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„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Szalagavató és tablóbálSzalagavató és tablóbál
Írás a 2. oldalon.

Kedves Jézus!
Írtam számodra egy kívánság-
listát azokról a tárgyakról,
amikre vágyom. Aztán össze-
gyûrtem és kidobtam. Talál-
koztam ugyanis egy 90 éves né-
nivel, aki a születésnapján nem
az élete során kapott tárgyi
ajándékokra emlékezett, ha-
nem az élményekre; arra példá-
ul, hogy milyen jólesett megpi-
hennie testvérével egy körtefa
árnyékában.
Szeretteimmel, barátaimmal
közösen megélt élményeket
szeretnék kérni Tõled inkább,
ha méltónak tartasz rá. Mert
azok idõtlenek, nem kopnak el,
nem törnek össze, nem lehet
õket ellopni, vagy elveszíteni.
Bármikor megmelengethetem, fénybe boríthatom velük nemcsak a saját
lelkemet, hanem azokét is, akiknek elmesélem õket, a Te dicsõségedre.
Köszönettel:

Hargitai–Kiss Virág

A MikulásA Mikulás
PusztaegresenPusztaegresen

Írás a 13.
oldalon.
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A szalagavató ünnepély és a tablóbál több évtizedes hagyománya
iskolánknak. Ekkor tûzik fel a végzõs diákoknak az osztályfõnö-
kök az avatószalagokat, amelyek mindenki számára egyértelmû-
vé teszik, hogy a szalag viselõje néhány hónap múlva középiskolai
tanulmányai végére ér.
Idén december 8-án – hagyományosan a Sárbogárdi Mészöly Gé-
za Általános Iskolában – tartottuk rendezvényünket.
Az este 7 órakor kezdõdõ szalagavatón jelen voltak a végzõs diá-
kok szülei, rokonai, barátai. A 11. évfolyam zenével, verssel kö-
szöntötte a felsorakozott 12. osztályos diákokat, majd Boda János
igazgató úr üdvözölte õket. Beszédében szólt a következõ idõ-
szakban meghozandó döntések felelõsségérõl, valamint a megho-
zott döntések utáni cselekvésrõl. Bölcs és okos döntéseket kívánt
a végzõsöknek. Ezt követõen az osztályfõnökök feltûzték a szala-
gokat. A 12. a osztály osztályfõnöke: Lovászné Tóbel Katalin, a
12. b osztályé: Szagri Miklós, a 12. c osztályé: Barabás Irén.
A szalagtûzés után 8 órakor a tablóbál három nyitótánccal vette
kezdetét. Az osztályok angolkeringõt táncoltak. A koreográfiákat
Fónad–Hólik Éva és Radnai Zoltán készítette. Mindhárom tánc
sikert aratott a közönség körében. Ezután a diákok tanáraikat,
majd szüleiket kérték fel egy keringõre. A táncok után csoportké-
pek készültek, majd szüleikkel, osztálytársaikkal, barátaikkal,
ismerõseikkel fényképezkedtek a diákok.
A bálban a talpalávalót a cecei Szabó zenekar szolgáltatta.

11 órakor a meglepetéstáncok arattak közönségsikert. A 12. a
osztály az 1920-as évektõl napjainkig mutatott be különbözõ tánc-
stílusokat. A 12. b osztály tanulói rohamosztagos jelmezben a Star
Wars világát idézték meg. A 12. c osztály pedig magyar és külföldi
retró zenére táncolt.
Éjfélkor került sor a tombolahúzásra. Sokan nyertek, sokan nem,
de ez minden bálban így van.
Jó hangulatú, megható és szép pillanatokban, élményekben gaz-
dag este részese lehetett minden résztvevõ.
Köszönjük a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskolának és a
TS Gastro Kft.-nek a helyszínt, a polgárõrségnek a biztonságot, az
általános iskola és a gimnázium dolgozóinak munkáját. A szülõk-
nek, nagyszülõknek, rokonoknak, barátoknak, ismerõsöknek a
sok segítséget, támogatást, a felajánlott tombolatárgyakat.
Bálunkat támogatták még:
Korrekt-Kút Kft. – Cece, MULEN pékség – Cece, Nagy–Tóth
Andrea – Mezõszilas, Virágbolt – Mezõszilas, Lénárt Zoltán –
Mezõszilas, Márkus Milán és Márkus Dávid – Cece Coop áruház,
Intim fehérnemû kiskereskedés, Kristály szépségszalon, Seaside
szépségszalon, Módi Divat, Fõtéri cukrászda, Elite Fashion, Irka
papír-, játékbolt, Fair bútorház, Szivárvány papír, írószer, aján-
dék, Bögyös Géza vállalkozó, Korn 4 Kft., Bali Tamás – Igar,
Fruzsi ajándékbolt.

PSG

Szalagavató és tablóbálSzalagavató és tablóbál
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Református kultúrkávéház
Lélekemelõ adventi zenés elcsendesedés-
nek voltunk részesei vasárnap délután a
sárbogárdi református gyülekezeti terem-
ben. Már ahogy betoppantunk, hangulatos
fények varázsoltak meghitt melegséget a
helyiségbe: a terem egyik felében gyertyák
pislákoltak az asztalokon, a másik felében
egy rögtönzött „színpad” elõtt székek so-
rakoztak és színes lámpák világítottak hal-
ványan. Mintha egy kis kultúrkávéházba
csöppentünk volna.
Reibach Gabriella lelkész asszony köszön-
tötte a jelenlévõket, majd helyet foglalva a
zongoránál a gyülekezet négy csodálatos
hangú tagjával együtt egy feledhetetlen
órával ajándékoztak meg bennünket. Já-
kob Ágnesen kívül az éneklés mellett Bo-
kányi Zsolt gitáron, a dzsesszénekesnek is
beillõ Kápuszti Ivetta hegedûn, Kovács
Bítia pedig dobon kísérte az elõadott dalo-
kat.

A zeneszámok között Mészáros Edit, Já-
kob Zsuzsanna és Lakk Norbert olvastak
föl.
Az élményt kötetlen beszélgetés követte
forró tea és sütemény mellett.

Hargitai–Kiss Virág

Köszönet-
nyilvánítás

A Hungrana Kft. nagylelkû felaján-
lással lepte meg a Fejér Megyei Pe-
dagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi
Tagintézményének dolgozóit. Egy
szülõ közbenjárására tíz darab lap-
topot adományoztak az adminisztrá-
ciós munkák megkönnyítésére. A
laptopokat nagy örömmel vették
birtokba a szakemberek.

Köszönjük az adományt!

Békés, áldott ünnepeket kívánunk!
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Szívvel–lélekkel
„Üdvözítõ született ma nektek, aki az

Úr Krisztus…” (Lukács evangéliuma 2,11)

A Betlehem pusztájában nyájat legeltetõ
pásztorok fogadták az örömhírt az Úr an-
gyalától. Sietve útnak indultak. Megérkez-
ve a jászolhoz elmondták mindazt, amit az
angyalok hirdettek a Kisgyermekrõl. Min-
denki elcsodálkozott a hallottakon, Mária
pedig szívébe zárva megjegyezte az el-
hangzottakat. Örömhír hordozói lettek az
egész nép számára.

Az örök érvényû karácsonyi üzenet, öröm-
teli éneklés, közös alkotás szeretetteljes
légköre hatotta át szombat délelõttünket
december 8-án. Felnõttek és gyermekek
együtt készülhettünk szívvel-lélekkel az el-
következõ ünnepi idõszakra a Sárbogárdi
Evangélikus Gyülekezeti Központban.

Köszönjük ezúton mindazok aktív közre-
mûködését, akik segítettek az alkalom
megvalósításában!

Sárbogárd–Sárszentmiklósi
Evangélikus Egyházközség alkalmai

(Sárbogárd, Baross u. 2.)

December 16. istentisztelet és gyermek-
foglalkozás 10.30

December 23. istentisztelet és gyermek-
foglalkozás 10.30

Istentisztelet Nagylókon 14.00

December 24. (szenteste) ünnepi istentisz-
telet felnõttek, fiatalok, gyermekek szol-
gálatával 17.00
December 25. úrvacsorás istentisztelet és
gyermekfoglalkozás 10.30
December 26. istentisztelet és gyermek-
foglalkozás 10.30
Istentisztelet Nagylókon 14.00
December 30. istentisztelet és gyermek-
foglalkozás 10.30
December 31. óév esti istentisztelet 17.00
2019. január 1. újévi úrvacsorás istentiszte-
let és gyermekfoglalkozás 10.30

Január 6. (vízkereszt) ünnepi úrvacsorás
istentisztelet és gyermekfoglalkozás 10.30
Istentisztelet Nagylókon 14.00
Gyülekezeti bibliaóráink idõpontja: csü-
törtökönként 17.00
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel hí-
vunk alkalmainkra!
A sárszentmiklósiakat a téli idõszakban
szintén a fûtött Sárbogárdi Evangélikus
Gyülekezeti Központba várjuk (Baross u.
2.)!

Váraljainé Melis Orsolya evangélikus lelkész

Téli utazás
A zene szárnyain keltek útra a Sárbogárdi Zengõ Óvoda kicsinyei karácsonyi és téli dalok segítségével december 11-én, kedden dél-
elõtt. A Violin Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei olyan közismert énekeket szólaltattak meg hangszereiken, mint a „Télapó itt
van”, „Kiskarácsony, nagykarácsony”, „Pásztorok, pásztorok” gitárokon, „Hóembernek se keze, se lába” tenorkürtön, „Országúton
nagy a hó” klarinéton, „Hull a hó”, „Süss fel nap” furulya–klarinét kettõs elõadásában. Örömünkre megszólalt ezen az alkalmon egy
hegedû is.
Elõzetesen Jákob Zoltán minden dalt és hangszert bemutatott, majd közös éneklésre buzdította a gyereksereget, akik szívesen kísér-
ték hangjukkal a muzsikusokat.

A délelõtt folyamán felcsendült egy angol karácsonyi
ének is altfurulyán, a „Csordapásztorok” zongoranégy-
kezesként, a „Mind e világ örvendezzen Krisztus születé-
sén” pedig trombitán. A zenészek tarsolyából elõkerült
még egy barokk fanfár, egy régi magyar tánc és Leopold
Mozart burlesque-je szopránfurulyán, valamint a „Leg-
szentebb éj” kezdetû Michael Haydn-dalfeldolgozás és
Mozart Német tánca, melynek alcíme: Zenés szánkázás.
E két utóbbi mûvet a sokféle hangszert felvonultató ka-
maraegyüttes szólaltatta meg. Zárásként a gyülekezõ
felhõkbõl esõ hódara koronázta meg az alkalmat.

A népes elõadógárda tagjai voltak: Papp Boglárka, Papp
Petra, Scheszták Zsuzsanna, Kovács Réka, Palotás Pan-
na, Palotás Péter, Vámosi Zsófia, Vámosi Nóra, Kovács
Odett, Lukács Ramóna, Horváth Flóra Sára, Lénárt
Gréta, Faggyas Dorottya, Tóth Zsuzsanna, Szántó Bul-
csú, Hegedûs Anna, Reiter Tamara, Pásztor Lili, Mayer
Damján, Németh Ajsa, Jákob Sándor, Papp Noel, Szum-
mer Ádám, Koska György, Csõgör Ádám és Csõgör Lász-
ló, Vitéz Mariann.

Tudósítónktól



Bogárd és Vidéke 2018. december 13. A MI VILÁGUNK / KÖSZÖNTÉS 5

KACAGUNK
Bekapcsolom a rádiót. Fülelek. Egy tömeges ne-
vetés vihara harsan föl, aztán lassan elcsendese-
dik. Egyszer hirtelen megint felzúg a vihar. Mi ez?

Mint tudjuk, egy csoport ember befizetett bizo-
nyos összeget, belépõjegyet vásárolt, bement egy
terembe, amelyet széksorok töltenek meg. Ott ül
egy tömeg. Ezek egytõl egyig azért jöttek, hogy
nevessenek. Mindenki egy irányba néz, ahol egy
ember, esetleg egy embercsoport olyasmit mond,
vagy mûvel, amitõl az összegyûlt közönség nevet.
Az emberek jól kinevetik magukat, aztán boldo-
gan, könnyû lélekkel mennek a dolguk után. A
fellépõ mûvészek dolga pedig nem egyéb, mint a
nevettetés. Õk a nevettetés szakmunkásai. Lehet
sajnálni õket, mert létkérdés számukra olyasmit
kipréselni az agyukból, amire a nevetésre szomjas
nézõk befizettek. Elõfordulhat, hogy semmi ked-
vük tréfálkozni, mert például szomorúak. Nem
számít, kenyérkérdés, hogy a jónép kacagjon.

Az egyes nevettetõk színvonala között nagy kü-
lönbségek vannak. Az erõltetett humor bajnokait
díjazás helyett inkább büntetni kellene. Vannak
viszont nagyságai, világbajnokai a kacagtatásnak.
Chaplinnek aligha tudnánk méltó vetélytársát
említeni. Aztán ott vannak a híres kettõsök, Stan
és Pan, meg például az örökké pörlekedõ társak,
Jack Lemmon és Walter Matthau. Hofi Géza sem
volt akárki. Megdöbbenünk, ha belegondolunk,
hány ezer ember foglalkozik azzal, hogy az embe-
rek ajka kacajra nyíljon. Egész hadsereg. Van, aki
vagyont szerzett azzal, hogy nevetésre késztette a
népet. A jó humoristákat szereti a nép. Miért sze-
reti? Hát mert ajándékot szórnak a nézõk közé, ki
rézkrajcárt, ki aranyat. Ki volt a világháború utáni
évtizedek legnépszerûbb embere Magyarorszá-
gon? Nem Rákosi (õ inkább a leggyûlöltebb volt),
és bizony nem Puskás Öcsi, hanem Latabár Kál-
mán. Az õ aranyos, gyermeki humora szinte be-
aranyozta a szörnyû diktatúra világát. Egy Lata-
bár-film után az utcán a suhancok a nevetéstõl
fulladozva idézték föl az egyes jeleneteket. Ez az
ember a hatalmában tartotta a népet. Mikor a né-
zõk a jelenetét várták, elég volt, hogy a sétabotját
kitegye a függönynyíláson, már robbant a neve-
tés. Mély tanulságot jelent ez: a humor varázserõ.
Ahol megjelenik, más dimenzióba kerülnek a
dolgok, valahogy egy pozitív mezõbe, ahol a jó
uralkodik. Amely házból hiányzik a humor, ott
valami baj van. És milyen csoda: ahol otthonos a
jóízû nevetés, ott a nyomor kibírhatóvá, a harag
szappanbuborékká, a baj kezelhetõ, múlékony
kellemetlenséggé válik. Egy elképzelt, ideális
iskolában a humort is tanítani kellene, mint a ma-
tekot. Jobb lenne az élet, az biztos!

De tanítani a humort? Akinek nincs humorérzé-
ke, ott hiába izzadna a tanár, aki pedig részesült
az áldásban, azt nem kell oktatni.

A rádió mostanában sok humoros mûsort közve-
tít. Elõveszik a régi kacagtató mûsorszámokat, és
bedobják az újabb „stand up”-os legényeket is.
Nevessen a magyar! Aligha tévedünk, ha a mû-
sorszerkesztés eme eljárása mögött egy közérzet-
javító szándékot feltételezünk. A politika tele-
fröcskölte a világot a mérgeivel. Próbáljuk meg
semlegesíteni ezt az ártalmas hatást egy kis em-
berséggel!

L. A.

Isten éltesse,
Annuska néni!

Fülöp Gyuláné, született Gráczer Annuska néni november 8-án, szombaton ülte
meg 90. születésnapját Sárszentmiklóson, a Jókai utcában – sógoráéknál, Fülöp
Pista bácsiéknál gyûlt össze a jeles alkalomra a család. A féltetõ alatt készült az íz-
letes halászlé, a sütemények között pedig ott sorakozott egy 90-et formázó ünnepi
torta is.

A születésnapost (aki egyébként a Tompa Mihály utcai idõsotthonban él másfél
éve) dr. Sükösd Tamás polgármester is köszöntötte.
Annuska néni még gyermekkorá-
ban ismerkedett meg szülõfalujá-
ban, Sárszentmiklóson a leendõ
férjével, aki a katonatiszti hiva-
tást választotta. Kiskunhalason
kezdték közös életüket, ott szüle-
tett két fiuk: Gyuszi és Feri. Ez-
után Adonyba, Dunaújvárosba,
onnan pedig Sárbogárdra helyez-
ték át Gyula bácsit. Sárbogárdon
a kiegészítõ parancsnokság pa-
rancsnokhelyettese, majd pa-
rancsnoka lett nyugdíjazásig.
Annuska néni 10 éves korától segédkezett a szülei földjein nõvérével együtt. A
hatosztályos iskola elvégzése után egybõl dolgozni mentek. A munka fegyelemre
nevelte õket, és mivel õ fiús természet volt, apja sok mindenre megtanította. An-
nuska néni késõbb téesztag lett, illetve kitanulta a könyvelést és a sárbogárdi té-
eszirodán tevékenykedett.

Ma öt unoka és hat dédunoka büszke
mamája. Gyusziéknál született Luca
(gyermeke: Virág), Kata (gyermekei:
Tamás, András, Iván), Sári (gyermekei:
Beáta, Tamara) és Anna, aki most dok-
torál Pécsett. Feriéknél egy fiúgyermek
született: Fülöp Márton, a magyar fut-
ballválogatott ígéretes kapusa, akinek
felfelé ívelõ karrierjét 32 éves korában
derékba törte egy betegség. Halála fájó
veszteség a család számára. Egyetlen
gyógyír az összetartó család szeretete.

Boldog születésnapot kívánunk, Isten él-
tesse Annuska nénit szerettei körében!

Hargitai–Kiss Virág
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Jézus nyomában jártunk III.
(szentföldi beszámoló)

A negyedik napon tehát Izrael történelmi
útjának felidézése nyomán az állam parla-
mentjénél, a Knesszetnél jártunk, és együtt
érezve emlékeztünk a holokauszt áldoza-
taira a Holokauszt Múzeumban. Vissza-
térve Betlehembe, Jézus urunk születési
helyétõl néhány méterre, a Szent Kata-
lin-templomban vettünk részt szentmisén.
E szentmise hangulata az éjféli misék han-
gulatát idézte Urunk születésének helyszí-
nétõl néhány méternyire. Sok-sok karácso-
nyi szentmisén részt vettem már, de ez
mindegyiket felülmúlta! Pedig nem is volt
karácsony! Vagy mégis? VIP-s zarándo-
kokként a templom zárása után is sorban
állhattunk az ezüstcsillaghoz. A templom
alatt néhány méterrel csillan fel elõttünk
az Úr Jézus születésének helyét jelzõ ezüst-
csillag. Itt született a világ Megváltója két-
ezer éve. És én itt állok ezen a szent helyen.
Itt vannak velem szeretteim, családtagja-
im, tanítványaim, kollégáim, az egész egy-
házmegyém. Imádkozom. Néhány percet
idõzhetek a születés barlangjában. A gon-
dolatok, imaszándékok, érzések kevered-
nek bennem. Mindenkiért akarok imád-
kozni, de alig jut eszembe valami értelmes
gondolat. A kisded Jézus azonban mindent
tud és ért. Mindazt, amit elmondtam és azt
is, amit nem. Kedves Olvasó! Így aztán biz-
tos lehetsz benne, hogy érted is imádkoz-
tam! Mindannyiótokat odaöleltem a já-
szolhoz!
Majd visszatértünk a szállásra. Aludni kel-
lene, de élményeim nem hagynak. Sokáig
élnek az emlékek. Azután mély álomba
merülök, és az álmaim követik utunkat. És
rádöbbenek, ez nem álom. Itt vagyok, ahol
Õ született a világ üdvösségére.

Az ötödik nap óriási széllel köszönt ránk az
Olajfák hegyén. Innen indult az Úr Jeru-
zsálembe az utolsó héten. Megpillantotta a
Szent Várost és így szólt: „Jeruzsálem, Jeru-
zsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkö-
vezed azokat, akik hozzád küldettek, hány-
szor akartam összegyûjteni gyermekeidet,
mint a kotlós a csibéit szárnyai alá, de nem
akartátok! Íme, elhagyottá lesz a ti házatok.
De mondom nektek, nem láttok addig en-
gem, míg el nem jön az az idõ, amikor ezt
mondjátok: Áldott, aki az Úr nevében jön!”
(Lk 13, 34-35)

Jeruzsálem felett állunk, elénk tárul az
egész város! Az óváros közepén álló me-
cset helyére a heródesi templomot képze-
lem, ahogy azt Jézus láthatta. Az áldozat-
bemutatás helye, ahová a kis Jézust is vit-
ték szülei a negyvenedik napon, midõn Si-
meon karjaiba véve Õt elmondta szent
imáját: „Most bocsásd el, Uram, szolgádat,
szavaid szerint békében, mert látta szemem
üdvösségedet, melyet minden nép színe elõtt
készítettél, világosságul a pogányok megvilá-
gosítására, és dicsõségül népednek, Izrael-
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nek.” Apja és anyja csodálkoztak azon,
amit fiukról mondott. Simeon megáldotta
õket, és így szólt anyjához, Máriához:
„Íme, õ sokak romlására és sokak feltáma-
dására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek elle-
ne mondanak – a te lelkedet is tõr járja át –,
hogy kiderüljenek sok szív titkos gondola-
tai.” (Lk 2, 29-35) Lelki szemeimmel tehát
látom a templomot, amit Jézus 12 évesen
Atyja házának nevezett, a templomot, me-
lyet Isten Fia ostorral tisztított meg, mond-
ván hogy „ne tegyétek atyám házát rablók
barlangjává”. Íme a templom, melynek
vastag kárpit függönye Jézus halálának pil-
lanatában kettéhasadt, hogy megnyissa az
új utat Isten és az emberiség között.
Elindultunk lefelé a Szent Város felé. Út-
közben elimádkoztuk az Úr imáját a Pater
Noster templomnál, átéreztük Jézus bána-
tát, midõn Jeruzsálem pusztulásának ké-
peit jövendölte meg, és lassan elérkeztünk
a Getszemáni kertbe. Kicsi kertecske ma-
tuzsálem korú olajfákkal és egy óriási épü-
lettel. Ez a Nemzetek Temploma. Itt õrzik
azt a követ, melyre Jézus vére hullt elfoga-
tásának éjszakáján: „Verejtéke, mint meg-
annyi vércsepp hullott a földre.” (Lk 22, 44)
Itt ez a szikla a templomban. Megérinthet-
tük. Volt, aki ráborult, megcsókolta, úgy
imádkoztunk: „Abba, Atyám! Te mindent
megtehetsz. Vedd el tõlem ezt a kelyhet! De
ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem aho-
gyan te!” (Mk 14, 36) Majd imádkozni
kezdtünk kis csoportban a templom elõ-
csarnokában, a szentolvasó ide illõ tizedét
mondtuk: „… aki érettünk vérrel veríté-
kezett…” Soha ilyen átéléssel nem imád-
koztam még. Nyomorúságaimra, testi-lel-
ki nehézségeimre és félelmeimre gondol-
tam. És ima alatt ezeket le akartam és le is
tudtam tenni a rettegõ Jézus vére által
megjelölt sziklára. Már jobb. Könnyebb.
Az Úr Jézussal hordozom tovább mindezt.
Már nem félek. Mitõl is félnék? „Ha Isten
velünk, ugyan ki lehet ellenünk” (Róm 8,
31). Pár lépéssel arrébb Júdás árulásának

barlangjába érkeztünk. A falon egy óriási
festmény: Jézus kitárt karral tekint az ér-
kezõre. Eszembe jutnak szavai: „Júdás,
csókkal árulod el az Emberfiát?” (Lk 22, 48)
Kerestem Júdás alakját a képen, de nem
volt ott. Én magam álltam Jézussal szem-
ben, aki szomorú tekintettel rám nézett a
freskóról kitárt karral, és engem vont kér-
dõre! Ekkor belém hasítottak bûneim áru-
lásai! Ezen a festményen én vagyok Júdás!

A bûnbánat legmélyebb élményét élhettük
át e helyen.
Az utunk egy temetõ mellett vezetett,
szemben Jeruzsálemnek azzal a kapujával,
mely be van falazva! Ez az Irgalom kapuja.
A zsidó hagyomány szerint a Sáár háRáhá-
mim-ot, az Irgalom Kapuját majd a Messi-
ás nyitja meg, amikor e kapun keresztül ér-
kezik, és elhozza a megváltást. E kapun ke-
resztül mehetnek be a Messiással a teme-
tõben nyugvó és minden megholt igazak az
Úr templomába, Jeruzsálembe. A temetõ-
bõl szemlélve ezt a kaput arra gondoltam,
hogy a Messiás már kétezer éve megnyitot-
ta ezt a bejáratot, amely nem egy kõbõl
épült templomba vezet, hanem a Mennyei
Jeruzsálembe, ahol „Új eget és új földet
láttam. Az elsõ ég és az elsõ föld ugyanis el-
múlt, és tenger sincs többé. Láttam, hogy a
szent város, az új Jeruzsálem alászáll a
mennybõl, az Istentõl. Olyan volt, mint a
férje számára fölékesített menyasszony. Ak-
kor a trón felõl erõs hangot hallottam: ’Íme,
Isten hajléka az emberek között! Velük fog
lakni, és õk az õ népe lesznek, és maga Isten
lesz velük [az õ Istenük], és letöröl a sze-
mükrõl minden könnyet. Nem lesz többé
sem halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáj-
dalom, mert a korábbi dolgok elmúltak’ …
De templomot nem láttam benne, mert az
Úr, a mindenható Isten és a Bárány a temp-
loma. A városnak nincs szüksége sem Nap-
ra, sem Holdra, hogy világítsanak, mert Isten
dicsõsége ragyogja be, lámpása pedig a
Bárány.” (Jel 21, 1-4; 22-23)
Folytatom.

Kanyóné Somogyi Tünde
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Szentiváni
suliszemle
November 30.: Elõmikulás

a pórul járt krampusz történetével

A BiBuCzi színészzenekar 1992-ben alakult zenetanárokból, akik
azóta gyakorlatilag az egész országot bejárták már zenés szóra-
koztató mûsoraikkal, illetve gyermekszínházi elõadásaikkal. A
zenekar tagjai: Bischof Ildikó (billentyûs hangszerek, ének),
Viczián István (ütõs, billentyûs hangszerek, szaxofon, ének) és
Czirok Mihály (trombita, billentyûs hangszerek, ének). Nálunk
tavasszal már jártak, akkor a Nagyotmondó Tóbiás címû történe-
tet adták elõ. Most azonban egy bajkeverõ krampusz kalandjait
vitték színpadra a tornateremben.

A téli mesében – mely az északi sarkkörön túl, a Mikulás birodal-
mában játszódik – Imposztor, a csibész, nagyravágyó krampusz jó
alaposan összekeveri a Mikulás dolgos, téli mindennapjait. A Mi-
kulást kamrába zárja és õ akar a helyébe lépni. A Mikulás segítõi –
Galagonya, a jóságos krampusz, Dromi, a rénszarvas és Félix ma-
nó – furcsállják is az „alkalmi Mikulás” viselkedését, míg rá nem
jönnek a turpisságra. Kiszabadítják Mikulást, és Imposztor is el-
nyeri méltó büntetését.
A mese elõadását sok móka, kacagás, kiváló zenék, fergeteges
hangulat kísérték; nemcsak a kicsik, hanem még a nagyok is élvez-
ték az elõadást. Mindent elmondanak a képek: ahol a Mikulás
még gitározni is tud, a 8. osztályosok meg csápolnak az elõadás-
hoz, a krampusz elszórakoztatja egy mágikus porolóval a közön-
séget, ott minden adott egy kellemes délutánhoz.
Köszönjük a színészeknek ezt a Mikulásra hangoló elõadást, a
polgármesteri hivatalnak pedig azt, hogy lehetõvé tették, hogy a
település óvodásai és iskolásai megnézhessék az elõadást, ugyanis
az elõadás költségét az önkormányzat állta.

December 3.: Adventi gyertyagyújtás

Advent elsõ vasárnapján kezdõdik a karácsonyra történõ lelki fel-
készülés négy vasárnapon át tartó idõszaka. A keresztények böjt-
tel, bûnbánattal és jó cselekedetekkel is készülnek Jézus születé-
sének ünnepére – olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konfe-
rencia közleményében. A keresztény – és minden emberi – közös-
ség tapasztalata, hogy a nagy eseményekre készülni kell. Az ókor-
ban az uralkodó érkezését már hetekkel az esemény elõtt hírmon-
dó adta tudtul, hogy a helyiek rendbe tehessék az utakat, házakat.
Advent idején, a „királyok királyának érkezésére” készülve
„nemcsak környezetünket, házainkat, hanem szívünket és emberi
kapcsolatainkat is rendbe szeretnénk tenni”.

Ez az idõszak a keresztény ember számára nem az év végi roha-
násról szól, és nem is csak azt jelenti, hogy ilyenkor „többet va-
gyunk együtt barátainkkal, szeretteinkkel”. Adventben Isten által
megalkotott önmagunk leszünk. Elcsendesülünk, magunkba for-
dulunk, ami nem is annyira egyszerû ezekben a fogyasztásvezé-
relt, felfokozott tempójú napokban.
Iskolánkban is meggyújtottuk az adventi koszorú elsõ gyertyáját,
amely a hitet jelképezi. A világító gyertyák számának növekedése
szimbolizálja a növekvõ fényt, amelyet Isten Jézusban a várako-
zónak ad karácsonykor.

December 6.: Szent Miklós emlékezete

Myrai Szent Miklós püspök névünnepén ismét eljött körünkbe a
róla elnevezett, jó öreg, nagyszakállú Mikulás. Látogatására az
1-2. osztályos tanulók nagy lelkesedéssel készültek, sokat gyako-
roltak, próbálták a szerepeiket. Elmondhatjuk, hogy igazán kitet-
tek magukért: nagyon kedves kis mûsorral leptek meg bennünket.
Szépen és hangosan adták elõ a verseket és az énekeket, és a Mik-
lós püspök legendáját felidézõ kis színdarabjukba is beleélték ma-
gukat. Nem véletlen, hogy Mikulás bácsi is megdicsérte õket. A
mûsor után mindenki megkapta a csomagját (ezúton is köszönjük
a polgármesteri hivatal segítségét), persze a nagyszakállú elõtte
mindenkirõl elmondta röviden a jó és rossz tulajdonságokat is.
Néhány tanulónak meg kellett ígérni azt is, hogy ezentúl jól fog
viselkedni.

Az alsósok mellett a tornateremben vehették át ajándékaikat a
felsõsök is, s persze az iskola dolgozói sem úszták meg a Mikulás
véleménynyilvánítását. Köszönjük a Télapónak, hogy idén sem
feledkezett el rólunk, valamint a krampuszok közremûködését is,
akik segítettek neki a csomagok osztásánál.
A délután folyamán az alsósok a megszokott kis táncmulatságu-
kon vezették le az energiát és a Mikulás-csomag kalóriáit.

Kiss Attila igazgató
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Mikulás-forgatag
Már december 1-jén elkezdõdött a Miku-
lás-forgatag a cecei iskolában, hiszen az el-
sõ osztályosok Nagykarácsonyba látogat-
tak el iskolás éveik elsõ kirándulásaként, a
Mikulás-házba, ahol nagyon jól érezték
magukat.
December 5-én, a hagyományokhoz híven
a Székesfehérvári Szent György Kórházba
látogattak el a diákok és pedagógusaik,
ahol a Gyermeksebészeti és Gyermekosz-
tályon is énekkel és vidám Mikulás-jele-
nettel kedveskedtek a kis betegeknek.
Minden évben nagyon megható számunk-
ra az a szeretet, ahogy a kórházi osztályo-
kon fogadnak bennünket kicsik és nagyok
egyaránt. A mûsorunkkal talán egy kis vi-
dámságot tudunk lopni a lassan múló kór-
házi percekbe, így is éreztetve az ott lévõk-
kel, hogy mennyire fontosak mások szá-

mára is! A „kórházi Mikulás” programon
az iskola énekkaros tanulói, valamint Tor-
nócziné Bondor Csilla, Komáromi Éva és
Bali Péter pedagógusok vettek részt. Na-
gyon köszönjük a munkájukat!
A Mikulás-forgatag másnap, december
6-án folytatódott, amikor is Mikulás-járat-
tal utazhattak a vidéki iskolások Cecére.
Az iskolabusznál már várta õket a „nagy-

szakállú”, aki éneklés után finom szalon-
cukorral jutalmazta a felszállókat. A járat
Sárbogárdra, a tanuszodába is elvitte a 6.
évfolyamos diákokat, nem kis feltûnést
keltve a sárbogárdi járásban.

8 órától az alsó tagozatosok is megtekint-
hették a kórházban már elõadott mûsort,
melynek során a két krampusz civódásá-

nak nagy sikere volt, legalább annyira,
mint a Mikulás megjelenésének!
Ezután megérkezett a várva várt „igazi”
nagyszakállú, aki hintóval jött az iskolába
és két krampusza segítségével kiosztotta a
jó gyerekeknek a finomságokkal teli cso-
magokat. Az elsõ és második évfolyamo-
sok ezután egy színházi elõadáson is részt
vettek a mûvelõdési házban, amit az óvo-
dásokkal együtt tekintettek meg. A nap
Mikulás-bulikkal, játékos délutánnal zá-
rult a cecei iskolában.
A Mikulás-forgatag december 10-én, hét-
fõn ért véget, amikor a gyerekek és a peda-
gógusok az Õszirózsa Nyugdíjasklubba is
ellátogattak mûsorukkal az idõsekhez,
akik korukat meghazudtolóan örültek az
öreg, piros ruhás ajándékhozónak és társa-
inak. Hangos kacagással figyelték a két
krampusz veszekedését, és csillogó szem-
mel hallgatták az énekkaros diákok dalait.
Szeretném megköszönni mindazoknak a
segítségét, akik az elmúlt hét eseményeit
támogatták, azokon részt vettek! Igazán
sok örömöt és élményt sikerült adnunk a
kis betegektõl a nyugdíjasokig egyaránt
mindenkinek!

Szabóné Várady Katalin igh.
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Helytörténeti
füzetek

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület alakulá-

sakor, 2009-ben fontos célkitûzésként je-

lölte meg a közös sárbogárdi örökségünk

feltárását, megismertetését és ezen ke-

resztül megõrzését. E törekvés része in-

duló sorozatuk, melyben tudományos jel-

legû történelmi tanulmányokat, szemé-

lyes élettörténeteket, életrajzokat, visz-

szaemlékezéseket éppúgy meg kívánnak

jelentetni, mint régi fényképeket, képes-

lapokat összegyûjtõ albumokat.

Eddig megjelent kötetek:

Isztl László: Adatok Sárbogárd
régészeti topográfiájához

***

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

Tatár József úri szabó mester életrajza
***

Kovácsné Komáromi Edit: Huszár Dezsõ
közéleti munkássága és utóélete

1918-tól napjainkig
Lakk Norbert: A sárbogárdi zsidóság

története
***

Tóth Kornélia: A sárbogárdi községi
(reál) gimnázium története 1920–1928

***

Csanády Sándor: A Sárbogárdi Községi
Gimnázium értesítõi 1920–1928

***

Kiss Józsefné: Életem – Apám emlékére

A kötetek megvásárolhatók

a szerkesztõségben.

ÚJRA
MEGJELENT

Szabó Imre:
SÍRJANAK A PAPOK

Mozaikok egy falusi lelkész
életébõl

címû könyvének negyedik,
javított kiadása

„Talán az olvasót is jobban érdekli, mi-
lyen fogadtatásban volt része egy olyan
írásnak, amely „köznyelven” és teljes
õszinteséggel kívánt betekintést adni a lel-
kipásztori élet küzdelmeibe és nyomorú-
ságaiba. Méghozzá egy olyan korszakban,
amely a Krisztus egyháza számára külö-
nös megpróbáltatást jelentett.”
...„A könyv a papoknál sokkal jobban ér-
dekelte azokat a hívõ egyháztagjainkat,
akiket középkori hagyományként, a refor-
mátori teológia ellenére, még ma is laiku-
soknak nevezünk. Õk aztán nemcsak ol-
vasták a könyvet, hanem kézrõl kézre ad-
va és ajánlva terjesztették tovább.
...„Úgy tûnik, hogy egyházunk megújulá-
sának és megmaradásának mandátuma
ma is az egyszerû hívek kezében (illetve
szívében) van, emberileg szólva. Minden-
esetre könyvem visszhangjából megálla-
pítható, hogy a reformátusságnak van egy
stabil rétege, amely komoly felelõsséget
hordoz egyháza iránt, ugyanakkor a nép-
egyházi szintet meghaladó igényességgel
törekszik olyan kegyességre, amelyben az
Ige és a Szentlélek egységében követheti
Jézus Krisztust. Sok pap helyett õk sírtak
és sírnak az oltár és a tornác között. Hi-
szen õk is papok!”

(Szabó Imre református lelkipásztor,
† 2011)

A kötet megvásárolható
a Sárbogárdi Református

Egyházközségben és a
Bogárd és Vidéke

Hírházban!



Bogárd és Vidéke 2018. december 13. AJÁNLÓK 11

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

A Madarász József Városi Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és családját

2018. december 14-én, pénteken,
17 órára

UDVAROS DOROTTYA

Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvésznõ,
a Halhatatlanok Társulatának

örökös tagjának

„MAJDNEM VALAKI...” címû
zenés pódiumestjére.

Helyszín: a polgármesteri hivatal díszterme.

A belépés ingyenes.
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Jövõre adókártyával váltható ki
a horgászengedély

2019-tõl bõvül az adóigazolvánnyal intézendõ ügyek köre, például már a jövõ évi hor-
gászkártya kiváltásához is szükség van az adóazonosító jelet igazoló okmányra. A
munkavállalással, ingatlan-, vagy gépjármû-adásvétellel kapcsolatos ügyintézés már
most sem lehetséges adókártya nélkül a kormányablakban, az ügyvédnél vagy a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálatain.

Ma Magyarországon a hivatalos ügyek többsége csak adókártyával intézhetõ. De mi a
teendõ, ha valakinek nincs adóigazolványa, esetleg elvesztette, ellopták, vagy éppen
megváltoztak az adatai a kiállítás óta?

Ezekben az esetekben a NAV honlapjáról letölthetõ T34-es adatlapon lehet adókár-
tyát igényelni. Az adatlap benyújtható elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül, vagy
papíron – akár személyesen, akár postázva – az ország bármely NAV-ügyfélszol-
gálatán, vagy a Kormányablakokban mûködõ NAV-ablakokban.

Ingyenesen állítja ki az adóigazolványt a NAV, ha elsõ igazolványról van szó, ha adat-
változás miatt kérik a cserét, vagy ha ellopták az okmányt. Háromezer forintba kerül a
pótlás azonban, ha az igazolvány elveszett, megrongálódott, vagy megsemmisült. A
talált, vagy megrongálódott adókártyát el kell juttatni a NAV-hoz.

A számos, kizárólag adókártyával intézhetõ ügy mellett idén a horgászoknak is érde-
mes lesz ellenõrizni, hogy megvan-e az igazolványuk, amire szükségük van a jövõ évi
horgászkártya kiváltásához. A NAV az igényléstõl számított 15 napon belül elkészíti
és postázza az adókártyát, de szükség esetén az adóazonosító jelrõl igazolást állít ki,
ami helyettesíti az adókártyát mindaddig, amíg azt meg nem kapja az igénylõ.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város

Önkormányzatának
képviselõ-testülete

2018. december 14-én
(pénteken)

9 órakor ülést tart.

Az ülés helye: a polgármesteri
hivatal díszterme

(Sárbogárd, Hõsök tere 2.).

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés közötti fonto-
sabb eseményekrõl, intézkedésekrõl.
Beszámoló az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról.
2. Jelentés a lejárt határidejû határoza-
tok végrehajtásáról.
Elõadók: a végrehajtásért felelõsök
3. Az önkormányzat 2018. évi költség-
vetésérõl szóló 4/2018. (II. 14.) önkor-
mányzati rendelet módosítása.
Elõadó: jegyzõ
4. Tájékoztató a 2018. évi közhasznú,
közcélú foglalkoztatásról és a végzett
munkákról, a 2019. évi foglalkoztatás
keretének meghatározása.
Elõadók: polgármester
5. A képviselõ-testület 2019. évi munka-
tervének jóváhagyása.
Elõadó: polgármester
6. Zöldinfrastruktúra-fejlesztési és
-fenntartási akcióterv jóváhagyása.
Elõadó: polgármester
7. A 2019. évi belsõ ellenõrzési ütem-
terv elfogadása.
Elõadó: jegyzõ
8. Az Új humanizmus – Humán kapaci-
tás fejlesztése Sárbogárd térségében cí-
mû, EFOP- 3.9.2-16-2017-00002 számú
pályázathoz kapcsolódó ösztöndíj-tá-
mogatásról szóló rendelet megalkotása.
Elõadó: jegyzõ
9. Visszatérítendõ támogatás folyósítá-
sa a Sárbogárd SE részére.
Elõadó: polgármester
10. Szennyvíz-érdekeltségi díjkövetelé-
sek törlése.
Elõadó: polgármester
11. A „Runbogárd” futócsapat támoga-
tási kérelme.
Elõadó: polgármester
12. A polgármester szabadságának utó-
lagos engedélyezése.
Elõadó: jegyzõ
13. Tájékoztató az elõirányzatok és a
tartalék alakulásáról.
Elõadó: jegyzõ
14. Bejelentések.

Dr. Sükösd Tamás polgármester

Lejárt diákigazolványok
Annak a diáknak, akinek a diákigazolványa október végén lejárt és nem tanul tovább,
illetve nem helyezkedett el, és orvosi ellátásra más jogcímen sem jogosult, be kell je-
lentkeznie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, és december 16-ától egészségügyi szol-
gáltatási járulékot kell fizetnie.

A tanulói, hallgatói jogviszony megszûnése után még október 31-éig érvényes azok-
nak a diákigazolványuk, akik idén nyár elején fejezték be tanulmányaikat. Ha a volt
diák nem tanul tovább, illetve nem helyezkedett el – és más jogcímen sem jogosult az
egészségügyi szolgáltatásra –, akkor december 16-ától (a diákigazolvány lejártát kö-
vetõ 46. naptól) egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie. Ez idén havonta
7.320 forint, naponta 244 forint.

Ez azt is jelenti, hogy legkésõbb december 30-áig, azaz az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság lejártát (december 15-ét) követõ 15 napon belül be kell jelentkezni a
NAV-hoz a 18T1011 jelû adat- és változás-bejelentõ lapon. A nyomtatvány a
www.nav.gov.hu honlapról letölthetõ és benyújtható ügyfélkapun keresztül elektro-
nikusan, vagy nyomtatva postán, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Akinek van
a NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintézõ Rendszeréhez (06 80 20 21 22) PIN-kódja, az
telefonon is jelezheti járulékfizetését.

Az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhó utáni hó 12. napjáig átutalással, vagy
csekken lehet befizetni a NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek ma-
gánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót, kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési
számlájára, amelynek száma: 10032000-06056229. Átutaláskor a közlemény rovatban
az adóazonosító jelet fel kell tüntetni.

Lehetõség van arra is, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékot a volt diák helyett –
hozzájárulásával és a NAV jóváhagyásával – más személy, vagy szervezet fizesse meg.

A járulékfizetéssel és a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a NAV Infóvonalán, a
1819-es telefonszámon lehet érdeklõdni, illetve a NAV honlapján további hasznos in-
formációk találhatók a 18T1011-es adatlap kitöltési útmutatójában és a 91. számú in-
formációs füzetben.

Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatóság



Bogárd és Vidéke 2018. december 13. KÖZÖSSÉG / KÖZLEMÉNYEK 13

Összefogás a bûnmentes
karácsonyi készülõdés jegyében

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság munkatársai évrõl évre
kiemelt figyelmet fordítanak az adventi idõszakra.
Karácsony közeledtével megnõ a forgalom az üzletek, a bevá-
sárlóközpontok és a vásárok környékén. Ezzel együtt jelentõ-
sen megnõ a vagyon elleni bûncselekmények – zseblopások,
táskákból, jármûvekbõl történõ lopások és a gépjármûlopások
– száma is. Ezért különösen körültekintõnek kell lennünk
értéktárgyaink megóvása érdekében.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság munkatársai a közterü-
let-felügyelet kollégáival együtt fokozott közterületi szolgála-
tot látnak el a megye forgalmas helyszínein a bûncselekmé-
nyek visszaszorítása és a lakosság szubjektív biztonságérzet-
ének növelése céljából.
Fogadják meg a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság alábbi
ajánlásait az áldozattá válás elkerülése érdekében:
Mindig zárja be jármûve ajtajait, annak megtörténtét ellen-
õrizze is, a riasztót kapcsolja be! Az indítókulcsot biztonságos
helyen tartsa magánál!
Jármûvét lehetõleg kivilágított parkolóhelyen állítsa le! Tás-
kát, értéket lehetõség szerint ne hagyjon a kocsiban, különösen
ne az utastérben!
Amennyiben tömegközlekedési eszközt vesz igénybe, úgy tás-
káját ne a hátán, hanem a kezében, vagy karján tartsa magánál,
ölelje azt át, ügyeljen a zsebekben tárolt tárgyakra is!
Vásárlások alkalmával készpénzt, bankkártyát, mobiltelefont
biztonságos, nem észrevehetõ és könnyen hozzáférhetõ helyen
õrizzen! Ajándékok kiválasztásakor, ruhapróbálások alkalmá-
val is fokozott figyelemmel legyen értéktárgyai biztonságára!
Az internetes csalások elkerülése érdekében a webes felüle-
tekrõl történõ vásárlások alkalmával is legyen elõvigyázatos az
eladókkal és a szolgáltatásokkal kapcsolatban! Ellenõrizze a
webáruház értékeléseit, a megadott telefonszámot és telephe-
lyet! Legyen kételkedõ a feltûnõen alacsony áron kínált termé-
kekkel kapcsolatban! Vételárat lehetõleg ne utaljon elõre!
Amennyiben bûncselekmény áldozatává vált, tegyen bejelen-
tést a 112-es segélyhívó számon, vagy forduljon bizalommal az
utcán szolgálatot teljesítõ rendõrhöz.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Meglepetés
a zebránál

A sárbogárdi polgárõrök nemcsak a biztonságunk õrzésében se-
gédkeznek, de figyelmességükrõl is tanúságot tesznek nap mint
nap a zebránál. Mikulás reggelén még egy-egy csokoládéval is
meglepték az úton átkelõ gyermekeket, akik már jó ismerõsként
üdvözölték a polgárõröket.

HKV

LÁSS TISZTÁN!
A téli idõszak a balesetek megelõzése érdekében a jármûveze-
tõk és a gyalogosok részérõl is tudatos felkészülést, fokozott
óvatosságot és figyelmet igényel.

Fontos, hogy a közlekedés minden résztvevõje alkalmazkod-
jon a megváltozott körülményekhez, mivel a balesetek jellem-
zõ oka, hogy a jármûvezetõk nem az idõjárási, látási és útviszo-
nyoknak megfelelõen választják meg jármûveik sebességet. A
gyalogosok és kerékpárosok esetében a legnagyobb baleseti
kockázatot az észlelhetõség hiánya jelenti.

Elindulás elõtt takarítsuk le a havat és a jeget a szélvédõrõl, ne
csak egy gyorsan lekapart lyukon, vagy az ablaktörlõ által letö-
rölt sávon próbáljanak kilátni. A szélvédõt belülrõl is takarít-
suk, a koszos üveg ugyanis sokkal hamarabb párásodni kezd.

Télen különösen fontos, hogy rendszeresen megtisztítsa a
fényszórókat, lámpákat elöl és hátul, valamint ellenõrizze,
hogy megfelelõen mûködnek-e.

Fokozottan figyeljünk az úttestre, az út szélén esetlegesen fel-
bukkanó gyalogosokra, kerékpárosokra. A havas, csúszós úton
a féktávolság is jelentõsen megnövekszik, ezért növeljük a
megszokott követési távolságot az elõttünk haladó jármû után.

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság ezúton is kéri a közle-
kedõket, hogy a megváltozott idõjárási viszonyoknak megfele-
lõen, fokozott figyelemmel és körültekintõen közlekedjenek.

…hogy mindenki hazaérjen!

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

A Mikulás
Pusztaegresen

Csilingelõ kocsin járta körbe Pusztaegres gyermekes házait (szám
szerint 28 apróságot) a Mikulás (alias Kovács Ferenc), manója
(Nagy Dávid) és krampuszai (Papp Richárd, Holló Milán,
Hechlovszki Róbert). A Mikulást és finomságokkal teli zsákját hó
híján nem szán, hanem kocsi szállította, melyet Érsek Enikõ és
édesanyja segített díszbe öltöztetni. A rénszarvasok szerepét két
ló: Leila és Zafira töltötték be, kellõ alázattal, szarvakkal és piros
orral.

HKV
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Nyerteseink
Korábbi lapszámainkban játékra hívtuk
Olvasóinkat: egy füstérzékelõt (Honey-
well X-Series XS100) és egy szén-mo-
noxid-érzékelõt (Honeywell X-Series
XC70) sorsoltunk ki a Fejér Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság jóvoltá-
ból az alábbi kérdésekre adott helyes
válaszokért.
Mit eredményezhet, ha a fûtõberende-
zésben hulladékot, mûanyag palackot
égetünk?
Helyes válasz: a) A füstelvezetõk álla-
potának gyors romlásával, az égéster-
mék lerakódásával, a kürtõ leszûkülésé-
vel kéménytüzet, lakástüzet, szén-mo-
noxid-mérgezést okozhat.
Mi a szén-monoxid-mérgezés megelõ-
zésének 3+1 alapfeltétele?
Helyes válasz: a) A fûtõeszköz éven-
kénti, szakszerû felülvizsgálata, a kémé-
nyek ellenõriztetése, a levegõ-utánpót-
lás biztosítása és kiegészítõ védelem-
ként megfelelõ szén-monoxid-érzékelõ
alkalmazása.
A füstérzékelõt Becker Gizella (Sár-
szentmiklós) nyerte, a szén-monoxid-
érzékelõt pedig Jákob Zoltán (Sárbo-
gárd). Nyereményüket átvehetik a szer-
kesztõségben, vagy kérésre házhoz
visszük. Gratulálunk!

Szerkesztõség

Adventi koszorú okozott tüzet Fejérben
Vasárnap a második adventi gyertya is
lángra lobban. Annak érdekében, hogy a
karácsony elõtti készülõdés békésen és
biztonságosan teljen, nem szabad felügye-
let nélkül hagyni az égõ mécseseket, gyer-
tyákat!

Advent elsõ vasárnapján, Dégen kigyul-
ladt egy adventi koszorú, és a tûz a közeli
bútorra, berendezési tárgyakra is átter-
jedt.

Egy családi ház nappalijában a fal mellett,
egy kisasztalon volt az az adventi koszorú,
amelynek elsõ gyertyáját a lakók az ünnepi
készülõdés jegyében december másodikán
meggyújtották. Az este folyamán az égve
felejtett gyertya leégett, a koszorúalap
meggyulladt, amelytõl a falra szerelt tévé
és a közeli kanapé is megégett, és a hunga-
rocell-álmennyezet megolvadt. A lakók
pattogó hangra figyeltek fel, ekkor vették
észre a tüzet. Az égõ berendezési tárgya-
kat a közeli teraszajtón kidobálták az ud-
vara, ám közben a mûanyag nyílászáró is

megégett, üvege berepedt. Több helyiség
fala kormozódott. A tüzet sikerült elolta-
niuk, ezért tûzoltói beavatkozásra nem
volt szükség. A megtörtént tûzeset tényét
másnap jelezték a katasztrófavédelemnek.
A tûz oltása során a lakók nem sérültek
meg.

Sajnos az élet visszaigazolta, hogy egy fel-
ügyelet nélkül hagyott adventi koszorú
percek alatt tüzet okozhat. Az égõ gyertya
lángja egy közeli függönyön, kiszáradt fe-
nyõdíszen, az asztalterítõn pillanatok alatt
továbbterjed és a környezõ bútor is meg-
gyullad. Ezért az adventi gyertyákat, mé-
cseseket egy percre sem szabad felügyelet
nélkül hagyni. Mielõtt a helyiséget elhagy-
ják, a gyertyákat minden esetben oltsák el!

Otthonunk biztonságát tovább növelhet-
jük füstérzékelõk alkalmazásával. A tûz
kezdeti szakaszában általában elõször füst
képzõdik, ezt észlelve a füstérzékelõk átla-
gosan egy percen belül jeleznek, riasztá-
sukkal az alvó embert is felébreszthetik,

így adva nagyobb esélyt a menekülésre,
esetleg a tûz kezdeti szakaszának eloltásá-
ra.
Fontos, hogy minden tûzesetet, a már elol-
tott tüzeket is – ahol tûzoltói beavatkozás-
ra nem volt szükség – jelentsék be a 112-es
segélyhívón.
Fotó: sárbogárdi hivatásos tûzoltóság

Szabó-Bisztricz Anett tûzoltó fõhadnagy,
Fejér megyei katasztrófavédelmi szóvivõ

A KATASZTRÓFAVÉDELEM HÍREI

Horváth Tibi országos csúcsa
Országos csúcsot döntött és a
dobogó legfelsõ fokát foglalta el
fekvenyomásban a 63 éves Hor-
váth Tibor, a sárbogárdi Delta
Testépítõ Klub tulajdonosa és
versenyzõje a 2018. évi Fekve-
nyomó Magyar Bajnokságon
Masters 3 +120 kg-os súlycso-
portban december 8-án Bele-
den. 145 kg volt a magyar csúcs e
kategóriában 2011 óta, ezt 147,5
kg-mal írta felül Tibi, maga
mögé utasítva vetélytársait.
Tibi 18 év után indult újra verse-
nyen, és további megméretteté-
seken is részt szeretne venni. Pe-
dig jövõre nyugdíjas lesz már!
Öröm látni, hogy õt ez nem
visszavonulásra, hanem tett-
vágyra sarkallja inkább, s nem
begubózik, hanem újravirágzik.
„Így stílusos nyugdíjba vonulni,
ahol egy új világ kezdõdik” – írta
válaszában, amikor gratuláltam
neki a remek eredményhez.
Tibi az elsõ helyezéssel járó ok-
levél és érem mellé két támoga-
tót is nyert: a Swietelsky Magyar-
országot, valamint a Prémium
Média és Sport Management
Zrt.-t.
Gratulálunk és további hasonló-
an szép eredményeket kívánunk
az örökifjú Tibinek!

Hargitai–Kiss Virág
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Legyõztük Bicskét, a 3. helyen telelünk
VAX KE Sárbogárd–Bicske TC 29-24 (14-12)

„Magyar Éptek” Fejér Megyei Férfi Kézilabda-bajnokság, 2. for-
duló (elhalasztott mérkõzés).
Vezette: Kurkó Gy.–Nerhaft B.
Sárbogárd: Németh I., Sohár (kapusok), Szabó J. Zs., ifj. Bodoki
7, Pluhár 1, Németh II. 1, Goldberger 3, Aranyos 1, Rehák 4,
Várady–Szabó, Kaló 1, Suplicz 3, Kapoli 7, Kovács 1.
Vezetõ edzõ: Takács Lajos.
Bicske: Molnár L. (kapus), Kuzma N. 3, Kuzma P. 6, Mocsi 1,
Balla 2, Ádám 3, Havas 1, Molnár I., Nánássy 5, Ivicz 1, Kutrik 2.
Játékos–edzõ: Kuzma Norbert.
Kiállítások: 2, illetve 4 perc. Hétméteresek: 5/5, illetve 3/1.
A naptári év utolsó mérkõzésére került sor a Bicske ellen. A talál-
kozó a 2. fordulóból maradt el, amikor a pálya alkalmatlansága
miatt nem tudtunk játszani. Egy esetleges gyõzelemmel a dobogó
alsó fokáig léphettünk elõre.
Nagyon jól kezdõdött a meccs a számunkra. 6 perc játék után
4-2-re vezettünk. Támadásban szépen járt a labda, és a helyzetek
kialakítása sem okozott problémát. Folyamatosan tudtuk növelni
az elõnyünket. Ez annak is volt köszönhetõ, hogy a védekezésben
labdákat tudtunk csenni, ebbõl pedig könnyû gólokat lõttünk. A
21. percben 12-7-es állásnál jött a vendégek idõkérése. Ez nem ne-
künk kedvezett, hiszen visszább esett a lendületünk. A bicskeiek
pedig – megérezve a vérszagot – fel is kapaszkodtak egy gólra. A
szünetre 2 gólos vezetéssel vonulhattunk pihenni.
A szusszanás után is akadtak gondok, fõleg a helyzetek értékesíté-
sével. Ezt meglovagolva ellenfelünk kétszer is jöhetett az egyenlí-
tésért, azonban a kapuban Németh Tamás ekkor kétszer is hét-
méterest hárított. Ezzel sikerült is átbillentenie a csapatot a holt-
ponton. Újra megindultunk felfelé, és sikerült is meglépni 3 talá-
lattal a félidõ derekáig. Megvolt a lendület, jöttek is a gólok. Az
utolsó 5 percre 4 gólos elõnnyel fordulhattunk. A hátralevõ idõ-

ben nem hagytuk kiénekelni a sajtot a szánkból,
így megérdemelten tartottuk itthon a nagyon
fontos 2 pontot.
Mindenki nagyon akarta ezt a gyõzelmet, hiszen
két héttel ezelõtt Bicskén fájó vereséget szenved-
tünk. Játékunk hullámzó volt, akadtak nagyon jó
periódusok és olyanok is, amikor rengeteg hibával játszottunk.
Voltak jó egyéni teljesítmények, például a kapuba Németh I. Ta-
más nagyon jól szállt be, Kapoli Imre pedig az eddigi legjobb
meccsét játszotta Sárbogárd mezben, 7 góljával szépen tolta a csa-
pat szekerét.
Összességében ez a 3. hely télre elfogadható teljesítmény, fõleg
annak tudatában, hogy voltak gyengébb mérkõzéseink is. Nehéz
tavasz vár ránk, hiszen az élmezõnybõl még mindenkivel találko-
zunk, sõt Rácalmással kétszer is. Várjuk a folytatást!
Szombaton tartjuk a szokásos évzáró rendezvényünket, ahol a já-
tékosok és a vezetõk egy vacsora mellett értékelik az elmúlt idõ-
szak történéseit.

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. VAX KE Sárbogárd 7 4 1 2 205 184 21 9
4. Velencei SE 7 4 1 2 188 183 5 9
5. Martonvásári KSE 8 4 0 4 207 198 9 8
6. Bicskei TC 9 2 0 7 190 236 -46 4
7. Dunaújvárosi Egyetem DSE 8 0 0 8 196 298 -102 0

#sbghandball
Rehák Tamás

Sporttal egy kisfiúért
Egy 2 éves sárbogárd–töbörzsöki kisfiúnál, Bodoki Dávidkánál immunbetegséget, Hyper-IgM szind-
rómát diagnosztizáltak. Vérképzõ õssejt-transzplantáción esett át; az átültetés során kiirtották a
csontvelõt, hogy megkapja testvére õssejtjeit. Az új csontvelõsejtek megtapadásáig az immunrend-
szer hosszú hónapokig nem mûködik, vigyázni kell a fertõzésveszélyre. Mivel a transzplantáció óta
Dávidka nem eszik, PEG-et építettek a gyomrába, ezen keresztül kapja a tápszert és a gyógyszereket.
Az orvosságok, kezelések, rendszeres vizsgálatok, az ezekkel járó sok utazás rengeteg pénzbe kerül-
nek. A betegség nagyon megviseli anyagilag, fizikailag és érzelmileg a családot.
Megsegítésükre Tinódyné Liszi Helga és csapata jótékonysági Zumba-órát rendezett Mikulás alkal-
mából december 5-én a Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium tornatermében (fotó: Kuti Miklós).
Az eseményen 123.000 Ft gyûlt össze. A kezdeményezéséhez Tóth Szilvi Gymstick Szilka csapata is
csatlakozott, õk 85.000 Ft-tal járultak hozzá a család kiadásaihoz.

Aki teheti, kérjük,
támogassa a családot
közvetlen utalással!

Az édesanya
bankszámlaszáma:
Moravecz Melinda,

OTP Bank,
11773360-10689949.

„Ha segítesz másokon, az téged is
épít, többé, jobbá tesz! Nem tudsz
úgy átvinni valakit a csónakodon
a túlsó partra, hogy Te magad is
meg ne érkezz!”
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Bogárd és Vidéke városi
teremlabdarúgó-bajnokság

IX. forduló

Spuri–FDL Ászok Ásza
0-10 (0-4)

Spuri: Kiszl, Banda, Bór, Fésû, Zámbó,
Imre, Szabó, Gazsó, Huszár, Bereczki,
dr. Gyenis.
FDL Ászok Ásza: Bór, ifj. Bór, Lakatos
Á., Lakatos Gy., Farkas, Magyar, László,
Rehák.
Az Ászok továbbra is legyõzhetetlen fel-
adat a Spuri játékosainak. Bár az elõzõ
fordulóban 15-öt kaptak, most „csak” ti-
zet, de akkor még három válaszgól is szü-
letett. Most csak szórvány helyzetekig
jutottak, de azok is kimaradtak, majd jö-
võre talán… Az Ászok stabil, jó játékot
hoz minden fordulóban, de azért akad-
nak még neki is keményebb ellenfelek.
Góllövõk: László 1, ifj. Bór 4, Magyar 2,
Bór 1, Lakatos 2.

Twister Galaxy–
Sárkeresztúr Kike

2-0 (0-0)
Twister Galaxy: Balogh, Killer I., Killer
G., Kelemen, Bognár I., Bognár Zs., Bu-
dai, Kaló, Barabás, Kun, Szabó.
Sárkeresztúr Kike: Visi, Hajdinger, Bö-
röndi, Jancski, Sütõ, Kuczi, Márton, Má-
tyás.
Az elsõ félidõ nagy csata, gólok nélkül. A
Kike mindent megtett, hogy elmozdul-
jon az utolsó helyrõl, ami a csapat múlt-
ját nézve kicsit méltatlan, ezért idõnként
kissé túlfûtötten játszanak. Kettõ sárga
lap a jutalom. A második félidõ eleje
meghozta a gólokat, melyek megnyug-
tatták a Twistert és az ellenfelüket is,
akik így nem tudták a javukra fordítani a
mérkõzés állását. Ritkán születik ilyen
kevés gól, de ez is három pontot ér.
Góllövõk: Bognár 1, Kelemen 1.
Sárga lap: Szabó, Mátyás (Sárkeresztúr
Kike).

Dream Team–
Légió 2000, Agro Natur

0-5 (0-1)

Dream Team: Bognár J., Bognár R., Vö-
rös, Simon, Rozgonyi, Kovács.
Légió 2000, Agro Natur: Horváth, Tóth
I., Tóth G., Nyúl, Gábris, Czeiner, Kris-
tóf, Derecskei, Palotás, Dombi, Drex-
ner, Virágh.
A Légió a kifárasztós taktikát vette elõ a
repertoárjából, hagyta játszani az ellen-
felét és várt a lehetõségre. Az elsõ félidõ
utolsó percéig tartotta magát a Dream,
ami miatt dicsérni kell õket. Született
szabadrúgásból egy gól, de nem várták
meg a sípszót, emiatt ismételni kellett, és
az már nem talált a kapuba. Viszont be
talált jönni egy flakon víz, amit sajnos
nem tudni, ki „ejtett” el, mert az súlyo-
san veszélyezteti a játékosok épségét.
Ezt, ha lehet, mellõzzük a fenti okok mi-
att, és ezért eltiltás jár, ha szándékos
volt! A második félidõ további részében
a Légió megmutatta igazi arcát, és köny-
nyed játékkal, szép gólokkal lezárta a
mérkõzést.
Góllövõk: Nyúl 2, Virág 2, Kristóf 1.

Tabella

1. Légió 2000,
Agro Natur 8 7 1 - 47-15 22

2. Twister Galaxy 8 6 - 2 45-26 18
3. FDL Ászok Ásza 8 4 2 2 53-22 14
4. Spuri 8 3 1 4 22-48 10
5. Flash Team 7 2 2 3 29-35 8
6. Dream Team 7 1 - 6 7-36 3
7. Sárkeresztúr Kike 8 - 2 6 22-35 2

Góllövõlista

1. Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Na-
tur) 20 gól,
2. Bór József (FDL Ászok Ásza) 18 gól,
3. Lénárt György (Flash Team) 12 gól.

Huszár Lajos

SORSOLÁS
BOGÁRD és VIDÉKE

városi teremlabdarúgó-bajnokság

XI. forduló: 2019. január 6.
9.00 Sárkeresztúr Kike–Flash Team
10.00 Dream Team–FDL Ászok Ásza
11.00 Twister Galaxy–Légió 2000, Agro Natur
Szabad: Spuri

XII. forduló: 2019. január 13.
9.00 Spuri–Légió 2000, Agro Natur
10.00 Dream Team–Twister Galaxy
11.00 Flash Team–FDL Ászok Ásza
Szabad: Sárkeresztúr Kike

XIII. forduló: 2019. január 20.
9.00 Twister Galaxy–Spuri
10.00 Sárkeresztúr Kike–Légió 2000, Agro Natur
11.00 Dream Team–Flash Team
Szabad: FDL Ászok Ásza

XIV. forduló: 2019. január 27.
9.00 Twister Galaxy–FDL Ászok Ásza
10.00 Flash Team–Spuri
11.00 Dream Team–Sárkeresztúr Kike
Szabad: Légió 2000, Agro Natur

XV. forduló: 2019. február 3.
9.00 Sárkeresztúr Kike–Spuri
10.00 Twister Galaxy–Flash Team
11.00 FDL Ászok Ásza–Légió 2000, Agro Natur
Szabad: Dream Team

XVI. forduló: 2019. február 10.
9.00 FDL Ászok Ásza–Spuri
10.00 Sárkeresztúr Kike–Twister Galaxy
11.00 Légió 2000, Agro Natur–Dream Team
Szabad: Flash Team

XVII. forduló: 2019. február 17.
9.00 Flash Team–Légió 2000, Agro Natur
10.00 FDL Ászok Ásza–Sárkeresztúr Kike
11.00 Spuri–Dream Team
Szabad: Twister Galaxy

XVIII. forduló: 2019. február 24.
9.00 Flash Team–Sárkeresztúr Kike
10.00 FDL Ászok Ásza– Dream Team
11.00 Légió 2000, Agro Natur–Twister Galaxy
Szabad: Spuri

XIX. forduló: 2019. március 3.
9.00 Légió 2000, Agro Natur–Spuri
10.00 Twister Galaxy–Dream Team
11.00 FDL Ászok Ásza–Flash Team
Szabad: Sárkeresztúr Kike

XX. forduló: 2019. március 10.
9.00 Spuri–Twister Galaxy
10.00 Légió 2000, Agro Natur–Sárkeresztúr Kike
11.00 Flash Team–Dream Team
Szabad: FDL Ászok Ásza

XXI. forduló: 2019. március 17.
9.00 FDL Ászok Ásza–Twister Galaxy
10.00 Spuri–Flash Team
11.00 Sárkeresztúr Kike–Dream Team
Szabad: Légió 2000, Agro Natur

Átmeneti szárazabb idõ után péntek
délutántól havazás érkezik

Csütörtökön a Dunától keletre lesz több napsütés, máshol több felhõ. Csak néhol
szállingózhat a hó. Hajnalra többfelé pára, köd képzõdik, mely néhol napközben
csak lassan oszlik majd fel. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggel -1,
-6, napközben -1, +4 fokot mérhetünk.
Pénteken a kezdeti napos idõ után délnyugat felõl erõs felhõsödés, délután hava-
zás kezdõdik. Megélénkül az északkeleti szél. Kora délután -1, +3 fok valószínû.
Szombaton mediterrán ciklon hoz sokfelé kiadós havazást. Élénk, nyugaton erõs
lesz az északias szél, hófúvás is lehet. A csúcshõmérséklet fagypont körül alakul.
Vasárnap keleten lehet további gyengülõ havazás, a Dunántúlon kisüt a nap.
Kora délután -2, +2 fok várható.
Forrás: idokep.hu
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Lapunkat rendszeresen szemlézi
Magyarország legnagyobb

médiafigyelõje, az

»OBSERVER«
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÕ KFT.

1139 Budapest, Frangepán utca 7.
Tel.: +36 1 303 47 38
Fax: +36 1 303 47 44

Email: ugyfelkapcsolat@observer.hu

FÉLIDÕ MINDEN SZINTEN
Tavaszvárás az élrõl

A Viszló Trans megyei I. osztályban sze-
replõ U19-es csapat az elõzõ évhez hason-
lóan kitûnõ õszi szezont zárt. A lejátszott
15 mérkõzésen nyújtott kiegyensúlyozott
teljesítménnyel az elsõ helyrõl várja a foly-
tatást. A tíz mérkõzésig tartó veretlenségi
sorozatot a Perkátán elszenvedett kétgó-
los vereség szakította meg. A rivális és baj-
nokesélyes Mór csapatát hazai pályán si-
került legyõzni (2-0), míg a Bicske ellen
szintén itthon 2-2-re végzett az együttes.
Lajoskomáromban két pontot ajándékoz-
tak a fiúk a 3-3-ra végzõdõ mérkõzésen. A
Mezõfalva (11-0) és az Enying (10-0) két-
számjegyû vereséggel távoztak Sárbogárd-
ról. Az 50 rúgott gólon 13 játékos oszto-
zott. Gábris Róbert, Erdélyi Adorján és
Demeter Dávid 8-8 találatot ért el. Morvai
Kristóf és Sükösd Gergõ 5-5 gólt termelt és
Horváth Zsombor 4-szer volt eredményes.
A szervezett, masszív védekezés és
kapusteljesítmény eredménye az átlag
mérkõzésenként kapott egy gól, így
figyelemre méltó az 55-15-ös gólarány.

Az õsz csapata: Deák Zala, Vagyóczki Pat-
rik, Simon Csaba, Gábris Róbert, Morvai
Kristóf, Molnár Márk, Horváth Zsombor,
Erdélyi Adorján, Demeter Dávid, Hor-
váth Bálint, Bögyös Bendegúz Géza, Hor-
váth Áron Máté, Brúzsa Tamás, Lengyel
Szabolcs, Horváth István, Bíró Bence,
Sükösd Gergõ, Suhajda Martin, Brúzsa
Sándor Patrik, Horváth Attila Roland,
Kisari Kevin István, Márkovics Dániel,
Kiss Roland Bence.

A csapat irányítását és az eredményes sze-
replését Bezerédi Ádám edzõ munkája
biztosítja.

Tabella

1. Sárbogárd 15 12 2 1 50 15 35 38
2. Mór 15 12 1 2 69 13 56 37
3. Bicske 15 10 4 1 78 20 58 34
4. Kisláng 15 10 1 4 74 29 45 31
5. Baracs 15 9 1 5 47 26 21 28
6. Martonvásár 15 7 3 5 44 30 14 24
7. Velence 15 7 4 4 38 24 14 24
8. Ercsi 15 7 2 6 57 38 19 23
9. Szár 15 5 5 5 39 42 -3 20
10. Perkáta 15 7 3 5 33 32 1 15
11. L.komárom 15 4 4 7 40 45 -5 15
12. LMSK 15 4 1 10 33 72 -39 13
13. Mezõfalva 15 3 2 10 26 58 -32 11
14. Felcsút 15 3 1 11 25 59 -34 10
15. Enying 15 2 2 11 23 100 -77 8
16. Polgárdi 15 0 0 15 17 90 -73 0

Minden jó, ha a vége jó

A Sárbogárd Öregfiúk csapata nehezen ta-
lált magára. Az elsõ öt mérkõzésen veresé-
get vereség követett itthon és vendégként
is. A tabella utolsó helyét kibérelte a csa-
pat. A fordulat a Kisláng Telmex elleni ha-
zai sikerrel (3-2) elindult az együttes a fel-
felé a tabellán. Az õszi szezon második fe-
lében már két vereség (Enyingen 2-1,
Soponya ellen itthon 0-1) két döntetlen
(Tác–Csõsz 1-1, Lajoskomárom 0-0) mel-
lett, két nagyszerû gyõzelmet is sikerült el-
könyvelni. Az utolsó helyre visszacsúszott
Sárszentágotát vendégként 5-2-re, a baj-
noki címre aspiráló LMSK Cobra Sport
csapatát hazai pályán 5-1-re sikerült le-
gyõzni. A rossz kezdés után az õsz végére
magára talált a csapat. A góllövésben Tó-
rizs Attila 5, Németh Ferenc Zsolt 3,
Kassai Norbert 3 és Szabó András 2
találattal került dobogóra.

Az alélt állapotból éledezõk: Horváth Ist-
ván, Nedoba Milán, Meister István, Kiss
János, Csendes István, Tóth István, Csiz-
madia Krisztián, Szabó András, Tórizs At-
tila, Németh Attila, Lakatos György,
Vanya László, Simon Krisztián, Németh
Ferenc Zsolt, Kelemen Béla, Kassai Nor-
bert, Sipõcz Attila, Killer Gábor, Deák
Géza, Takács Károly Antal, Ferencz Ist-
ván, Palotás Péter, Hegedûs János és a
csapat korelnöke, Derecskei József.

Tabella

1. LMSK 12 9 2 1 41 21 20 29
2. Mezõszilas 12 9 0 3 31 13 18 27
3. Szabadbattyán 12 8 3 1 40 18 22 27
4. Enying 12 8 0 4 45 29 16 24
5. Aba–Sárvíz 12 7 1 4 34 26 8 22
6. Polgárdi 12 5 1 6 24 34 -10 16
7. Soponya 12 4 4 4 25 24 1 16
8. Kisláng 12 4 1 7 29 40 -11 13
9. L.komárom 12 3 4 5 27 26 1 13
10. Sárbogárd 12 3 2 7 20 28 -8 11
11. Tác–Csõsz 12 3 1 8 23 25 -2 10
12. Cece 12 3 0 9 16 40 -24 9
13. Sárszentágota 12 2 1 9 14 45 -31 7

Sátor-kupa gödöllõ

A Sárbogárd SE U14 csapata december
8-án a Gödöllõn lebonyolított Sátor-ku-
pán vett részt. Kovács Attila edzõ vezeté-
sével nagyszerûen helytálltak a srácok az
NB-s együttesek között. Dicséretes telje-
sítmény a színvonalas, jó hangulatú verse-
nyen megszerzett 9. hely a 15 csapatos
mezõnyben.
Szép volt fiúk!

Szántó Gáspár

A futballban a lehetetlen nem létezik.
(CR7)

SÁRBOGÁRD SE U7 CSAPATUNKBA
VÁRJUK SZERETETTEL

A FOCIZNI VÁGYÓ
LÁNYOKAT ÉS FIÚKAT.

Jelentkezni Szabó Attilánál lehet
a 06 (30) 382 3599-es számon vagy a
szabobaki@gmail.com e-mail-címen.



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

Konyhakész tûzifa kapható tölgy, kõris, gyertyán 3300 Ft/mázsa 06 (30) 636
0017
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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

GÉPKOCSIVEZETÕT KERESÜNK
nyerges szerelvényre, belföldi munkára.

06 70 4530 509

TANYAJELLEGÛ LAKÓHÁZ földdel,
melléképületekkel ELADÓ.

06 20 478 2050

ÜZLETHELYISÉG KIADÓ.
06 20 437 7036

KIEMELT APRÓHIRDETÉSEK:
a Bogárdi TV-ben is látható!

APRÓHIRDETÉSEK

MUNKALEHETÕSÉG
A Pro Team Nonprofit Kft. Sárbogárdon hamarosan induló
üzemébe keresünk szakmai tapasztalattal rendelkezõ, megvál-
tozott munkavégzõ képességû személyt

VARRODA VEZETÕI munkakörbe, valamint
varrni tudó személyeket

BETANÍTOTT VARRÓ munkakörbe.
Csak megváltozott munkavégzõ képességû személyeket tu-
dunk alkalmazni. (Rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban
részesülõk.)

Érdeklõdni és bõvebb felvilágosítást kérni
a 06 (30) 338-4722-es telefonszámon lehet.

ORSZÁGOS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárdon az Ifjúsági parkban
2018. december 15-én, szombaton.

3 hónap egy dán
népfõiskolán

EZ A TE LEHETÕSÉGED!
Vestjyllands Hojskole

2019. március 3. – 2019. június 2.

A Mezõföld Népfõiskolai Társaság programjában 18 év feletti
angolul jól tudó magyar fiatalok jelentkezhetnek ösztöndíjjal a
dán Vestjyllands Hojskolera.

Ha felnõttéleted kezdetén vagy, de még nem döntötted el,
hogy merre indulj, ha fel akarod fedezni rejtett képességeidet,
meg akarod ismerni önmagadat egy nemzetközi közösségben,
ha érdekel a világ jövõje, a fenntartható fejlõdés a mindennap-
okra lebontva, ha szeretnél megtapasztalni egy 150 éve jól mû-
ködõ demokráciát, ha érdekel a világ egyik legfejlettebb, leg-
szabadabb, legdemokratikusabb országa, JELENTKEZ-
HETSZ a Mezõföld Népfõiskolai Társaságnál dán partne-
rünk, a VESTJYLLANDS HOJSKOLE népfõiskola tavaszi
kurzusára, mely 2019. március 3-ától 2019. június 2-áig tart.

Kapcsolat:

Ács Sándorné 30/385 0379

Virág Zsuzsa 30/514 5274

Mezõföld Népfõiskolai Társaság, 2434 Hantos –
Kishantos, 0165/5 hrsz.

E-mail: kishantos@datatrans.hu

Fax: 06 25 506 021

JELENTKEZÉSI HATÁRIDÕ: 2019. január 10.

A JELENTKEZÉS MÓDJA:

– kitöltött és aláírt jelentkezési lap

– kézzel írt bemutatkozás magyarul és ugyanez a bemutatkozás
gépelve e-mailen angolul.
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LAPELÕFIZETÉS
Kedves Olvasóink, Elõfizetõink!
Lapunkra már most lehetõség van elõfizetni a 2019-es eszten-
dõre a szerkesztõségben, nyitva tartási idõben.
A lap ára változatlan:

1 évre 9.600 Ft (48 lapszám x 200 Ft)

1/2 évre 5.100 Ft (24 lapszám x 212,50 Ft)

1/4 évre 2.700 Ft (12 lapszám x 225 Ft)

Bízunk benne, hogy ebben az esztendõben is érdemesnek tart-
ják megvásárolni a Bogárd és Vidéke hetilapot, melynek hírei-
vel legjobb tudásunk szerint Önöket szolgáljuk.

Hargitai–Kiss Virág


