.
– Milyen idõs az a csöppség?
– Hároméves, fiúcska. Tomika a neve.
– Akkora éppen, mint az én kis Katinkám, a legkisebb! Na, üljenek
csak gyorsan a sparhelt közelébe. Ott az a hokedli meg a kis sámli.
Melegedjenek, hiszen látom, ugyancsak átfáztak.
– Nagyon megköszönöm a tiszteletes asszonynak. Ugye, nem baj,
hogy így mondom?
– Jól van az, kedvesem. Egyébként Jolánka vagyok. Így ismer engem
a falu népe.
– Drága Jolánka néni! Én az ország másik végébõl érkeztem, a Du-
nántúl nyugati sarkából. Vonat hozott a városig, onnét pedig egy bá-
csi lovas szánnal, szívességbõl. A dédihez jöttünk volna, de néhány
hete meghalt. A házat meg eladták a közeliek. Senki se maradt a fa-
luban. Amint lehet, majd hazautazunk. De addig…
– Semmit se búsulj, aranyoskám. Itt maradtok most nálunk! Majd va-
csora közben mindent megbeszélünk. Gyerekek!
A szobaajtó kinyílik, és betódul négy gyermek. A legkisebb akkora,
mint Tomika. A nagyobbak tíz év körüliek lehetnek. Két fiú, egy le-
ányka. Körülülik gyorsan a nagy vacsorálóasztalt. Bejön az apuka is.
Köszönti a vendéget, beszélgetni kezdenek.
– Szorítsunk csak egy kis helyet a vendégeinknek is!
Mielõtt elkezdenék az ünnepi étkezést, mert éppen szenteste történ-
nek ezek a dolgok, az édesapa megnyitja a családi Bibliát, és olvasni
kezdi a karácsonyi történetet. Épp az a választott ige egyik mondata,
hogy „nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.” A történet fel-
olvasása után az anyuka elmondja azt a keveset, amit a vendégekkel
kapcsolatban megtudott, majd felteszi a kérdést:
– Gyermekeim! Mondjuk azt, hogy most a mi kis falucskánk az a Bet-
lehem, és ez a vendég fiatalasszony és a kisfia keresik a szálláshelyet
éjszakára, mint valamikor Mária a születendõ Úr Jézusnak. Mit gon-
doltok, befogadjuk õket az otthonunkba néhány éjszakára, vagy
mondjuk azt, hogy mi sokan vagyunk, nincsen számukra hely?
A gyermekek arca felragyog, és szinte egyszerre kiáltják lelkesen:
– Fogadjuk be õket! Ahol hatan elférnek, ott nyolcan is megalhat-
nak! Hadd maradjanak nálunk!
A legidõsebb fiú még hozzá teszi:
– A múlt vasárnap azt tanultuk a vasárnapi iskolában, hogy… Na, in-
kább elmondom az aranymondást: „A vendégszeretetrõl el ne felejt-
kezzetek, mert ezáltal némelyek, tudtukon kívül, angyalokat vendé-
geltek meg.”
Megszólalt erre a legkisebb:
– Akkor mi most kettõvel is találkoztunk: egy kisangyallal meg egy
nagyobbal. Szervusz, Tomi angyal! Én még a kiságyamat is szívesen
megosztom veled.
– Te pedig, kedvesem, megkapod a vendégágyat – mondja az anyuka.
Az asztal körül a család minden tagja imádkozik. A vendég fiatal-
asszony pedig végigzokogja a különös házi istentiszteletet. Ilyenen õ
még soha életében nem vett részt. Vacsora közben oldott beszélge-
tés következik. Mind a négy gyermek versengve, egymást túllicitálva
felajánl valami ajándékot a kis vendégnek. Mert akkor igazi ünnep a
karácsony, ha a Legnagyobb Ajándék, Jézus Krisztus az emberi szí-
veket is ajándékozásra, vagyis igazi szeretetre hangolja.

Gerzsenyi Sándor

Gimnazisták látogatása
a Hajléktalanok

Átmeneti Szállásán
2018. december 4-én a Petõfi Sándor Gimnázium tanulói látogat-
tak el a Hajléktalanok Átmeneti Szállására, hogy egy érzékenyítõ
program keretén belül adventi koszorút és asztaldíszt készítsenek
az intézmény lakóival közösen. A fiatalok lelkesen, közvetlen lel-
külettel és hatalmas érdeklõdéssel lépték át a szálló ajtaját, majd
kezdetét vette a közös munka. Az ellátottak napok óta készültek
az alkalomra, lelkes izgalommal, már-már gyermeki kíváncsiság-
gal várták a délután. A tanulók és a lakók párokat alkottak és kö-
zösen készítették el remekmûveiket. Az alkalom alatt kötetlen
beszélgetés alakult ki. Díszítettek: megfontolt precizitással a ko-
szorúkat, és figyelmességükkel, humorukkal folyamatosan egy-
más lelkét. A diákok sokat adtak: pár órára mindenki elfelejthet-
te, hogy milyen intézményben van, és csak a közös alkotásra, az
együttmûködésre, az ünnepvárásra gondolt.
Az intézmény minden lakója nevében szeretettel köszönjük a
gimnáziumnak és tanulóinak az együttmûködést és az önfeledt
pillanatokat. A fiatalok megmutatták: önzetlen és õszinte jó szó-
val, odafordulással boldoggá tehetünk egy embert és akár egy kö-
zösséget is. Figyeljünk egymásra!

Horváth-Fehér Amália telephelyvezetõ, Hajléktalanok
Átmeneti Szállása, Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény

A Sárbogárdi Református
Egyházközség év végi alkalmai

(Tompa Mihály utca)

December 9-én a templomban 10.00 órakor istentisztelet. Dél-
után 2-kor a felsõkörtvélyesi imaházban (Iskola utca) és 3-kor
Töbörzsökön a Szent István úti iskolában istentisztelet.
Délután 16.30-kor adventi zenés elcsendesedés lesz a gyüleke-
zeti (fûtött) teremben.
December 16-án a templomban 10.00 órakor istentisztelet.
December 23-án (vasárnap) 10.00 órakor istentisztelet a gyüle-
kezeti (fûtött) teremben.
Délután 15 órai kezdettel Töbörzsökön a Szent István úti isko-
lában a töbörzsöki hittanosok karácsonyi mûsora.
December 24-én, szenteste délután 4 órakor kezdõdik az isten-
tisztelet, melyen a gyermekek szolgálnak.
December 25-én 10 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet a
templomban.
December 25-én délután 2-tõl Körtvélyesen, 3-tól Töbörzsö-
kön lesz úrvacsorás istentisztelet.
December 26-án 10 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet a
templomban.
December 27-én csütörtökön 6 órától filmklubos bibliaórát
tartunk.
December 31-én este 6 órától óévi hálaadó istentisztelet lesz a
templomban.
Január 1-jén délelõtt 10 órától újévi istentisztelet a templom-
ban.
Jövõre is minden vasárnap 10 órától istentisztelet, vele párhu-
zamosan gyermek-istentisztelet a gyülekezeti teremben. Ked-
denként 6 órától imaóra, csütörtökönként 6 órától bibliaórák
lesznek.

Alkalmainkra mindenkit szeretettel várunk!
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Jézus nyomában jártunk II.
(szentföldi beszámoló)

Visszatérve Tibériásba, vacsora után nyakunkba vettük a várost
néhány útitársammal és lementünk a Genezáreti-tóhoz, más né-
ven a Tibériás tavához, amely Jézus tanításának és számos csodá-
jának tanúja volt. Ezen a tavon járt Jézus gyalogszerrel egyik éj-
szaka. Most is éjszaka volt, a víz csendes. Megpróbáltuk. Még nem
megy. Megállapítottuk, hogy valószínûleg még nem jutottunk el
az életszentségnek arra a fokára. Mindenesetre törekszünk rá, no
nem a vízen járás miatt, hanem inkább a magunk és ránk bízottak
üdvössége érdekében.
Szerdán a Nyolc boldogság hegyén volt a szentmise, azon a he-
lyen, ahol annak idején Jézus köré letelepedve hallgatták a hegyi
beszédet a tanítványok:
„[Jézus] a tömeget látva fölment a hegyre. Leült, a tanítványai
odajöttek hozzá, õ pedig szólásra nyitva ajkát így tanította õket:
Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert õk vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert õk öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert õk kielégü-
lést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert õk irgalmat nyernek.
Boldogok a tiszta szívûek, mert õk meglátják Istent.
Boldogok a békeszerzõk, mert õket Isten fiainak fogják hívni.
Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a mennyek
országa.
Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek titeket, és hazu-
dozva minden rosszat mondanak rátok miattam. Örüljetek és uj-
jongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így üldözték ugyanis
a prófétákat is, akik elõttetek voltak.” (Mt 5, 1-12)
Ez az egyetlen hely a világon, ahol az egész szentmise alatt min-
denki ül a helyén, hiszen a tanítványok is végig ülve hallgatták
Mesterüket. Kissé távolabb a kenyérszaporítás helyét is láthattuk,
valamint Péter szikláját, és azt a helyet, ahol Jézus Péter apostolra
bízta egyházát. („…legeltesd juhaimat!”)
Innen Kafarnaumba mentünk, amely város már csak romjaiban
létezik, pedig Jézus életének számos eseménye köthetõ a város-
hoz. Itt volt az a zsinagóga, ahová Jézus 30 éves kora után minden
szombaton betért imádkozni és tanítani, itt volt Péter háza is, ahol
valószínûleg Jézus nyilvános mûködésének idején lakott.

A következõ megállónk a Jordán folyó partján volt, ahol az emlé-
kek szerint Jézus megkeresztelkedett. Mondhatom, hogy igazán
átélve és soha nem tapasztalt komolysággal újítottuk meg ezen a
megszentelt helyen keresztségi fogadalmunkat. Amikor pedig
feltûrt nadrággal a Jordánba merészkedtünk a mi Urunk nyomá-
ban, eszembe jutottak az ismert népének szavai: „És az Úr a vízbe
lép gyarló ember másaként… nincs homály, itt a nap, minden új
fényt kap.”
Megújult hittel indultunk tovább a nagy mulatság helyszínére.
Mert hiszen Isten Fia annak idején nem restellt örvendezni az ör-
vendezõkkel, mulatni a mulatozókkal s talán bort inni a borozga-
tókkal. De csak amíg volt a borból. Mert hol is járunk, mi is
történt?
„A harmadik napon menyegzõ volt a galileai Kánában, és ott volt
Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzõre. Ami-
kor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: Nincs boruk. Mire
Jézus azt mondta: Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony?
Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz: Bármit
mond nektek, tegyétek meg! Volt ott hat kõveder a zsidók tisztálko-
dási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három metréta fért.
Jézus így szólt hozzájuk: Töltsétek meg a vedreket vízzel! És meg-
töltötték színültig. Majd ezt mondta nekik: Most merítsetek, és vigye-
tek a násznagynak! Õk pedig vittek. Amikor a násznagy megízlelte a
vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák
tudták, akik a vizet merítették, odahívta a võlegényt, és így szólt hoz-
zá: Minden ember a jó bort kínálja elõször, és amikor megittasodtak,
akkor a silányabbat: te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette
Jézus elsõ jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsõségét, és
tanítványai hittek benne.” (Jn 2, 1-11)
Bevásároltunk estére a finom édes kánai borból és már indultunk
is dél felé, hogy elfoglaljuk szálláshelyünket a világ második leg-
szentebb helyén, Betlehemben. Út közben a rózsafüzért imád-
kozva igyekeztünk magunkban elmélyíteni e csodás nap esemé-
nyeit és élményeit.
A szállodában sötét, alagsori folyosóról nyíló, igen szerény és nem
túl tiszta szobák vártak szemétkupacra nézõ kilátással. Ekkor
eszembe jutott az a kétezer évvel ezelõtti éjszaka: „Szállást keres a
Szent Család, de senki sincs ki helyet ád…” Nekünk volt szállásunk,
csak hát… Aztán arra gondoltam, jól van ez így, hiszen ez még így
is ezerszer jobb, mint a birkaszagú, füstös barlangistálló. És Mári-
ának még szülni is kellett ott! Megköszöntem tehát Istennek ezt a
szerény szállást, mely által jobban átélhettem Mária és József ér-
zéseit, amikor betérni kényszerültek a betlehemi földbe vájt istál-
lócskába.
Este lett és reggel, a 4. nap.
Folytatom.

Kanyóné Somogyi Tünde
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Nõ a forgalombiztonság a megújult 6219-es jelû
Dunaújváros–Sárbogárd összekötõ úton

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-ban a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program keretein belül országosan több mint
526 kilométernyi út teljes körû felújítását indíthatja el. A program
egyik elemeként Fejér megyében a 6219-es jelû Dunaújváros-Sár-
bogárd összekötõ út 7,5 kilométeres szakasza teljes körûen újult
meg.
A TOP-1.3.1-16-FE1-2017-00001 azonosító számú, „Közlekedés-
fejlesztés Fejér megyében II.” elnevezésû projektet a Társaság
3,148 milliárd forint európai uniós vissza nem térítendõ támoga-
tásból valósítja meg. A projekt keretében 7,5 kilométeren újult
meg a 6219-es jelû út. A projekthez kapcsolódóan a közbeszerzési
eljárás során kiválasztott kivitelezõ, a Soltút Kft. mintegy nettó
597,2 millió forintból készítette el a beruházást.
A Dunaújváros–Sárbogárd összekötõ út érintett szakaszának tel-
jes körû felújítása során a kivitelezõ a meglévõ, elhasználódott
kopóréteg lemarása után 4 cm vastagságban új kötõréteget és
szintén 4 cm vastagságban új kopóréteget épített. A szakaszon a
12 meglévõ autóbuszöböl a peronnal együtt teljesen átépült, min-
den öböl új betonburkolatot kapott. Két új autóbuszöböl is épült.

A vízelvezetõ rendszer is megújult, az árkokat és átereszeket ki-
tisztították, az új burkolat mellé új padka is készült. A kopott, el-
használódott KRESZ-táblákat cserélték, a szükséges helyeken új
táblákat helyeztek ki, új, tartós burkolati jeleket festettek.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében
országosan 2018-ban több mint 526 kilométernyi 4 és 5 számjegyû
mellékút felújítása indulhat el. Ebbõl Fejér megyében 54,6 kilo-
méternyi út felújítása valósulhat majd meg európai uniós forrás-
ból. A programról további információk elérhetõek a www.kozut.
hu oldalon.

A 6219-es Dunaújváros–Sárbogárd összekötõ utat érintõ beruhá-
zás ünnepélyes átadásán a vendégeket dr. Molnár Krisztián, a me-
gyei közgyûlés elnöke köszöntötte. A beruházás részleteit Molnár
István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér megyei igazgatója is-
mertette. Ünnepi beszédet mondott dr. Galambos Dénes,
miniszterelnöki biztos.

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztály

Rajzpályázat általános iskolás gyermekeknek „Álomút”
címmel – a nyeremény egy osztálykirándulás

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ismét országos gyermekrajzpá-
lyázatot hirdet. A társaság ezúttal is olyan rajzokat vár az általá-
nos iskolásoktól, amelyek témája az utakhoz kapcsolódik. A kate-
góriák gyõztesei kirándulást nyerhetnek osztálytársaikkal együtt,
és a díjazott pályamûveket egy évig az útellenõri autókon láthatja
az ország.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. „Álomút” címû gyermekrajzpá-
lyázatára ezúttal is öt kategóriában várják a pályamûveket: 1-2.
osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8. osztály, gyógypedagógiai,
vagy speciális fejlesztõ iskolába járó 1–8. osztályos, sajátos neve-
lési igényû gyermekek.

Kategóriánként egy gyõztest hirdetnek a szervezõk, a legjobbnak
választott pályamûvekbõl a Magyar Közút Nonprofit Zrt. face-
book-oldalán szervezett közönségszavazás alapján különdíjat is
bezsebelhet az az általános iskolás, aki beküldi alkotását. A kate-
gória- és a közönségszavazás gyõztese egy-egy osztálykirándulást
nyer a társaság Kiskõrösi Úttörténeti Múzeumába, Közép-Euró-
pa legnagyobb úttörténeti gyûjteményébe. A nyertes osztálytár-
saival együtt utazhat busszal Kiskõrösre, ahol múzeumi tárlatve-
zetésen vehetnek részt, itt a gyerekek interaktív formában ismer-

kedhetnek meg az útépítés történetével az ókortól kezdve a leg-
modernebb „szupersztrádákig”, illetve az útépítéshez kapcsoló-
dó gépekkel, eszközökkel.

Az osztálykiránduláson kívül a gyõztesek mûvei a 2019. tavaszi
díjátadót követõen egy éven keresztül láthatók lesznek a társaság
útellenõri autóin, illetve 200 darab 5.000 forint értékû ajándék-
utalvány is gazdára talál. A társaság díjazza a gyerekeket felkészí-
tõ pedagógusokat is.

Az alkotásokat zárt borítékban a következõ címre lehet eljuttatni
postán, vagy személyesen: Magyar Közút Nonprofit Zrt. kom-
munikációs osztály, „Álomút” gyermekrajzpályázat, 1024 Buda-
pest, Fényes Elek utca 7-13. A postára adás határideje: 2019.
január 15.

A részletes pályázati feltételek és az elõzõ évi pályázat díjazott al-
kotásai, valamint az idei Álomút plakátja megtalálhatók a társa-
ság megújult honlapján, a www.kozut.hu-n. A pályázattal kapcso-
latban érdeklõdni a rajzpalyazat@kozut.hu e-mail-címen lehet.

További információ: Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommuniká-
ciós osztály
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Fûts okosan! 4.
A helytelen tüzelés egészségügyi hatásai

A gyengébb minõségû szenek: faszén, tõzeg, lignit, továbbá a hulla-
dékok égetése során jelentõs mennyiségû és fajtájú káros anyag ke-
letkezik egyrészt a tüzelésre nem alkalmas anyagok összetételébõl,
másrészt a relatíve alacsonyabb égetési hõmérsékletbõl adódóan.
A következõkben a háztartások, lakások és házak fûtése során ke-
letkezõ mérgezõ anyagokat és azok hatásait ismertetjük.
Szálló por részecskéinek egészségünkre gyakorolt hatásai:
Az emberi szervezetre az égésbõl származó, szénalapú részecskék-
nek alapvetõen gyulladást elõidézõ hatásuk van. A részecskékhez
kötõdõ nitrátok, szulfátok és kloridok kevésbé mérgezõek, de ha-
tásuk egyáltalán nem elhanyagolható. A porrészecskék felületén a
mérgezõ anyagokon kívül (pl. fémek, karcinogén, mutagén anya-
gok) baktériumok, vírusok, és gombák is megtapadhatnak, így
könnyen bejutnak a légutakon keresztül a szervezetbe. A beléleg-
zett porok méretétõl, minõségétõl és a felületükön megkötött
anyagok tulajdonságaitól függõen az emberekben különbözõ be-
tegségeket okoznak (pl. szilikózis, azbesztózis, kenderláz, pamut-
láz). A kisméretû részecskekoncentráció rövid távú emelkedése iz-
gatja a nyálkahártyákat, köhögést és nehézlégzést válthat ki. A tü-
dõben felszívódva gyulladásos folyamatot indíthat el, aminek kö-
vetkeztében növekszik a vér alvadékonysága és vérrögösödés lép-
het fel.
Minél kisebb a szálló részecske mérete, annál „távolabb” jut a szer-
vezetünkben. A kisebb részecskék elérik a tüdõben a gázcsere hely-
színeit, ahol hozzákötõdnek a bõ vérellátású tüdõhólyagocskák-
hoz. Innen nagyon könnyen továbbjutnak a szövetekbe, ahol akár
évekre is lerakódhatnak. Ez a mérettartomány a legveszélyesebb az
egészségre. A tüdõszövetekben lerakódott részecskék összetétel-
üktõl függõen különbözõ ingereket, gyulladásos folyamatokat vál-
tanak ki a szövetekben és sejtekben egyaránt. Az ultra finom ré-
szecskék képesek behatolni a vérpályába, és ezáltal a szervezet kü-
lönbözõ szerveibe, így kimutathatók a májban, szívben és az agyban
is. Szívritmuszavarokat, érszûkületet, megemelkedett szintû véral-
vadást és vérben megjelenõ gyulladásfaktorok fellépését okozzák.
Ezek a hatások szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának rizi-
kófaktorai. Ráadásul a folyamatos gyulladásnak kitett szervezet
immunrendszere legyengül, ami további fertõzésekre való hajlam-
hoz vezethet.
A légkör részecskével való szennyezettsége hatással van a megbe-
tegedési és a halálozási rátára. A halálesetek hátterében a finom
porrészecskék által kiváltott szív- és érrendszeri, légzõszervi beteg-
ségek és a tüdõrák áll. Magas légszennyezettség esetén romlik a
légzésfunkció, gyakoribbá válik az asztmagyógyszerek használata,
egyre több lesz a légzõszervi megbetegedésekbõl fakadó kórházi
beutalások száma.
Rizikócsoportot jelentenek az idõs emberek és a gyermekek. Külö-
nösen érzékenyen reagálnak a kisgyermekek és a csecsemõk. Az õ
esetükben megnövekszik tüdõhörgõk nyálkahártyáját érintõ kró-
nikus gyulladások (bronchitis), az allergiás megbetegedések szá-
ma, csökken a légzésfunkció és egyre gyakoribbá válnak a tüdõfej-
lõdési hiányosságok.
A legalacsonyabb koncentráció is egészségügyi károsodáshoz ve-
zethet. Minél hosszabb a szálló pornak való kitettség és minél ma-
gasabb a koncentráció, annál több embert érint, és annál erõseb-
bek az egészségügyi hatások.
A fentiek mellett azonban nem elhanyagolhatók a szálló porok
környezetre gyakorolt hatásai sem. A növényzetre gyakorolt káros
hatása például az, hogy a levegõbõl kiülepedve a gázcserenyíláso-
kat eltömik, így akadályozzák a növény „légzését”, párologtatását,
és negatívan befolyásolják a fotoszintézis folyamatát. A felületü-
kön megkötött vegyi, szerves és szervetlen anyagok miatt az épített
környezetre is jelentõs káros hatást fejtenek ki. A levegõ páratar-
talmával, valamint a csapadékkal érintkezve maró hatásúvá válik,
tönkretéve elsõsorban az épületek, hidak fémvázait (korróziós fo-
lyamatok), továbbá képesek feloldani a mészkõbõl készült kulturá-
lis örökségeket, szobrokat, épületeket (mállási folyamatok).

A szén-monoxid az oxigénnél 300-szor erõsebben kötõdik a vér oxi-
génszállító egységéhez, a hemoglobinhoz. Mérgezése kezdetben
látási zavarokat, kábultságot, fejfájást, fülzúgást, hányingert, szé-
dülést, zavartságot és a bõr kipirulását okozza. Súlyosabb esetben
oxigénhiányt okoz a szervezetben, károsítva az agyat, a tüdõt és a
szívet.
A kén-dioxid belélegzés által jut a szervezetbe, kisebb mennyiség-
ben a felsõ légutak nyálkahártyáját ingerli, nagyobb koncentráció
esetén nehézlégzést, hörghurutot, légcsõgyulladást okozhat. Sze-
repet játszhat az asztma kialakulásában is. Verejtékben feloldódva
bõrirritációt okozhat. Vízzel keveredve erõsen savas elegyet alkot,
kiülepedése során az épített környezetet is jelentõsen károsíthatja.
A London típusú füstköd (szmog) fõ alkotóeleme. A füstköd a le-
vegõszennyezõdés olyan szélsõséges formája, amely több lég-
szennyezõ együttes, egymást erõsítõ hatására lép fel. A London tí-
pusú szmog a téli idõszakra jellemzõ, amikor fosszilis tüzelõanyag-
ok égetésekor jelentõs mennyiségû kénvegyületek kerülnek a lég-
körbe. Kialakulását nagyban befolyásolja a légmozgás hiánya és a
magas páratartalom.
A nitrogén-oxidok és reakciótermékei csökkent tüdõfunkciót és
különféle légzõszervi tünetek kockázatának növekedését okozzák.
Az asztmások ugyanakkor érzékenyebbek a nitrogén-dioxidra,
mint az egészségesek. Kimutatták, hogy a forgalmas utak mentén
élõk között többen válnak asztmásokká. A nitrogén-oxidok magas
koncentrációja hozzájárul a szív és tüdõ betegségeihez, továbbá
csökkenti a szervezet ellenállását a légúti fertõzésekkel szemben.
Idõvel vérképelváltozáshoz is vezethet. Különösen veszélyeztetett
csoportok a kisgyermekek, asztmás betegek (a gyerekek különö-
sen), a vérkeringési rendszer és a légzõszervek betegségeiben szen-
vedõk. Oxigénnel és vízzel egyesülve salétromsavat alkot, amely (a
kén-dioxidból keletkezõ kénsavhoz hasonlóan) kiülepedve elsava-
sodáshoz vezet. Nagy mennyiségû nitrogén-dioxid keletkezik a mo-
torhajtó anyagok égésekor is, ez a Los Angeles típusú szmog kiala-
kulásához vezet, jellemzõen a nyári hónapokban, szélcsendes idõ-
járási viszonyok között.
A policiklikus aromás szénhidrogének legfõképpen kõolaj-feldol-
gozásból, vegyi gyárakból származhatnak. Nemcsak toxikusak, ha-
nem karcinogének is, és becslések szerint a tüdõrák kockázatát
7-8-szorosára növelik.
Az illékony szerves vegyületek elsõsorban a szem, orr, torok nyál-
kahártyáját izgatják. Súlyosabb esetekben fejfájást, koordinációs
zavarokat, hányingert váltanak ki. Károsíthatják a májat, vesét,
központi idegrendszert. Rákkeltõek.
Az egészség szempontjából a formaldehid az egyik legveszélyesebb.
A szövetek fehérjéit roncsolja, nehézlégzést, fáradtságot, allergiát
okozhat. Hosszabb kitettség esetén bronchitist.
A benzol a legegyszerûbb aromás szénhidrogén. Színtelen, jelleg-
zetes szagú, gyúlékony, illékony folyadék. A szervezetbe jutva a
vérképzõ szervekben rákkeltõ hatású. A lakosság benzolnak törté-
nõ kitettségét elsõsorban a dohányzás, illetve a közúti közlekedés,
a benzin gõzeinek, égéstermékeinek belégzése okozhatja. Az avar-
és faégetés is jelentõs benzolkibocsátással jár, mely lokálisan ter-
helheti a lakosságot. A benzol karcinogén vegyület, mely az emberi
szervezet lipidekben gazdag szöveteiben (idegrendszer, csontvelõ,
mellékvese, zsírszövet) halmozódhat fel. Gyakorlatilag nem álla-
pítható meg olyan szint, melynél nem okoz egészségkockázatot.
Fémek – A hulladékok égetése során jelentõs fémkibocsátással is
kell számolni, mivel a hulladékok fémtartalma lényegesen megha-
ladja a hagyományos tüzelõanyagokét. A fémek jelentõs része az
égés során gázhalmazállapotba megy át, majd lehûlés során rákon-
denzálódik a porszemcsékre. A nehézfémek 80-90 %-a a 2 mikro-
méternél kisebb átmérõjû porszemcséken található meg, így azok
lejutnak a tüdõ léghólyagocskáiba is.
A hulladékokban található fémek a teljesség igénye nélkül: kadmi-
um, arzén, higany, nikkel, ólom és króm…
Forrás: www.futsokosankampany.hu
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GYÜMÖLCSÜLTETVÉNYEK BEJELENTÉSE: KÖZELEG A HATÁRIDÕ
A termõföldvédelmi törvény elõírja a hatóságoknak 2018. január elsejétõl a gyümölcsültetvény-kataszter vezetését, amelynek felállításához a 2018. január
1-je elõtt telepített ültetvényeket is nyilvántartásba kell venni. Így az azokat használóknak adatszolgáltatási kötelezettségük van. A bejelentéssel érintett terü-
letnagyság alsó határa a korábbi 3.000 négyzetméterrõl 2.500 négyzetméterre módosult. A hatályos jogszabály lehetõséget ad arra, hogy a gazdálkodók
szankciómentesen, 2018. december 31-éig a régebbi, engedély nélkül telepített gyümölcsültetvényeiket is bejelenthetik.

Az adatszolgáltatást az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei telepítési hatóságok felé, a 2. számú ûrlapon kell teljesíteni. A telepítési hatóság Fejér me-
gyében a Székesfehérvári Járási Hivatal Agrárügyi Fõosztályának Földmûvelésügyi Osztálya (2481, Velence, Ország út 23., telefon: +36 70 436 2431). Ter-
mészetes személyek a bejelentéseket papíralapon, postai úton, vagy e-papíron elektronikus úton; gazdálkodó szervezetek (cégkapun), egyéni vállalkozók
(ügyfélkapun) elektronikus úton kötelezettek a bejelentés benyújtására. A bejelentés ingyenes.

Új ültetvény-telepítési szándék esetén az 1. számú ûrlapot kell benyújtani, a már bejelentett ültetvényeket érintõ változásokat a 3. számú ûrlapon kell jelezni.

A részletes tájékoztató és a bejelentéshez szükséges ûrlapok a telepítési hatóságnál, illetve a Fejér Megyei Kormányhivatal honlapján találhatók.

Fejér Megyei Kormányhivatal

Felborult egy autó
a 63-as fõúton

Összeütközött két személygépkocsi november 29-én, csütörtö-
kön délelõtt a 63-as fõúton, Székesfehérvár és Aba–Belsõbáránd
között. Az egyik autó a vízelvezetõ árokba sodródott, ahol az ol-

dalára borult. A másik jármû a padkán állt meg. A megyeszékhely
hivatásos tûzoltói a felborult személygépkocsit kerekeire állítot-
ták és áramtalanították. Ennek az autónak a vezetõjét a mentõk
kórházba szállították.

Fotó: székesfehérvári hivatásos tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

Adventkor is figyeljünk a gyertyákra
Naponta átlagosan tizenöt lakástûzhöz kell kivonulniuk a tûzoltóknak ország-
szerte. Ez a szám télen a duplájára emelkedik, ebben az idõszakban naponta
akár harminc lakásban is keletkezik tûz. Ennek az az oka, hogy ilyenkor az em-
berek többet tartózkodnak otthon, fûteni kell és a szabadidõs tevékenység,
valamint az ünnepi dekoráció is hozzájárul a lakástüzek számának emelkedé-
séhez.
December 2-án, vasárnap gyújtották meg az elsõ gyertyát az adventi koszo-
rún. Fontos, hogy családunk és otthonunk biztonsága érdekében a karácso-
nyi készülõdés alatt se feledkezzünk meg az alapvetõ tûzvédelmi tudnivalók-
ról. Egy felügyelet nélkül hagyott adventi koszorú percek alatt nagy tüzet
okozhat. Az égõ gyertya lángja a közeli függönyön, a kiszáradt fenyõdíszen,
az asztalterítõn pillanatok alatt továbbterjed és a környezõ bútor is meggyul-
lad. Ezért az adventi gyertyákat, mécseseket egy percre sem szabad felügye-
let nélkül hagyni. Mielõtt a helyiséget elhagyják, a gyertyákat 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 gyertya közelében könnyen lángra lobban-
hatnak.
Az elhelyezésnél ügyeljünk arra, hogy a gyertyákat, illatmécseseket, az ad-
venti koszorúkat és az asztaldíszeket ne tegyük közvetlenül a terítõre, hanem
helyezzünk alá hõálló, nem éghetõ alátétet, ami megakadályozza a tûz to-
vábbterjedését. A gyertya felett szintén nem lehet éghetõ anyag, például füg-
göny. Gondoljunk arra is, hogy nyitott ablak esetén a huzat a láng fölé fújhatja

a textíliát, a szálgyertyákat 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 el-
fogy, mivel az átforrósodott mécsestartó is tüzet okozhat.
Karácsonyi mécsesekbe LED-es gyertyák alkalmazása javasolt, amelyek tûz-
megelõzési szempontból biztonságosan használhatók.
Amennyiben mégis bekövetkezik a baj, azonnal kérjék a tûzoltók segítségét a
112-es segélyhívószámon!
Aki elektromos ünnepi dekorációval díszíti fel otthonát, éjszakára, vagy
hosszabb távollét idejére se hagyja bekapcsolva, ezzel is megelõzve egy
esetleges elektromos tûz kialakulását. Karácsonyi lámpafüzér vásárlásánál
keressék a terméken a minõségbiztosítás jeleit. Amelyiken szerepel a „CE”
jel, az megfelel az Európai Unió minõségbiztosítási követelményeinek.
Egy lakástûz esetén csak percek állnak a lakók rendelkezésére, hogy bizton-
sággal elhagyják otthonukat. A tûz kezdeti szakaszában általában elõször füst
képzõdik, ezt észlelve a füstérzékelõk átlagosan egy percen belül jeleznek, ri-
asztásukkal az alvó embert is felébreszthetik, így adva nagyobb esélyt a me-
nekülésre, esetleg a tûz kezdeti szakaszának eloltására. A füstérzékelõvel
megelõzhetõk a nagyobb lakástüzek és sérülések.

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ
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KÖNNYED GYÕZELEM
A SEREGHAJTÓ ELLEN

VAX KE Sárbogárd–Dunaújvárosi Egyetem 40-26 (19-11)
„Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 10.
forduló. Vezette: Kovacsik G.–Polgár Cs.
Sárbogárd: Németh I., Kovács (kapusok), Szabó J. Zs. 3, ifj.
Bodoki 7, Pluhár 3, Németh II. 6, Horváth 1, Goldberger 5, Ara-
nyos 2, Rehák 3, Várady–Szabó 5, Kaló 2, Suplicz 3.
Vezetõ edzõ: Takács Lajos.
DUE: Kiss, Barta, Fõfai (kapusok), Bihary 3, Garda 5, Puskás,
Schmidt 9, Vigh, Nagy 2, Krupják 7.
Vezetõ edzõ: Molnár Beatrix.
Kiállítások: 4, illetve 0 perc, hétméteres: 2/2, illetve 3/2.
Szombat délután az eddig pont nélkül álló DUE csapata látoga-
tott hozzánk. Bíztunk benne, hogy egy gyõzelemmel sikerül újra
lendületet vennünk az elõzõ mérkõzésen elszenvedett vereség
után.
Gyorsan, már a találkozó elején a kezünkbe vettük a kezdemé-
nyezést. Az elsõ negyed órában Németh II. és Bodoki volt elemé-
ben, vezérletükkel 10 perc játék után 8-2 volt az állás a javunkra.
A folytatásban szép lassan növeltük az elõnyünket, ehhez extra
erõbedobás most nem is kellett. A 28. percben már 10 volt a kü-
lönbség a javunkra. Azonban az utolsó percben Garda két talála-
tával „csak” 8 gólos elõnnyel vonulhattunk pihenõre.
A második játékrészben is hasonló mederben csordogált a talál-
kozó. Védekezésünk kicsit lazább lett, a vendégeknek jóval több-
ször sikerült is eljutni tiszta helyzetekig. Takács Lajos próbált
mindenkinek megfelelõ mennyiségû játéklehetõséget biztosítani.
Goldberger Marcell volt igazán elemében a második félidõben 5
góljával és látványos megoldásaival. A mérkõzés utolsó 10 percé-
ben csak az volt a kérdés, sikerül-e több mint 15 góllal gyõzni. Az
utolsó két találat viszont nem a mi nevünk mellé került, így ma-
radt a 14 gólos, de így is nagy arányú gyõzelem.
A legutóbbi fordulóban ért csalódásra pont megfelelõ gyógyír
volt ez a mérkõzés. Szerencsére egyetlen percig sem forgott ve-
szélyben a 2 pont sorsa, és mindenki, aki a keretben volt, hozzá tu-
dott tenni a sikerhez. Ennél többet nem is kívánhattunk ettõl a
meccstõl. Támadásban voltak szép megoldásaink, a 40 lõtt gólunk
nem mondható rossznak. Védekezésünk 30 percig egészen jó
volt, aztán kicsit visszavettünk, ami az eredmény alakulásából
adódott. Az elõttünk álló hétvégén revansot kell venni itthon
Bicske ellen. Nagy szükségünk lesz arra a két pontra is! Várunk
minden szurkolót szombaton, kora este a Mészölyben!
2018. december 8. (szombat) 18 óra: VAX KE Sárbogárd–Bicske
TC

Tabella
1. Cunder TU Kézisuli 8 7 1 0 223 177 46 15
2. Rácalmás SE 7 4 1 2 216 149 67 9
3. Velencei SE 7 4 1 2 188 183 5 9
4. Martonvásári KSE 8 4 0 4 207 198 9 8
5. VAX KE Sárbogárd 6 3 1 2 176 160 16 7
6. Bicskei TC 8 2 0 6 166 207 -41 4
7. Dunaújvárosi Egyetem DSE 8 0 0 8 196 298 -102 0
A 10. forduló további eredményei:
Rácalmás–Cunder Kézisuli 22-23 (12-14), Martonvásár–Bicske
26-18 (10-8)

A legkisebbek is elkezdték

Szombat délután az U9-es kézilabdásaink is belevágtak a kisisko-
lás-bajnokságba. Az elsõ fordulóban Gárdonyban volt jelené-
sünk, ahol a Tarján és a Tata I. csapataival mérkõztünk meg. Nyu-
godt szívvel mondhatjuk, hogy a srácok nagyszerûen teljesítettek
elsõ mérkõzéseiken. Az eredményt nem számolják még ebben a
korosztályban és számunkra sem ez volt a lényeg. Azonban azt el-
mondhatjuk, hogy szép számmal termeltük a gólokat. Jó úton já-
runk, a tanulás ösvényén. Folytatás januárban, és persze továbbra
is az edzéseken a Mészölyben!

#sbghandball

Rehák Tamás

A SÁRBOGÁRDI EGYED MIHÁLY
TANUSZODA

FOGLALT A KÖVETKEZÕ
IDÕPONTOKBAN

2018. december 7. 16.30–18.00 egész úszómedence
2018. december 10. 16.30–18.00 egész úszómedence,

16.00–19.00 tanmedence
2018. december 11. 16.00–18.30 tanmedence
2018. december 12. 17.00–18.30 három pálya,

16.00–19.00 tanmedence
2018. december 14. 16.30–18.00 egész
2018. december 17. 16.30–18.00 egész
2018. december 18-ától karbantartás miatt az uszoda zárva tart.

Idõnként csapadékos, de enyhe napok jönnek
Csütörtökön fagyos lesz a reggel, a minimum-hõmérséklet -6, -1 fok között alakul, az
Alpokalján gyenge ónos esõ is elõfordulhat. Napközben nyugat felõl egyre több felhõ
érkezik, nyugaton esõre, átmenetileg havas esõre lehet számítani. A délkeletire for-
duló szél északnyugaton megélénkülhet. Délután 1-5 fok várható.
Pénteken elsõsorban északnyugaton, északon és északkeleten számíthatunk esõre,
de északkeleten átmenetileg hó, havas esõ, fagyott esõ és ónos esõ is eshet. Helyen-
ként megélénkül a délies szél. A legmagasabb hõmérséklet 0 és 11 fok között alakul,
északon, északkeleten lesz hidegebb, nyugaton, délnyugaton melegebb.
Szombaton a borús, kissé szeles idõben sokfelé ered el az esõ, az Északi-középhegy-
ség csúcsain átmenetileg havas esõ, hó is hullhat. Délután 0-10 fok közötti értékeket
mérhetünk. Vasárnap helyenként még számíthatunk csapadékra, de enyhe lesz az
idõ.

Forrás: idokep.hu
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FÉLIDÕ MINDEN SZINTEN
Elsõ helyen fordulunk

Az U14-es bajnokság Nyugati csoportjá-
nak õszi bajnoka a Sárbogárd. A kilenc
csapatot felvonultató csoportban hét gyõ-
zelemmel és egy vereséggel zárták a sze-
zont az ifjú focisták. Az õsz legnagyobb
meglepetése a 7. fordulóban a félidei biz-
tos vezetés (3-0) után a 4-3-ra elveszített
Videoton Baráti Kör elleni mérkõzés volt.
Magabiztos, jó játék a Dég (5-0), Enying
(8-1), Szabadbattyán (7-1) és az Alba Kö-
lyök (8-2) csapatai ellen. Szoros mérkõzé-
sen sikerült gyõztesen befejezni a mérkõ-
zést a Polgárdi (5-2), az Ikarus–Maroshegy
(3-1) és az Aba–Sárvíz (5-3) csapataival
szemben. A 36 rúgott gólra 12-vel tudtak
az ellenfelek válaszolni. A házi gólkirály
Szalai Ádám lett 9 találattal. A képzeletbe-
li dobogó második fokán 6-6 góllal Hollósi
Bence, Sáfrány Alex Zoltán, Zvezdovics
Gábor Bence áll, a harmadik helyet az 5-
ször eredményes Lakatos Benjámin, Sza-
bó Dominik Zoltán foglalja el.
A félidõben a Nyugati csoport elsõ helye-
zett csapat tagjai: Derner Péter, Palotás
Péter, Baráth Barnabás, Kocsis Károly
Márkó, Hollósi Bence, Sáfrány Alen Zol-
tán, Lakatos Benjámin, Már Zétény, Sza-
lai Ádám, Szabó Dominik Zoltán, Csõgör
Dávid, Gereny Marcell, Hollósi Géza,
Papp Dániel, Zvezdovics Gábor Bence.
A siker kovácsa Kovács Attila, a csapat
edzõje.

Tabella

1. Sárbogárd 8 7 0 1 44 14 30 21
2. Polgárdi 8 6 0 2 50 18 32 18
3. Enying 8 4 2 2 27 25 2 14
4. Ikarus–M.hegy 8 4 1 3 34 22 12 13
5. Aba–Sárvíz 8 4 1 3 26 20 6 13
6. Videoton B. K. 8 4 0 4 32 29 3 12
7. Dég 8 4 0 4 26 28 -2 12
8. Alba Kölyök 8 1 0 7 15 61 -46 3
9. Szabadbattyán 8 0 0 8 10 47 -37 0

Jó teljesítménnyel
a második helyen

Az U16-os bajnokság Déli csoportjában az
õszi teljesítményével a második helyet sze-
rezte meg a Sárbogárd. A tizenhárom mér-
kõzésen 12 gyõzelem és egy vereség (Sá-
rosdon 5-1) a mérleg. A 107-18 gólkülönb-
ség mutatja, hogy a csapat nagyszerû táma-
dójátékot és szervezett védekezést nyúj-

tott. A Perkáta (34-0), a Lajoskomárom
(12-0), a Szabadbattyán (10-0), a Videoton
Baráti Kör (8-0) elleni gyõzelmek bizo-
nyítják a csapat gólképességét és a védeke-
zés hatékonyságát. A 107 rúgott gólból ki-
emelkedik Suhajda Martin gólerõs játéka,
aki 34 találatával a csapat gólkirálya. Ezzel
a teljesítménnyel a Déli csoport góllövõi
között a harmadik helyet foglalja el. A
csapaton belül Boda Armand 17 góljával a
második, és Suplicz Barnabás 12 lõtt góllal
a harmadik.
A félidõben a második helyet elfoglaló csa-
pat tagjai: Brúzsa Balázs, Morvai Zsom-
bor, Boda Armand, Tóth Patrik, Suplicz
Barnabás, Deák Soma, Horváth Bálint,
Horváth Attila Roland, Suhajda Martin,
Szabó Olivér, Tóth László, Hollósi Bence,
Palotás Péter, Csõgör Dávid, Szalai Ádám,
Már Zétény, Barabás Zsolt Dávid, Bögyös
Bálint.
A kitûnõ teljesítmény letéteményese Laj-
tos András edzõ.

Tabella

1. Sárosd 13 13 0 0 147 7 140 39
2. Sárbogárd 13 12 0 1 107 18 89 36
3. Vajta 13 10 0 3 106 33 73 30
4. Polgárdi 13 9 0 4 112 37 75 27
5. Kisláng 13 7 1 5 96 50 46 22
6. L.komárom 13 7 1 5 53 52 1 22
7. Baracs 13 7 0 6 52 50 2 21
8. LMSK 13 6 0 7 35 58 -23 18
9. Mezõfalva 13 6 1 6 60 41 19 16
10. Enying 13 3 4 6 57 61 -4 13
11. S. mihály 13 4 0 9 36 68 -32 12
12. Perkáta 13 2 1 10 17 157 -140 7
13. Sz. battyán 13 1 0 12 8 135 -127 3
14. Videoton B. K. 13 0 13 19 138 -119 -1 7
Mezõfalvától -3, a Videoton Baráti Körtõl -1
pont levonva.

Szántó Gáspár
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VIII. forduló

Flash Team–
Twister Galaxy 5-8 (4-3)

Flash Team: Szakács Elõd, Grigóliát
Zsolt, Ellenbruck Zsolt, Láng Mihály,
Rácz Patrik, Kacz Szabolcs, Szabó József,
Lénárt György.
Twister Galaxy: Balogh, Killer I., Killer
G., Kelemen, Kaló, Budai, Bognár I., Bog-
nár Zs., Szabó, Kun, Barabás.
A Flash jól kezdte a mérkõzést, három
gyors gól, amire csak egy volt a válasz. A
„csillagok” egy pillanatra elhalványulni
látszottak, de szép lassan visszanyerték fé-
nyüket. Az elsõ félidõt még egygólos hát-
ránnyal zárták, de a második félidõ Killer
Gábor jóvoltából, négy góljával eldöntötte
a mérkõzést. A fiatalok nem készültek fel
az ellenfélbõl. Lelkesek, technikailag
egész jók, de még néhány órát venniük kell
az érett játékig. Most kaptak egyet.
Góllövõk: Rácz 1, Grigóliát 3, Lénárt 1, il-
letve Budai 1, Bognár Zs. 2, Killer 4, Kaló
1.
Sárga lap: Ellenbruch 1, Budai 2, Barabás
1, piros lap: Budai.

FDL Ászok Ásza–
Légió 2000, Agro Natur

3-3 (1-0)

FDL Ászok Ásza: a csapat továbbra sem
közli a játékosai nevét, ami a versenysza-
bállyal ellentétes.
Légió 2000, Agro Natur: Horváth, Tóth I.,
Tóth G., Virágh, Dombi, Drexner, Gábris,
Czeiner, Palotás, Derecskei, Kristóf, Nyúl.
Az FDL szûk kerettel, de minõségi játéko-
sokkal vette fel a küzdelmet a dupla létszá-
mú Légióval. A hõsies küzdelem most in-
kább õket jellemezte. Változatos, jó iramú
mérkõzésen megtörtént az elsõ pontrablás
a listavezetõtõl. Remélhetõleg a többi csa-
pat is megnehezíti a bajnokesélyest a
pontgyûjtögetésben.
Góllövõ: Magyar 1, Bór 1, Lakatos 1, illetve
Kristóf 1, Virágh 1, Tóth G. 1.

Spuri–Sárkeresztúr Kike
3-3 (1-1)

Spuri: Kiszl, Banda, Bereczki, Bór, Gazsó,
Fésû, Szabó, Zámbó, Huszár, Imre, Tóth.

Flash Team: Visi, Hajdinger, Böröndi,
Jancski, Sütõ, Szauervein, Márton, Föve-
nyi, Mátyás.

A Spuri jó játékkal, sok helyzet kidolgozá-
sával az elsõ félidõt uralta, de sorra kihagy-
ta a legjobb helyzeteket is, és ahogy az len-
ni szokott, az ellenfél egy váratlan lövése
utat talált a kapujukba. Végre egy helyzet-
bõl gól, és a félidõ 1-1. A második félidõt
egy félpályáról megcsõrözött góllal kezdte
a Kike, ami a Spurit egy kicsit megzavarta,
a Kikét meg felturbózta. Újabb gól, és 3-1 a
sereghajtónak. A Spuri nem adta fel, és
Imre bombagóljával jelezte, még nincs vé-
ge a mérkõzésnek. Gazsó Dániel a 47.
percben kiegyenlített, és még Zámbónak is
volt ziccere, de az eredmény már nem vál-
tozott.

Góllövõk: Gazsó 2, Imre 1, illetve Márton
1, Hajdinger 1, Szauervein 1.

Sárga lap: Fésû, illetve Böröndi, Hajdin-
ger.

Tabella

1. Légió 2000,
Agro Natur 7 6 1 - 42-15 19

2. Twister Galaxy 7 5 - 2 43-26 15

3. FDL Ászok Ásza 7 3 2 2 43-22 11

4. Spuri 7 3 1 3 22-38 10

5. Flash Team 7 2 2 3 29-35 8

6. Dream Team 6 1 - 5 7-31 3

7. Sárkeresztúr Kike 7 - 2 5 22-33 2

Góllövõlista

1. Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Natur)
18 gól,

2. Bór József (FDL Ászok Ásza) 17 gól,

3. Lénárt György (Flash Team) 12 gól.

Huszár Lajos

TÉRÍTÉSI DÍJAK
BEFIZETÉSE

2018. december hónapban az
alábbi idõpontokban kerül sor a

térítési díjak beszedésére
Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola

2018. december 10. (hétfõ) 7.45–16.30 óra
Sárszentmiklósi Általános Iskola

2018. december 11. (kedd) 7.45–16.30 óra
Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium

2018. december 12. (szerda) 7.45–15.30 óra
Szent István Általános Iskola

2018. december 13. (csütörtök) 7.45–9.00
óra

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola
2018. december 13. (csütörtök) 9.15–10.15
óra

Pótbefizetés:
2018. december 17-étõl ügyfélfogadási idõben
(hétfõn 8.00–11.30-ig, szerdán 8.00–11.30-ig
és 12.30–15.00-ig) a Sárbogárdi Polgármesteri
Hivatal fsz. 2. számú irodájában.

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
2018. november 28-ai rendkívüli ülésén elfo-
gadta:
– a 18/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendeletet
az Esély a fiataloknak Sárbogárdon ösztönzõ tá-
mogatásról.
A rendelet megtekinthetõ ügyfélfogadási idõ-
ben a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal szerve-
zési csoportjánál.

Dr. Venicz Anita jegyzõ



Redõnyös 06 (30) 966 8446

Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869

Kemény, jó minõségû, aprított tûzifa, házhoz szállítva, korrekt mennyiségben,
olcsón kapható. 06 (30) 9497 934

Sárbogárdon eladó lakást keresek megvételre 06 (70) 513 3360

Három darab toll fejpárna, új anginban eladó, 1000 Ft/db. 06 (20) 405 7366

Kulcscsomót találtak az Árpád utcában, az uszoda környékén. Átvehetõ a
szerkesztõségben.

Sárbogárd központjában, Coop feletti 1,5 szobás panellakásomat kiadnám. 06
(70) 942 7460
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GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

50x140 cm-es Purmo
LAPRADIÁTOR ELADÓ, 15.000 Ft.

Érdeklõdni: +36 30 3483 320

BÉREMELÉS partnerünknél Székesfehérváron!
Keress decembertõl

havi br. 220 ezer Ft-os alapbér mellett,
átlag br. 58.000 Ft mûszakpótlékot

és br. 25.000 Ft cafeteriát!
INGYENES CÉGES BUSZOK ÉS HELYI

JÁRATOS BÉRLETTÁMOGATÁS!
eszter.juhasz@adecco.com, +36 30 942-3684

GÉPKOCSIVEZETÕT keresünk
nyerges szerelvényre, belföldi munkára.

06 70 4530 509

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

SÁRBOGÁRDI MUNKAVÉGZÉSSEL

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÕT
keresünk.

Telefon: 06 20 3538-534
E-mail: kiss.gyorgyi@suzukibarta.hu

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁNON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN,
CECÉN, VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRESEN, SÁRSZENT-
MIKLÓSON, a Tarr Kft. rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián 0–24 óráig.
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FIGYELEM! RÉGISÉGFELVÁSÁRLÁS
december 10-én hétfõn, 10-15 óráig

a sárbogárdi József Attila Mûvelõdési Házban.
TÖRTARANY: 6100 Ft/g-tól,

fazon, antik és briliánssal díszített 9000-22000 Ft/g.

RÉGI KARÓRÁK, felhúzós vagy automata.
NEVES FESTMÉNYEK. EZÜSTTÁRGYAK.

HERENDI PORCELÁN, ZSOLNAY KERÁMIÁK.

RÉGI PÉNZEK: márka, korona, schilling, pengõ stb.
EZÜST-ARANY PÉNZÉRMÉK, TALLÉROK, KITÜNTETÉSEK.

SZARVASAGANCS. BOROSTYÁNÉKSZER: 10000 Ft-tól.
Háború elõtti képeslapgyûjtemény.
Teljes hagyaték. Díjtalan kiszállás.

Telefon: 06 70 381 6345


