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NAPTÁRMELLÉKLET

„A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság”

Téli szünet
Tájékoztatjuk kedves Ügyfelein-
ket, hogy a Bogárd és Vidéke Hír-
ház
2018. december 22-étõl 2019. ja-
nuár 6-áig zárva tart.
Ez idõ alatt nem jelenik meg a
Bogárd és Vidéke hetilap, az ügy-
félfogadás és a hirdetésfelvétel
szünetel.
Nyitás: 2019. január 7-én (hétfõn)
8.30 órakor.
Minden kedves Olvasónknak és
Ügyfelünknek ezúton kívánunk
szeretetteljes, áldott ünnepeket,
békés új esztendõt!

A szerkesztõség csapata

Tûkön
Tûkön ülök. Hogy eltereljem az óra muta-
tójáról és a feszült várakozásról a figyelme-
met, elindítok egy mosást, elmosogatok,
kritikus szemmel végigjárom a lakást, igazí-
tok egyet a függöny egyébiránt rendezett
hullámain.
– Mikor jön már? – mocorog a Türelmetlen-
ség.
– Majd ha eljön az idõ – válaszolja a Nyuga-
lom. – Ne aggodalmaskodjál! Inkább for-
dítsd másra az energiádat. Lehet, hogy nem
is jön, és az is jól van úgy.
– Pff. Köszi! De én megõrülök, ha nem jön.
Mi lesz akkor velem?
– Azt szokták mondani: nagy akarásnak
nyögés a vége. Ne görcsölj már ezen, úgy vá-
rakozzál, hogy ne várakozzál!

– Tessék? Te megbolondultál? Hogy lehet
úgy várakozni?
– Megfogalmazod a kívánságodat és félre-
teszed magadban érlelõdni. Közben normá-
lisan éled az életed. Aztán vagy teljesül a vá-
gyad, vagy nem. Az is lehet, hogy te jössz rá:
már nem is azt szeretnéd, hanem valami
mást. Bárhogy is alakul, fogadd köszönettel
és alázattal. Az élet utóbb mindig igazolja,
mi miért történik. … De hallod? Csönget-
tek!
– Igen, ki az?
– Jó napot! A szemétszállítótól jöttem a pa-
pírhulladékért.
– Na végre! Csurig van a tároló. Úgy vártam
már, mint a Messiást!

Hargitai–Kiss Virág

EGYÜTT LENNI JÓEGYÜTT LENNI JÓ Írás a
3. oldalon.
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Jézus nyomában jártunk IV.
(szentföldi beszámoló)

A „Szemét kapun” keresztül léptünk be a
történelmi falak közé és alapos biztonsági
ellenõrzés után juthattunk a Siratófalhoz.
Ez az ókori templom (vagy ahhoz legköze-
lebb álló épület) utolsó maradványa. Jézus
próféciája ugyanis valóra vált Kr. u. 70-
ben: „…földre tipornak téged és fiaidat, akik
falaid között laknak, és kõ kövön nem ma-
rad benned, mert nem ismerted fel megláto-
gatásod idejét.” (Lk 19, 44) Csodálkozva
gondoltam arra, hogy vajon kétezer év óta
miért nem épülhetett fel újra ez a szent
hely. Ez talán jel, melyet fel kellene ismer-
nie az emberiségnek.
E nap legkedvesebb helyszíne az a ház,
ahol Erzsébet, Mária rokona, Keresztelõ
Szent János édesanyja lakott, míg gyerme-
két várta. Ein-Karem-nek hívják a helyet.
Mária itt látogatta meg Erzsébetet, miután
az angyali üdvözletben megtudta, hogy Er-
zsébet is gyermeket vár. Itt hangzottak el
Erzsébet ajkáról ezek a szavak: „Áldott
vagy Te az asszonyok között és áldott a Te
méhednek gyümölcse” (Lk 1, 42). A temp-
lom udvarába érkezve önkéntelenül Szûz
Mária hálaéneke fakadt fel ajkainkról:
„Magasztalja lelkem az én Uramat,
örvendezve élek szárnyai alatt,
szolgálója lettem, lepillantott rám,
alázattal zengi dicséretét szám.
Ami velem történt, nem volt soha még,
boldognak mond engem minden nemzedék,
nagyot mûvelt rajtam hatalmas keze,
jóságában százszor szent az Õ neve.
Irgalma leárad, népünkre borul,
félelmünkre válasz, és szívünkre hull,
mindenható karja, csak egyet suhint,
s a kevélykedõket széjjelszórja mind.
Letöri a gõgöst képzelt magasán,

alázatos hívét áldja trónusán,
éhezõknek étket tele kézzel ád,
de a gazdagoktól zárja kapuját.
Igazak dolgára örök gondja van,
szívén hordja népét nagy irgalmasan,
atyáinkhoz szólott évezreken át,
benne bízó népe ismerte szavát.
Dicsõség az Úrnak, áldjuk az Atyát,
Fiút és a Lelket századokon át!
Tudom, hogy mit adtál: töviskoronát,
áldott légy ma érte, s minden koron át!”
Amikor e szent hely fölé épült, napsuga-
raktól átjárt templomba beléptünk egyik
velünk lévõ atya így sóhajtott fel: „Ez itt a
Mennyország – majd rövid idõ múlva hoz-

záfûzte – csak azt nem értem, hogy hogyan
engedtek ide be engem?!” Hát ilyen érzé-
sek jártak át minket itt, miközben imád-
koztuk a rózsafüzér ide illõ tizedét: „…akit
Te szent Szûz Erzsébetet látogatván hordoz-
tál…” Felfedeztük azt a kutat is, ahová
Szûz Mária járt vízért itt tartózkodásának
három hónapjában. A 35 fokos melegben
itt frissítettük fel magunkat! Ezután meg-
látogattuk Keresztelõ Szent János sírját,
majd betlehemi szerény szállásunkon nyu-
govóra tértünk.
Szombatra ébredtünk! A Pásztorok meze-
jén volt a szentmise, azon a helyen, ahol az
angyalok megvitték a hírt a pásztoroknak:
„Ecce enim evangelizo vobis gaudium mag-
num, quod erit omni populo, quia natus est
vobis hodie Salvator, qui est Christus Domi-
nus, in civitate David. Et hoc vobis signum:
invenietis infantem pannis involutum et
positum in praesepio … ’Gloria in altissimis
Deo, et super terram pax in hominibus bonae
voluntatis’”(Lk 2, 10-12,14)
Ez a kirándulás és kikapcsolódás napja!
Dél felé indultunk a legendás „puszta-
ság”-on keresztül. Ez egy dimbes-dombos,
magasba törõ sziklafalakkal tarkított kõsi-
vatag. Semmi nincs ezen a környéken, ami
az emberi élet feltételeit biztosítaná. Né-
hány nomád, törvényen kívüli törzset lát-
tunk bádogtanyákban az autóbusz ablaká-
ból. Idegenvezetõnk szerint beduinok.
Hogy hogyan élhetnek ezen a kietlen tá-
jon, csak õk tudják. Tevék és öszvérek he-
lyett terepjárók és szakadt személyautók
állnak a karámok mellett. Mi tovább su-
hantunk és szemünk elé tárult Kumrán,
ahol a több ezer éves bibliai tekercseket
megtalálták 1948-ban. Idõhiány miatt nem
álltunk meg, hanem egyenesen a Massada
erõdhöz mentünk. Ezt Nagy Heródes épít-
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tette a Krisztus elõtti évtizedekben. Az or-
szág legfontosabb régészeti lelõhelye ez,
mely Izrael függetlenségének legfõbb
szimbóluma. Ez volt az utolsó vár, melyet a
rómaiak nagy áldozatok árán, több hóna-
pos ostrom után vettek be.

Ég és föld között, drótkötélpályán emel-
kedtünk a több mint 300 méteres magas-
latra, ahol végigjártuk az akkori kor egyik
legmodernebb erõdítményét. Magyar
származású, zsidó idegenvezetõnk több-
ször elérzékenyült, miközben beszélt ne-
künk e hely nagyságáról. Minden izraeli
katonát ide hoznak kiképzésük ideje alatt,
hogy átérezzék nemzetük nagyságát, és
hogy miért is kell helytállniuk katonaként
országuk és népük függetlenségéért. Itt
jegyzem meg, hogy a zsidó fiatal férfiaknak
3 év sorkatonai szolgálatot kell teljesíteni-
ük, a lányoknak pedig – kivétel nélkül – 2
évig kell katonáskodniuk. Ahogy említet-
tem, lanovkával mentünk fel, de – idegen-
vezetõnk intése ellenére – néhány társam-
mal együtt gyalog vágtunk neki a lefelé
vezetõ szûk szerpentinnek. Lábaink és de-
rekunk néhány napig emlékeztettek min-
ket erre a kalandra.
Hozzávetõlegesen fél órát utaztunk egy
holt-tengeri strandhoz. Nagy izgalommal
vetkõztünk neki a késõ délutáni órában,
hogy megtapasztalhassuk a világon egye-
dülálló élményt! Egy tengerhez igyekez-
tünk lefelé a meredek parton, amelybe ál-
lítólag nem lehet belefulladni. És tényleg!
Igen furcsa érzés: ráfeküdtünk a vízre, és
átélhettük a „vízágy-élményt”. Csónakáz-
tunk saját testünkkel, kezeinket evezõként
használva. Kicsit idõben megcsúszva in-
dultunk „haza” (betlehemi) szállásunkra.
(Alig lehetett ugyanis kiparancsolni min-
ket a 30 fokos vízbõl.) Bár letusoltunk a
holt-tengeri kaland után, mégis viszketõ
testtel álltunk be este a zuhany alá. Csodás
nap volt és fárasztó. Este lett a 6. napon. A
következõ nap keresztény hitünk legcso-
dálatosabb titka feltárulásának ígéretével
állt elõttünk.
Folytatom.

Kanyóné Somogyi Tünde

Együtt lenni jó
„Az égen angyal száll és együtt lenni jó”

A Polar Express címû mesefilm egyik szép betétdalának sorai adták az idei sárszent-
miklósi karácsonyi hangverseny mottóját, melyen a Sárszentmiklósi Általános Iskola kó-
rusa, diákjai és a Violin Mûvészeti Iskola hangszeresei léptek föl a katolikus templom-
ban december 18-án, kedden este.
A mûsor elmaradhatatlan része volt a Megváltó születésének felidézése betlehemes já-
ték formájában, melyet az 5. osztályosok adtak elõ Horváth–Márkus Andrea és Határ–
Roszkopf Nóra vezetésével.

Az énekkar és a kis zenészek felváltva és együtt
ajándékozták meg az Isten házát megtöltõ kö-
zönségüket csodálatos karácsonyi, ünnepélyes
dallamokkal és jókívánságokkal. Klasszikus és
modern darabok, külföldi és magyar szerzõk
egyaránt szerepeltek a repertoárban. Hallhat-
tuk Karai József Ó, jöjjetek, hívek és Fel nagy
örömre, Papp Lajos Csordapásztorok címû mû-
veit, Handel, Bach, Haydn, Mozart remekeit, és
két fülbemászó filmzenét: Volt egy régi decem-
ber (Anasztázia), Bûvös éj (Polar Express).
Az énekkart Horváth Ferencné vezényelte, a ki-
váló zongorakíséretet az est folyamán Jákob Zoltán nyújtotta. Közremûködött fúvós
hangszereken Koska György és Szummer Ádám, két régi „motoros”. A technikáról

Pekarek István, a finom mézes-
kalácsról pedig Tatár Mihályné
Juliska néni gondoskodott a fel-
lépõk számára.

A közös éneklést követõen Var-
ga László hitoktató e gondola-
tokkal zárta az eseményt: le-
gyünk ajándék jelenlétünkkel,
odafordulásunkkal a szerette-
ink, embertársaink számára.

Hargitai–Kiss Virág
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Napló
December 14-én, pénteken 7 fõvel kezdte meg idei utolsó ülését a
sárbogárdi képviselõ-testület. A hiányzók Nedoba Károly, Ara-
nyos József, Gerlai Zsolt és Erõs Ferenc voltak.
A napirend tárgyalását megelõzõen egyperces néma felállással
adóztak a nemrég elhunyt Szabóné Czuczai Katalin emléke elõtt,
aki számos helyi rendezvénynek volt a szervezõje, mozgatórugó-
ja.
Dr. Sükösd Tamás polgármester havi összefoglalójában beszélt
arról, hogy november 13-án megkötötték a szerzõdést a Nemzeti
Fejlesztési Programirodával, így a Pusztaegres és Sárhatvan víz-
minõség-javítását célzó pályázat remélhetõleg most már a tényle-
ges megvalósulás útjára léphet. A Szent Piroska Egyesület meg-
változott munkaképességû embereket foglalkoztat, ám nem sike-
rült betörniük a piacra. Megkereste azonban õket egy 2.000 fõt al-
kalmazó nagy foglalkoztató, aki tudna nekik munkát adni, s ezál-
tal rentábilisabbá tenné a mûködésüket. A Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás ülésein egy 16
milliárdos projekt részét képezõ közbeszerzésekrõl döntöttek:
kukásautók és 70 ezer darab hulladékgyûjtõ edény beszerzésérõl
2019 folyamán. A hulladékgyûjtõ edényekbõl 4.500 darab szelek-
tív kuka Sárbogárd lakosságának lesz kiosztva térítésmentesen.
Elbírálták a Bursa-támogatásokat, minden jelentkezõ kapott tá-
mogatást; egy érvénytelen pályázat volt. A polgármester köszöni
a lakosságnak a városi karácsonyi díszek iránt tanúsított tisztele-
tet.

A KÖZFOGLALKOZTATÁSRÓL
Az idei és jövõ évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról szóló tá-
jékoztató kapcsán dr. Sükösd megfogalmazta: – Két dolog feszül
egymásnak: az állami szándék, hogy más irányba induljanak el a
közfoglalkoztatásból az emberek. A minimálbér emelkedik, a
közfoglalkoztatotti bér azonban nem – ezzel is lehet ösztönözni
az embereket, hogy elhagyják ezt a szektort és a munkaerõpiacon
vállaljanak állást. Vannak, akik 15-20 évig nem voltak munkavál-
lalók, és nehezen, vagy egyáltalán nem szocializálhatók. Sokan
fordultak meg a rendszerben, közutas, intézményi, belvízvédelmi
és mezõgazdasági programokban. A mezõgazdasági programot
egyszerûsíteni szeretnénk szerkezetileg. Olyan emberekre van
szükség, akik értenek is ahhoz, amit csinálnak. Létszám tekinteté-
ben a mennyiség sose csap át minõségbe. A transzporternek és a
traktornak menni kell akkor is, ha kevesebb ember van, és a mun-
katerületek nem jönnek közelebb. Az intézményi programot erõ-
sen befolyásolja, hogy a jól bevált kisegítõket kiközvetítik másho-
va. Ez nekünk se jó és nekik se. Ezért kompromisszumot próbá-
lunk kialakítani a munkaügyi központtal. A városüzemeltetésben
elõre viszi a dolgokat a közmunka. Van olyan csapatunk, melynek
minden tagja a hajléktalanszálló lakója, de dolgozhatnak, mert az
egészségi állapotuk engedi. Velük a jövõben is számolunk.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Minden dajka ugyanazt végzi, akár
közfoglalkoztatott, akár alkalmazott. A munkában nincs különb-
ség, csak a bérben. Jó lenne õket inkább alkalmazottnak felvenni.
Dr. Sükösd: – Közülük választ – megfelelõ végzettséggel rendel-
kezõ – munkavállalót a vezetõ, amikor ürül státusz. Az állomány-
tábla a gyereklétszámtól függ.

ELFOGADOTT TERVEK
Elfogadták a testület jövõ évi munkatervét, a 2019-es belsõ ellen-
õrzési ütemtervet, valamint a zöldinfrastruktúra-fejlesztési és
-fenntartási akciótervet.

FIATALOK TÁMOGATÁSAI
A közelmúltban az Esély a fiataloknak program keretében az ön-
kormányzat jelentõs ösztöndíjat hirdetett 18 és 35 év közötti, vég-
zettséggel rendelkezõ, sárbogárdi lakcímmel és munkahellyel

rendelkezõ fiatalok számára. 40 érvényes pályázat érkezett a ki-
írásra. Az eredményes jelentkezõk 12 hónapon át bruttó havi 100
ezer Ft támogatásban részesülnek.

Most az Új humanizmus pályázathoz kapcsolódó ösztöndíj-támo-
gatásról döntöttek, mely középiskolások, egyetemisták számára
elérhetõ, nem annyira szociális, hanem inkább tehetségalapú for-
rás, 10-20 ezer Ft körüli összeget jelenthet havonta a sikeresen
pályázók részére (kiegészítve a Bursa- vagy Arany János-támoga-
tást), és akár már ebben a tanévben is hasznosulhat.

SZENNYVÍZ-ÉRDEKELTSÉGI
DÍJKÖVETELÉSEK TÖRLÉSE

Határoztak a 20-25 évre visszanyúló szennyvíz-érdekeltségi díjkö-
vetelések törlésérõl, mivel azok nem behajthatók – egyrészt el-
évülés miatt, másrészt a követeléseket kezelõ társulatnál voltak
adminisztrációs hiányosságok, melyek okán nem igazolható a kö-
vetelések jogosultsága. Ráadásul a „döglött” követelések nyilván-
tartása plusz teher, ami nem fizetõdik ki.

2019-BEN IS RUNBOGÁRD

Ismét 300.000 Ft-tal támogatják a 2019-ben másodszor megren-
dezésre kerülõ Runbogárd futóversenyt. A polgármester közben-
járt a megyei közgyûlés elnökénél is az esemény finanszírozásá-
nak ügyében.

Szilveszterné ugyanannak a kifogásának adott hangot, melynek
tavaly is: sokallja az önkormányzati támogatást e célra, ezért a
szavazásnál tartózkodott.

HELYETTES FOGORVOS

A sárbogárdi rendelõintézetben mûködõ fogászati körzet fogor-
vosa, dr. Csulak Fruzsina elmegy, így 2018. december 31-étõl dr.
Huszár Klára helyettesít a nevezett körzetben.

BEJELENTÉSEK

Szilveszterné: – Egy lakó jelezte, hogy a Szent István utcai átere-
szek tisztítása nem történt meg a 159-es számtól északra.

Dr. Sükösd: – Nem igaz, kétszer is megcsináltuk, le is lett fényké-
pezve.

Szilveszterné: – Egy másik lakó szólt, hogy a tiszti lakótelepnél az
üzletközpontban nincs tûzcsap.

Dr. Sükösd: – A környékben több is van. A tûzcsapok mennyisé-
gérõl, kapacitásról a katasztrófavédelem esetileg hoz határoza-
tot, és évente ellenõrzik a tûzcsapokat.

Szilveszterné: – Korábban ígéret hangzott el a járda újrarakására
a Fasor utcában Miklóson. A miklósi orvosi rendelõnél miért
nincs zebra?

Dr. Sükösd: – Kanyarodósávra nehéz zebrát festeni. Az orvosi
rendelõ és környéke viszont rendbe lesz rakva.

Szilveszterné: – A közvilágítás szerelésénél takarítsák ki a burá-
kat a szerelõk, hogy jobban világítsanak a lámpák.

Dr. Sükösd: – Most volt sorcsere, mind új.

Szilveszterné: – A fával fûtõk mikor kapják meg a 12 ezer Ft-ot?

Dr. Sükösd: – A lakossági fórumokon is elmondtam, hogy 400 ké-
relem jött, azokat továbbítottuk az államhoz, mindet elfogadták.
A lakók természetben kapják meg a támogatást, nem készpénz-
ben. Aki krízishelyzetben van, annak ad az önkormányzat fát, a
saját készletünk erejéig.

A polgármester és a képviselõk ezúton is kellemes, áldott kará-
csonyt, sikerekben gazdag, boldog új esztendõt kívánnak a város
minden lakójának.

Hargitai–Kiss Virág
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Nagylóki fejlesztések
Szociális irodát avattak Nagylók szívében decem-
ber 13-án, s egyúttal több fejlesztésrõl is beszámolt
Tóth József polgármester a Varga Gábor országgyû-
lési képviselõvel együtt tartott sajtótájékoztatón.

Tóth József elmondta: egy valamikor lakásként funkcionáló in-
gatlan hasznosul most a közösség javára. A Rákóczi utca 7. szám
alatti társasház középsõ, nagyon rossz állapotba került épületét a
Vörösmarty téesz felszámolásakor vette meg az önkormányzat
2016 áprilisában. Már akkor kilátásban volt a területi és település-
fejlesztési operatív programok, pályázatot kiírása. Varga Gábor
közremûködésével sikerült Nagylókra hozni 21,5 millió forintot,
melybõl kialakításra került a szociális iroda 92 m2 alapterülettel,
50 m2 akadálymentes parkolóval és háztartási méretû naperõmû-
vel, a Cukép Kft. kivitelezésében. Az iroda a hantosi, nagylóki,
sárbogárdi önkormányzatok társulása által fenntartott Sárbogár-
di Egyesített Szociális Intézmény tagintézményeként funkcionál
majd. Az elnyert összegbõl négy kerékpárt is vásároltak, amiket
már használatba is vettek a gyermekjóléti szolgáltatást ellátó, a

házi segítségnyújtást és a szociális étkeztetést végzõ szakembe-
rek. Egy másik TOP-pályázat révén 120 millió Ft-ból újulhat meg
az óvodai konyha, a polgármesteri hivatal és az orvosi rendelõ.
Egy belügyminisztériumi forrásból pedig 6 belterületi utat aszfal-
toztak le a közelmúltban 30 millió forintból. A teendõknek azon-

ban ezzel nincs vége. A növekvõ gyermeklétszám miatt ugyanis ki-
nõtték az óvodát, sürgetõ az intézmény bõvítése, melyhez a pol-
gármester kérte Varga Gábor közbenjárását, átadva a képviselõ-
nek egy mappában ennek a fejlesztésnek a terveit, költségvetését.
Varga Gábor: – A sorból kimaradt, hogy a nagylóki fõutca aszfal-
tozását a tervek szerint jövõre hajtja végre a Magyar Közút. Di-
cséretes, hogy a nagylóki önkormányzat minden olyan lehetõsé-
get megragad, minden olyan pályázaton indul, mely az itt élõ em-
berek életminõségét javítja, a mûvelõdési ház felújításától kezdve
az energetikai felújításokig. Könnyû olyan embereknek segíteni,
akik tudják, hova szeretnék elvezetni ezt a települést. A nagyló-
kiak nem várják a sült galambot, hanem tesznek magukért. Itt ér-
vényes a „segíts magadon, az Isten is megsegít” közmondás. Ma-
gyarország jövõjét a magyar gyermekek fogják megalapozni. Kész
tervekkel sokkal hatékonyabban lehet pályázni, én pedig hozzáte-
szem a saját lobbierõmet. Kellemes gond, hogy egy 2.000 fõ alatti
településen azzal néznek szembe, hogy az óvodát bõvíteni kell,
mert egyre több a gyermek. Fogalmazzák meg a célokat, amiket
még szeretnének elérni! A kormánya kiemeltem fogja kezelni a
vidéket, mert óriási adóssága van Magyarországnak az 5.000 fõ
alatti településekkel szemben. A Magyar falvak program kellõ fo-
rintot biztosít arra, hogy a több mint 2.000 kistelepülés megvaló-
sítsa a saját programjait, még élhetõbb legyen, és növekvõ népes-
ségrõl beszélhessünk. Gratulálok Nagylóknak! Így tovább!

Hargitai–Kiss Virág

Tisztelt Lakosság!

A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási
Hivatal Földmûvelésügyi és Erdõgazdálkodá-
si Fõosztály mint erdészeti hatóság megkere-
sésére az alábbiakról tájékoztatom Önöket:

Az erdészeti hatóság a Mezõföldi erdõterve-
zési körzet körzeti erdõtervezési eljárásban
hozott PE-06/ERDÕ/6171-29/2018 sz. Mezõ-
földi etk körzeti erdõterv határozata a NÉBIH
honlapján 2018. december 15-étõl elérhetõ:

http://portal.nebih.gov.hu/korzeti-erdotervek

Dr. Venicz Anita, Sárbogárd város jegyzõje

Megemlékezés
a doni áttörés áldozatairól

A Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd

2019. január 12-én 16.00 órai kezdettel a Hõsök terén,
az emlékmûegyüttesnél (rossz idõ esetén a mûvelõdési központban)

megemlékezést tart a doni áttörés áldozatainak emlékére. A megemlékezésre
tisztelettel várjuk Sárbogárd lakosságát. Emlékezzünk együtt a 76 évvel ezelõtt
kezdõdött tragédia áldozataira.

HBE Sárbogárd vezetõsége
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Az igazi gazdagság: a gyermek

Nyolc évvel ezelõtt köszöntötték elõször
Alap újszülött lakóit. Azok a gyermekek
mára második osztályos iskolássá csepe-
redtek, s most õk köszöntötték a 2018-ban
született piciny babákat Márkus Krisztina
tanítónõ vezetésével az alapi mûvelõdési
házban december 13-án, csütörtökön dél-
után.
Kaszás Ildikó, a község védõnõje úgy fo-
galmazott: – Karácsonykor a szereteten
van a fõ hangsúly, azokon a meghitt pilla-
natokon, melyeket szeretteinkkel együtt
tölthetünk el. Néha egy jó szóval, mo-
sollyal, érintéssel sokkal többet tudunk ki-
fejezni, mint azt gondolnánk. Az igazi ün-
nephez és az életünkhöz nem kell más,
csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egy-
mást. Ahol béke, elfogadás, szeretet van,
ott meghitt, bensõséges kapcsolatokban
élõ gyermekeket, családokat, közösséget
lehet teremteni.

Varga Gábor országgyûlési képviselõ meg-
látása szerint kiváló az idei „termés” Ala-
pon, melyhez gratulált, és egy kis csomag-
gal kedveskedett minden családnak. Kö-
szöntõjében elmondta: – Pár hónappal ez-
elõtt adtuk át a bölcsõdét és a megújított
óvodakonyhát. Szeretném, ha minél több
gyermek születne. Van egy statisztika, mi-
szerint Magyarországon a fiatal párok egy
gyermekkel többet szeretnének, mint
amennyit végül bevállalnak. Kormányunk
egyik legfõbb célja, hogy megérje gyerme-

ket vállalni, hogy annyi gyermek szülessen,
amennyit terveznek a szülõk. Egészségben
neveljék fel gyermekeiket, sok testvért
kívánok mindenkinek!

Méhes Lajosné polgármester asszony ki-
emelte: – Egy család életében a legjelentõ-
sebb, legszebb esemény egy új családtag
születése. Hiszen családról akkor beszél-
hetünk igazán, ha jelen van a gyermek. Ha-
marosan megszólal a karácsonyi csengõ,
melynek hangja az otthon melegét juttatja
eszünkbe. Ez a legszebb alkalom az újszü-
löttek köszöntésére. A gyermekek szebbé,
gazdagabbá, teljesebbé teszi a szülõk éle-
tét, õk adják életünk értelmét, mely nem is-
mer fáradságot, csak féltõ gondoskodást.
A gyermek a szülõi háznál kapott szeretet-
tel, szokásokkal indul a számára ismeret-
lenbe. Ma fogják apró kezecskéjét, vezet-
getik – erre a kézfogásra szüksége van most

is, és szüksége lesz mindig. Jó egészséget és
boldog családi életet kívánok!
Kovács Istvánné két dallal köszöntötte a
jelenlévõ gyermekeket és hozzátartozói-
kat.
2018-ban 9 kislánnyal és 7 kisfiúval gyara-
podott Alap. Szakács Zalán, Buruncz An-
na Róza, Takács Marcell, Sipos Norbert
Gyula, Horváth Viktória, Horváth Ar-
mandó Noel, Kõszegi Patrik Nolen, Bõdi
Alíz, Kovács Laura Mia, Raffai Ruben
Gyula, Nyári Ketrin Tália, Budai Rubina
Zsaklin, Rárosi Benigna, Cseke Márton,
Takács Gréta fotóját egy zenés diavetíté-
sen is megtekinthettük.
Ezután a polgármester asszony ajándékot
nyújtott át a családoknak, majd Kaszás Il-
dikónak is, aki már 10 éve tevékenykedik
Alapon, és 277 kis életnél segédkezett a
szülõknek.

Hargitai–Kiss Virág
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Violinosok karácsonya
A Violin Mûvészeti Iskola sárbogárdi
hangszeresei zenével lepték meg család-
tagjaikat december 13-án a József Attila
Mûvelõdési Központban tartott karácso-
nyi koncertjükön. Stílusos díszlet elõtt, a

Betlehemi csillagok címet viselõ kiállítás
darabjai között csendültek fel az alkalom-
ra válogatott mûvek. Nochta Barnabás
szintetizátoron a Hull a pelyhest játszotta
el, Palotás Panna hegedûn a Kiskarácsonyt
és Beethoven D-dúr hegedûversenyének
témáját adta elõ. Papp Boglárka és Papp
Petra klarinéton és furulyán táncdallamot
szólaltattak meg, Varga István pedig szin-
tetizátoron a Pásztorok, pásztorok címû
éneket. A Csõgör testvérpártól, Ádámtól
és Lászlótól ismét hallhattuk egy ismeret-
len szerzõ fanfárját, mellyel már több he-
lyen is felléptek a városban. László önálló-

an is bemutatkozott Loeillet szonátatéte-
lével. Megörvendeztette játékával a kö-
zönséget Kiss Milán (zongora – Papp La-
jos: Német népdal), Papp Noel (furulya –
ismeretlen szerzõ: Allemande), Palotás

Péter (dob – Karácsonyi szarvasok szár-
nyalása), Nochta Hanna (gitár – Szólj síp,
szólj), Jákob Sándor (furulya – Leopold
Mozart: Burleszk), Fagyas Dorka (gitár –
Süss fel nap), Magyar Szofi (gitár és ének –
Kiskarácsony), Kovács Amina (zongora –
Papp Lajos: Két karácsonyi ének).

Szász Dávid és diákjai: Kovács Réka,
Scheszták Zsuzsi, Cseszneki Daniella,
Morvai Zsombor gitáron a könnyûzene vi-
lágába röpítettek bennünket a Fly Me To
The Moon, All Of Me és Most múlik pon-
tosan címû számokkal.

Hangulatos zárása volt az egy órácskának
Kovács Péter és tanára, Cegelnyik Jelena
zongoranégykezese: Strauss Keringõje,
valamint a közös éneklés, melyre az estet
levezénylõ Jákob Zoltán buzdította az
egybegyûlteket.

Hargitai–Kiss Virág
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MÉLYBÕL
FÖLZENGÕ

A zene képes mindenre, amire a szavak nem: a karácsony melegét
sugározni, a születés csodáját hirdetni, eggyé forrasztani.
Advent harmadik vasárnapján Sárbogárd zenekedvelõinek tág,
úgy 400 fõs családi körében gyûltünk össze a mûvelõdési ház szín-
háztermében énekszót hallgatni, együtt dalolni. A város kórusai
léptek színpadra hagyományos karácsonyi hangversenyükön: a
Mészöly Géza Általános Iskola énekkara Szénásiné Szabó Mari-
anna vezényletével és zongorakíséretével, Farkas Hanna furulya-
játékával fûszerezve mûsorukat; a Sárszentmiklósi Általános Is-
kola énekkara Horváth Ferencné vezetésével, szólót énekeltek:
Hepp Laura, Zádori Tamara, Grósz Viktória és Korpos Balázs; a
Petõfi Sándor Gimnázium kórusa Bereczk Hedvig dirigálásával
és hegedûkíséretével, az iskola kamarazenekarának közremûkö-
désével; a Schola Catholica Kamarakórus Bakonyi István kar-
naggyal; és végül a házigazda Huszics Vendel Kórus Huszics Ven-
delné, Gábeli Klára és Huszics Anikó irányításával. Zongorán
Varnyu Lilla, Huszics Ibolya és Bakonyiné Pálóczi Júlia kísérték
az énekkarokat.

Az elhangzott mûvek közül több is megunhatatlan kedvence
mind az énekeseknek, mind a hallgatóságnak, mondhatni kötele-
zõ darabjai, szerves részei a karácsonyvárásnak, adventi hangu-
latnak. Ilyen a Mennybõl az angyal, melyet a Schola Catholica Ka-
marakórus az 1890-ben hazánkban elsõként leközölt kotta alap-
ján énekelt, egyik tagjuknak, Virág Máriának köszönhetõen, aki a
kottát rendelkezésükre bocsátotta. De a nemzetközi, meghitt és
vidám darabokat egyaránt felvonultató, színes repertoárban em-
líthetjük a Csendes éjt, a spirituálékat, a We Wish You A Merry
Christmas-t vagy a koncertet záró Jingle Bells-t is, amit együtt
zengett az egész terem.
Ismét szép este volt!

Hargitai–Kiss Virág
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Cecei sulibörze
Karácsonyi készülõdés

Mindig nagy öröm számunkra, ha a szülõkkel együtt családi prog-
ramokat szervezhetünk az iskolában. Így van ez évek óta advent
idején is, amikor közösen „kézmûveskedve”, énekkel, finomságo-
kat fogyasztva hangolódunk karácsonyra.
2018. december 11-én, kedden délután karácsonyváró adventi ké-
szülõdés volt a második osztályban. A gyerekek izgatottan várták
ezt a napot, hiszen tudták – a tavalyi évben megrendezett adventi
délután alapján –, hogy szebbnél szebb ajándékokat készíthetnek
a szülõkkel együtt, melyeket hazavihetnek.

A felkészülés során a másodikos diákok segítségével rendeztük
be a termet csoportos foglalkozáshoz. Ezután a gyerekek vándo-
roltak asztaltól asztalig, ahol érdekesebbnél érdekesebb tevé-
kenységekkel találkoztak. Az idei alkalmon a diákok hungarocell-
bõl formázott karácsonyfát festhettek ki és öltöztethettek díszbe
ízlésük szerint. Ezután festhettek fára akasztható díszeket, mé-
zeskalácsból készült formákat dekorálhattak. Egy másik csoport-
ban kétféle képeslapot is készíthettek: az egyik fenyõfa-, a másik
pingvinalakot formált. A program során a tanulók nyírtak, ra-
gasztottak, festettek, díszítettek, írtak a képeslapokba.

A foglalkozások a tanulók életkori sajátosságaikhoz igazodtak.
Mindeközben karácsonyi dalokat hallgattunk, közösen énekel-
tünk.
A kézmûveskedés mellett a délután célja a karácsonyra hangoló-
dás is volt. Néhány gyermek édesanyja is jelen volt. Õk segítettek
a gyerekeknek a foglalkozások alatt, majd meleg teával, muf-
finnal és mézes süteménnyel kedveskedtek nekünk. Köszönettel
tartozunk Pajorné Szász Ibolyának a lelkes szervezõmunkáért, hi-
szen az õ ötleteit valósíthattuk meg ezen a kedves, karácsonyi
hangulatú délutánon.

Boros Lilla tanító

Az idei évben december 12-én, szerdán került sor a 6. évfolyamo-
sok családi napjára. Nagy izgalommal készültünk, hiszen Pajor
Máté már elõre bejelentette, hogy az apukája üveggravírozással is
készül.
A program elején elrendeztük a két termet, ugyanis a gravírozás
egy másik teremben folyt. Köszöntöttük a vendégeket, majd be-
osztottuk, hogy milyen sorrendben mehetnek át a diákok a graví-
rozásra, és megbeszéltük a balesetvédelmi elõírásokat is.
Ezután halk zene mellett elkezdõdött a munka és a beszélgetés.
Az egyik asztalnál karácsonyi üdvözlõlapot lehetett „varrni” és
üvegmécsest készíteni csodás szalagokkal és flitterekkel. A szülõk
még gyertyát is hoztak a szép ajándékhoz! A másik asztalnál csi-
peszrénszarvasokat ragasztottunk filcbõl ragasztópisztoly segít-
ségével. A következõ asztalnál égetéssel készítettek falapokból
díszeket az érdeklõdõk. A másik teremben Pajor Tibor szülõ se-
gítségével üvegekre gravíroztak jókívánságokat, képeket, és mé-
cseseket helyeztek el bennük a gyerekek. Mindegyik program na-
gyon tetszett a diákoknak, mindenki minden asztalhoz eljutott,
volt, aki több ajándékot is készített ugyanabból a fajtából, a szülõk
segítségével.
Az alkotások után finomságokat is kóstoltunk, mert volt, aki a sok
munka után nagyon megéhezett.
Szeretnénk megköszönni a szülõk támogatását a családi délután
megvalósításában, és a sok jó ötletet, melyekkel hozzájárultak a
diákok karácsonyi ajándékainak elkészítéséhez, az adventi han-
gulat megerõsítéséhez.

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése
a Cecei Õszirózsa Nyugdíjasklubban

Az idei évben is a 4. évfolyamosok készültek karácsonyi mûsorral,
hogy köszöntsék az idõsebb korosztály képviselõit. Földi Józsefné
és Szücsné Takács Ilona tanítványai csodás énekekkel, dramati-
kus játékokkal, betlehemezéssel és versekkel készültek, hogy
megörvendeztessék az idõseket.

A nyugdíjasok nagy szeretettel fogadták õket és finomságokkal is
meghálálták a gondoskodó szeretetet, amivel a 4. évfolyamosok
elõadták a szép karácsonyi mûsorukat.
Így találkoznak össze karácsonykor a gyermek- és idõs szívek,
hogy készüljenek a szent ünnepre.

Szabóné Várady Katalin igh.
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Szentiváni suliszemle
December 8.: Adventi felolvasás

Adventi idõszakunkban a második lila gyertyát gyújtjuk meg a hé-
ten az adventi koszorúkon, a remény gyertyáját. Ez a remény
gyertyája, arra emlékeztetve, hogy a Biblia alapján az Úr angyala
megjelent Józsefnek és Máriának azzal az ígérettel, hogy õk ne-
velhetik fel a leendõ megváltót, a Messiást. Remény, ami ben-
nünk van Isten szava iránt: megígérte, hogy Szent Fiát elküldi
hozzánk, s ez a reményünk hatja át adventi várakozásunkat. Ám
azt is tudjuk, hogy karácsonykor nem kell Betlehembe mennünk,
hogy láthassuk õt: a szívünkben kell megszületnie a kisdednek, és
az adventi idõszakunk feladata, hogy ezt a megszületést segítsük,
átéljük a várakozás szent idõszakát méltóságteljesen, és átvigyük
régi értékeinket, régmúlt korok, régen élt elõdeink által megha-
gyott hagyományainkat, szeretetüket, hitüket az utókornak. Ha
nem értjük meg karácsony igazi üzenetét, egy évet kell várni rá,
mondja a közismert sláger. Majd folytatja: ha elmúlik karácsony,
a szeretet lángja halványabban fog égni, de hogyha megõrizzük,
ha vigyázunk rá, nem alszik ki teljesen. Milyen jó lenne megfogad-
ni a dal szövegét: vigyázni a szeretetre, nemcsak az ünnepen, ha-
nem mindennapjainkban egyaránt. János apostol szerint Isten
maga a szeretet és az advent a karácsony csak akkor teljes és éri el
célját, ha lelkileg is felkészülünk a Megváltó befogadására, meg-
bánjuk bûneinket és hálát adunk Istennek a megváltásért, bûne-
ink bocsánatáért.
Ezeknek a gondolatoknak a tükrében fogalmazta meg Helter Ist-
ván atya a szentmisei prédikációját és gyújtotta meg kegyhelyün-
kön a szabadtéri betlehemnél a második gyertyát. A gyertyagyúj-
tást követõen hagyomány szerint ismét gyönyörködhettünk Ress
Nóra csodálatos énekhangjában.
A gyertyagyújtást iskolánk tanulóinak felolvasása zárta a Megtöl-
teni a termet címû adventi történettel.

December 15.: Behavaztunk
Az elmúlt hét alatt a téli idõjárás minden változatát megtapasztal-
hattuk. Kemény fagyok, köd, esõ egyaránt szerepelt a kínálatban.

Hétvégén azt hihettük, megjött a tavasz. Ma délelõtt pedig beha-
vazott, de inkább most legyen tél, minthogy majd március-április
környékén szerencséltessen bennünket hasonló idõjárás.
Szerencsére nem vagyunk teljesen elhavazva, mivel nagyobb di-
ákjaink önkéntes ajánlással elkérték a kazánházból a hólapátokat
és szabaddá tették az iskolai utakat. Köszönöm a fiúk munkáját,
egyben itt is megígérem: mindenki lapátolhat még havat, aki je-
lentkezett, de már nem jutott neki szabad hólapát!
Amennyiben ésszel közlekedünk, vigyázunk magunkra, már nagy
baj nem történhet. Úgyhogy, kedves tanulók: élvezzétek a tél örö-
meit, de vigyázzatok magatokra és egymásra!

December 15.: Adventi készülõdés
Adventus – latin eredetû szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az
ünnep eredete az V-VI. századra nyúlik vissza, a Jézus születésé-
nek ünnepére (karácsony) való felkészülés idõszaka. Tágabb és
legfontosabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki készülõ-
dés ideje.

Iskolánkban régi hagyomány, hogy mindig szervezünk egy közös
programot, amit a karácsonyra való készülõdésnek szentelünk.
Az idén sem lehetett ez másképpen. 2018. december 15-én a szü-
lõk és a tanárok közremûködésével tanulóink készíthettek kará-
csonyi díszeket, hajtogathattak kartonból és vághattak ki kemény
papírból karácsonyi dekorációkat, ragaszthattak karácsonyi an-
gyalkákat, díszíthettek (és fogyaszthattak) mézeskalácsot (ez-
úton is köszönet a szülõi felajánlásokért), valamint a tornaterem-
ben karácsonyi zenét és táncot is gyakorolhattak. A halk karácso-
nyi zene, a folyosón fogyasztható tea, szendvics és kalács illata, az
osztálytermek és a folyosó dekorációi mellett az iskola közös ka-
rácsonyfája és adventi koszorúja is aláfestette a karácsonyi han-
gulatot, amely az adventi idõszakban folyosónk impozáns látvá-
nyosságának számít. Nemsokára karácsony!

December 15.: Adventi felolvasás

Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap (gaudete vasár-
nap) az Úr eljövetelének közelségét ünneplik. Ez a vasárnap ki-
emelkedik a többi közül, advent második felének kezdetét jelzi.
Színe a rózsaszín, amely az örömöt jelképezi.
Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnapon egy fehér ragyo-
gó angyal jön le a földre. Jobb kezében egy fénysugarat tart,
amelynek csodálatos ereje van. Odamegy mindenkihez, akinek
tiszta szeretet lakik a szívében, s megérinti fénysugarával. Azután
a fény ragyogni kezd az emberek szemében, s elér a kezükhöz, lá-
bukhoz és egész testükhöz. Így még az, aki a legszegényebb, leg-
szerencsétlenebb az emberek között, az is átalakul, s megszállja a
béke, a tiszta szeretet és a boldogság érzése.
Mi pedig ismét ott voltunk a templomnál és Lindmayer Miklós di-
akónus gyertyagyújtása mellett tanulóink stílszerûen egy angyal-
ról szóló mesét osztottak meg a jelenlévõkkel.

Kiss Attila igazgató
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Elismerés
a világ-

bajnoknak
A Fejér Megyei Diáksport Egyesület 2018-
ban is megrendezte díjátadó ünnepségét.
Három kategóriában értékelték az elmúlt
tanév eredményét.

A Sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnáziumot
Tóth Daniella 9. c osztályos tanuló képvi-
selte. Õ a Fejér megyei körzetek legeredmé-
nyesebb sportolója–tanulója címet nyerte el.
A programra a Fejér Megyei Kormányhi-
vatal dísztermében került sor. Felemelõ
volt a patinás helyszín. Rangos díszvendé-
gek, szülõk, edzõk, nevelõk elõtt méltatták
a gyerekeket. Daniellát elkísérte családja,
és õk is részesülhettek az elismerésben, hi-
szen a háttérbõl minden erejükkel támo-
gatják gyermeküket. Dana a Zen Bu Kan
Kempo sportágban ért el kiemelkedõ sike-
reket. 2015 óta a magyar válogatott keret-
tagja, számos versenyen vett részt. Számta-
lan érem sorakozik már dicsõségfalán, kö-
zöttük több világbajnoki aranyérem. Ezek
közül a Portugál világbajnokságokon szer-
zettek a legfényesebbek. Az idei évben há-
rom ezüst- és kettõ bronzérmet nyert. Ed-
zõi: Koncz Viktória Andrea, Koncz Gá-
bor, Kordás István. A világbajnokságra ké-
szülve három helyszínen edz, ahova édes-
anyja és édesapja felváltva szállítják. He-
tente egy alkalommal a Videoton Box
Club edzésére jár Székesfehérvárra.
Az iskolában szerény és halk szavú, ered-
ményeivel soha nem kérkedik, mindig se-
gítõkész, osztálytársai kedvelik, felnéznek
rá. Testnevelésórákon aktív, a küzdõspor-
tok tananyagnál szívesen közremûködik,
bár nehezen akad vállalkozó diák, aki ki
mer állni vele szemben.
Teljesítményére büszkék vagyunk és to-
vábbi kitartó munkát, sikeres versenyzést
kívánunk neki!

Horváthné Szabó Judit testnevelõ tanár, PSG

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!
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Miklósi sulihírek
Népdaléneklési verseny

az alsó tagozaton

2018. október 28-án tartottuk meg a házi
népdaléneklési versenyünket. A versenyre
sok lelkes diák jelentkezett, így a versenyt
egy válogató elõzte meg osztályon belül.
Minden osztály 3 gyermeket választott ki a
házi versenyre. Mindenki egy kötelezõ és
egy választott éneket énekelt el. Az idei
tanévben nagyon erõs mezõny alakult ki.
Hosszas megbeszélés után a zsûri meghoz-
ta döntését, közben a lelkes versenyzõk
már felszabadultan énekeltek. Csodálato-
san szóltak együtt. A zsûri minden évfolya-
mon jutalmazta a három legszebben ének-
lõ tanulót. Szép és tartalmas délutánt töl-
töttünk együtt. Gratulálunk a helyezettek-
nek!

A 2. évfolyamon I. helyezett Márton Ange-
lika, II. helyezett Bokányi Boglárka, III.
helyezett Kéri Vanessza.

A 3. évfolyamon I. helyezett Berzeviczy
Dávid, II. helyezett Hegyi Tamás Bren-
don, III. helyezett Pintér Kincsõ.

A 4. évfolyamon I. helyezett Zádori Tama-
ra, II. helyezett Födelevics Dorián, III. he-
lyezett Viczina Máté.

Télapó itt van … avagy
Mikulás-nap Miklóson

Nyolcadikosként idén végre elkísérhettem
iskolánk öt Mikulása közül az egyiket alsós
körútjára, melynek során tágra nyílt gyer-
mekszemek és kíváncsi tekintetek mered-
tek ránk.
December 6-a iskolánk számára jeles nap,
hiszen ekkor ünnepeljük névadónk, Szent
Miklós évfordulóját. Az egész nap az aján-
dékozás, a karácsonyt megelõzõ teremdí-

szítés körül zajlott. Szellemi és ügyességi
vetélkedõ zajlott a felsõsöknél, az alsósok
számára pedig a várva várt Mikulás eljöve-
telét jelentette a délelõtt. Lehetett társas-
játékozni, kézmûveskedni és karácsonyi
zenét hallgatni a termekben. A nap végén
a tornateremben az eredményhirdetésen
kiderült, hogy melyik osztály volt a leg-
ügyesebb a versenyek során. Az eredmé-
nyektõl függetlenül azonban mindenki jól
érezte magát.

Kokas Réka 8. a
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LÉTEZIK-E?
Egyesek szerint ilyen jelenség, hogy „magyar kultúra” nem is létezik. Ez a
fogalom legalább két ellentétes dolgot jelöl. Vannak, akik egy könyvet, re-
gényt az egekig magasztalnak, mások szerint ugyanez a mû olvashatatlan.
Láttam a tévében egy festményt a magyar képzõmûvészet forradalmi, örök
értékeként ünnepelni, s a társaságban valaki megemlítette, hogy a képet
egy alkoholista félbolond készítette, aki azért pacsmagol ilyen érthetetlen
színkavalkádot, mert rajzolni sem tanult meg rendesen. A nemzetközi hírû
zenészrõl valaki kijelentette, hogy úgy hadonászik pálcájával a zenekar
elõtt, hogy a szegény muzsikusoknak fogalmuk sincs, hogy mit csináljanak a
hangszerükkel.
Tudni kell ugyanis, hogy az ellentétes vélemények hangoztatói ellentétes
politikai táborokhoz kapcsolódnak. A pártoskodás tönkretette a magyar
kultúrát. Egy igaz kereszténydemokrata nem képes magasra értékelni egy
olyan könyvet, amely magasztalja az azonos nemûek szerelmét, viszont egy
hû baloldali felfedezhet-e esztétikai értéket olyan szoborban, amely a ke-
resztre feszített Krisztust ábrázolja? Nem. És itt van a kutya eltemetve.
Volt idõ, amikor létezett magyar kultúra. Aki nem ismerte el, hogy
Ferencsik János igen jó, talán a legjobb élõ magyar karmester, az nevetsé-
gessé tette magát. És Nagy László izmos költészetének kivételes értéke ma-
gától értetõdõ volt minden versértõ ember számára, függetlenül attól, hogy
Marx Károlyt, vagy Szent Ágostont tekintette-e szellemi iránytûjének az il-
letõ. És Bessenyei Ferenc színmûvészi kvalitását, Melis György operaéne-
kesi értékeit nem aszerint tette mérlegre valaki, hogy a magyar kultúra eme
büszkeségei milyen politikai nézeteket vallanak. Mert köztudott volt, evi-
dencia volt, hogy a Szépségnek nincs párttagsági könyve, világnézeti meg-
határozottsága, ami szép, az szép.
És volt idõ, amikor létezett vers Petõfi szellemében, aki szerint ugyanis a
költõ lángoszlop, aki vezeti a népet. Az 1950-es évek elején, Rákosi hatal-
ma idején „a napsugaras jövõ” káprázatával akarták elbolondítani a népet,
az utcák tele voltak a mosolygó, boldog családokat ábrázoló plakátokkal,
az ünnepi szónoklatok másról sem szóltak, mint hogy a magyar nép milyen
boldog. A költõ, Illyés Gyula írt egy verset: „Egy mondat a zsarnokságról”.
Elég hosszú mondat, vagy kétszáz sor. Úgy kezdõdik, hogy „Hol a zsarnok-

ság van, ott zsarnokság van”. Itt aztán kiteregette Illyés a diktatúra egész
véres szemétdombját, ahogy a hullát a gödörbe húzzák, ahol senki nem mer
õszintén megszólalni. S mit csinált a kézirattal a költõ? Elégette. Ugyanis
nem akart Szibériába kerülni. Azonban heuréka! A feleségével együtt betû
szerint betanulta a költeményt. A nép nem is tudta, hogy ez a vers létezik.
Tényleg létezett? Nos, az 56-os forradalom idején Illyés szépen leírta, egy
újságban közzétette. Döbbenet volt. Vakítóan világított ez a vers. Egy
egész népet tanított. Van lehetõség ebben a gyûlölködõ világban, hogy egy
ilyen fontos költemény szülessék? Aligha.

A nemzet lelke darabokra van törve, a szép kertet szétgázoltuk, a gyönyörû
vázát falhoz vágtuk. Minek?

„Az ember politizáló élõlény” – mondták a régi görögök. Mondjam, hogy
sajnos?

L. A.

Rabszolga-
piac Abán?

A héten Abán volt dolgom az Egészségházban. A sárbo-
gárdi rendelõintézetben csak februárra tudtak idõpon-
tot adni a kardiológiára. Fölhívtam Abát, ahol egy hét
múlva már tudtak fogadni. Szép idõ volt, így kerékpárral
mentem. Legalább mozgok egy kicsit. Nem volt tolon-
gás, egy óra alatt végeztem. Minden oké, csak a szívrit-
musom volt 80-as, de ezt indokolta a bringázás. No, de
nem ez volt a lényeg.

Volt idõm, így sétálva indultam végig a kisváros fõutcá-
ján. Abán mindig külön élvezet végigsétálni a Kálvárián.
A Kõ Boldizsár által készített stációk új és új élményt je-
lentenek. Érdemes ezért ellátogatni oda. No, de nem is
errõl akarok most írni.
A fõutca egyik hirdetõtábláján egy hirdetést olvasva kis
híján hanyatt estem: „EMBERVÁSÁRT TARTOK 11.
17-én” – alatta telefonszám és jelentkezési határidõ.

Íme a hirdetés:
No, de ezzel nem fejtettem ki az igazság minden részle-
tét, mert a hirdetésre rátakart két másik. Azokat fölfejt-
ve kiderült, hogy egészen másról van szó: „NOVEMBE-
RI HALVÁSÁRT TARTOK!”
Íme:
Ez azért egészen más. Rabszolgák helyett halat lehet te-
hát vásárolni Abán.
Hát, ilyenek az álhírek! Ezzel van tele az internet…
A tanulság: nézzetek a dolgok mögé!

Hargitai Lajos



14 HÍREK, ESEMÉNYEK 2018. december 20. Bogárd és Vidéke

Árokba csapódott

Egy gépkocsi az árokba csapódott a 63-as számú fõúton Cece bel-
területén.
Halálos kimenetelû közúti közlekedési baleset történt 2018. de-
cember 14-én 0 óra 30 perc körüli idõben Cece belterületén, a
63-a számú fõúton, ahol eddig tisztázatlan körülmények között
egy személygépkocsi az árokba csapódott. A jármûvezetõ olyan
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

Karácsonyi „bevásárlás” másképp
Vajtán, az Árpád utcában található családi házhoz kértek rendõri
segítséget 2018. december 16-án az esti órákban, ahol betörtek a
lakóingatlanba és onnan használati tárgyat és bútort tulajdonítot-
tak el. Az esettel kapcsolatban a járõrök igazoltattak és a Sárbo-
gárdi Rendõrkapitányságra elõállítottak egy 55 éves helyi lakost.
A férfit lopás bûntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
gyanúsítottként hallgatták ki.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK HÍREK Sárbogárdi
Természetjárók

Program 2019
Január 20. Kesztölc – Kétágú-hegy

Indulás: 7.30 óra
Február 24. Majk puszta – Bányászati Múzeum –

Vértessomló
Indulás: 7.30 óra

Március 24. Piliscsév – Pincefalu – Basina-hegy
Indulás: 7 óra

Április 14.
Nyúl – Lila-hegyi kilátó; Pannonhalma,
Lombkorona Tanösvény
Indulás: 6.30 óra

Május 12. Tatabánya–Kõhegy – Gerecse kapuja
központ (túrák a környéken)

Indulás: 6 óra
Június 8–10. Pünkösdi túra

Külön kiírás készül!
Június 15. v. 16. Plank Antal-emléktúra.

Megemlékezés, koszorúzás, séta.
Szervezés alatt! Csak a túrázóknak!

Szeptember 15. Dömös – Prédikálószék
Indulás: 6 óra

Október 6. Sötétvölgyi tanösvény – Haramia-forrás
Indulás: 7 óra

November 10. Héreg – Királykút
Indulás: 7 óra

December 8. Bp. Nagy-Hárshegy – Kaán K.-kilátó –
Kis-Hárshegy – Makovecz-kilátó
Indulás: 7.30 óra

Tartalékban: (elõre nem látható gondok, problémák esetére)
Mánfa – Kánya-forrás
Klastrompuszta – Kémény-szikla
Visegrád – Mogyoróhegyi tanösvény – Zsitvay-kilátó
A túrák vasárnap kerülnek lebonyolításra, azokon mindenki
saját felelõsségére vesz részt. Jelentkezés 1.000 forint elõleg
befizetésével a túrát megelõzõ pénteken 16 óra 30 percig, illet-
ve amíg hely van az autóbuszon. Telefonon: 30/429 8964,
25/625 524; e-mailben: nemethpal@freemail.hu; vagy a
facebookon, Messengeren.
Az esetleges hírekrõl, változásokról a FB-on a Sárbogárdi Ter-
mészetjárók lapon nyújtok tájékoztatást (pl. a szervezés alatt
levõkrõl is).
Egyéni és társas önálló túrákhoz, kirándulásokhoz szívesen
nyújtunk segítséget!
Jó idõt és kellemes túrázást mindenkinek!

Németh Pál

Fogható ALAPON, ALSÓSZENTIVÁ-
NON, ALSÓTÖBÖRZSÖKÖN, CECÉN,
VAJTÁN, SÁRBOGÁRDON, SÁREGRE-
SEN, SÁRSZENTMIKLÓSON, a Tarr Kft.
rendszerén az O 05-ös csatornán, a 93
Mhz-es frekvencián 0–24 óráig.



Bogárd és Vidéke 2018. december 20. SPORT / KÖZÉRDEKÛ 15

VAX KE Sárbogárd: Lezártuk az évet
Az elmúlt hétvégén egyesületünk jó han-
gulatú rendezvényen értékelte az elmúlt
fél szezon történéseit.
Rehák Sándor, a VAX KE Sárbogárd el-
nöke megköszönte mindenkinek az elmúlt
idõszak lelkiismeretes munkáját. Elmond-
ta, hogy milyen elõrelépés történt az egye-
sület életében. Kitért a nyártól kezdetét
vett utánpótlás-nevelésre.
– A legnagyobb pozitívumnak tekintem,
hogy a felnõtteknél az edzések látogatott-
sága megnõtt. A mérkõzéseken az edzõ-
nek olyan kellemes gondjai vannak, hogy
14-15 játékosból kell összeállítania a pá-
lyára lépõ csapatot. Játékosállományunk
mind mennyiségében, mind minõségben
javult. Távozó játékos nem volt, érkezett
viszont régi–új játékosunk: Németh II. Ta-
más Angliából, Kapoli Imrét Simontor-
nyáról hoztuk el, Kovács Ferenc pedig az
Alba Regia utánpótlásából érkezett hoz-
zánk. Az õszi 3. hely a várakozásnak meg-
felel, de nagyon nehéz tavasz vár ránk. El-
kezdtük a gyermekek versenyeztetését is
ettõl a szezontól kezdve U9 és U10-es kor-
osztályban. Tény, hogy még a kezdeti lépé-
seknél tartunk, de már méltó ellenfelei va-
gyunk a több éves múlttal rendelkezõ csa-
patoknak. Köszönhetõ ez a szülõk, a gye-
rekek és az edzõk lelkiismeretes munkájá-
nak. Jelenleg két vezetõ edzõvel dolgo-
zunk: Takács Lajos irányítja a felnõtt-
csapatot Bodoki György segítségével, az
utánpótlással végzett munkáért Rehák
Tamás felel, az õ munkáját Goldberger
Marcell segíti. Jövõre minden bizonnyal
Goldberger Marcell is fog kapni egy, vagy
két korosztályt.
A felnõttcsapat vezetõ edzõje, Takács La-
jos is értékelte a csapat õszi szezonját:
– Voltak jó és kevésbé jó mérkõzéseink.
Megmutattuk, hogy képesek vagyunk csa-
patként, jól kézilabdázni, viszont volt

olyan is, amikor elmaradtunk a várakozá-
soktól. A tavasszal ettõl több kell, hiszen
nehéz ellenfelek várnak ránk a bajnokság-
ban. Bízom a csapatban, hiszen jó játéko-
saink vannak, akik képesek teljesíteni.
Várjuk a tavaszt!

Az utánpótláscsapatok edzõje, Rehák Ta-
más is hozzászólt:

– A felnõttcsapattal kapcsolatban elmon-
dottakkal teljesen egyetértek Rehák Sán-
dorral és Takács Lajossal. Két arca van a
csapatunknak, ezt meg is mutattuk az
õsszel. Nehéz tavasz vár ránk, amit izgatot-
tan várunk. A gyerekekkel kapcsolatban
meg szeretném köszönni a szülõk nagyon
jó hozzáállását. A fiúk folyamatosan fej-
lõdnek, amit nyár óta elértünk, az a munka
eredménye.
Az esemény közben a játékosok és a veze-
tõk megválasztották az õszi szezon legjobb
sárbogárdi játékosát is. A díjat, ahogy egy
évvel ezelõtt is, Várady–Szabó Márton
nyerte meg.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
támogatóinknak: Sárbogárd Város Ön-
kormányzatának, az Arconic–Köfém Kft.-
nek, a Genszler Bt.-nek, Feketéné Tóth
Krisztina Végrehajtó Irodájának, a Gipsz-
fal 94 Kft.-nek, az AG-
ROMIT Kft.-nek.
Boldog, békés karácsonyt
és újévet kívánunk minden-
kinek!

Rehák Tamás

Karácsonyi és év végi közlekedési rend
Karácsonykor és év végén változik a vonatok közlekedési rendje.
A könnyebb eljutás érdekében mentesítõ vonatok is indulnak, az
InterCity-vonatokhoz pedig a helyjegyek igénylésének figyelem-
bevételével plusz kocsikat kapcsol a vasúttársaság. Az utasok az
ünnepi idõszakban is csaknem napi 150 csúcsidõn kívüli, kevésbé
kihasznált járatra válthatnak jegyet 20 százalékos kedvez-
ménnyel. A menetjegyek vásárlásáról érdemes idõben, akár több
nappal elõbb gondoskodni, illetve kihasználni az elektronikus
csatornák igénybevétele esetén nyújtott kedvezményeket.
December 23-án, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án a vasárnapi
közlekedési rend szerint közlekednek a vonatok. Az év végén és a
jövõ év elején is lesznek változások: december 30-án és 31-én az
ünnepnapi, január 1-jén a vasárnapi menetrend érvényes. Január
2-án, szerdán már a munkanapokon megszokott idõpontokban
indulnak a járatok.
A korábbi tapasztalatokat figyelembe véve idén az elõvételekkel
együtt december 20-ától nõhet a jegyvásárlás. Várhatóan decem-
ber 21-e, a téli szünet elõtti utolsó tanítási nap lesz a legforgalma-
sabb az ünnepek elõtt, ekkor sokan hazautaznak szeretteikhez.
Még december 22-én a délelõtti órákban is erõs utasforgalomra

lehet számítani. Karácsony után, december 27-én és 28-án jelent-
kezhet ismét nagyobb utasforgalom. Az elõzetes becslések szerint
december 21-én várhatóan több mint 135 ezren, december 27-én
120 ezernél többen, 28-án pedig közel 110 ezren válthatnak vasúti
jegyet. 2019 elsõ munkanapja január 2., szerda lesz, ezért a vasút-
társaság arra számít, hogy az utasok száma a január 2-a és 4-e kö-
zötti rövid munkahéten is magas lesz, fõként a munkahelyre és az
oktatási intézményekbe fokozatosan visszatérõk miatt. A bérlet-
váltás szempontjából január 4-e és 7-e lehet kiemelkedõ, erre a
pénztári szolgálat megerõsítésével is készül a MÁV-START.

A MÁV-START – a személy-, sebes- és gyorsvonatokon kívül
számos InterCity-t is indít. Ezek a jelentõs felkészülés és a megnö-
velt kapacitás ellenére az ünnepi idõszakban – egyes népszerûbb
utazási idõpontokban – gyorsan megtelnek, ezért az InterCity-kre
érdemes elõvételben, utazás elõtt több nappal megvenni a menet-
és helyjegyeket. A helyfoglalások figyelembevételével – a lehetõ-
ségekhez képest – az IC-khez plusz kocsikat kapcsol a vasúttársa-
ság.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
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FÉLIDÕ MINDEN SZINTEN
KUPAKIESÉSSEL

INDULT A BAJNOKSÁG

A tavaszi gyenge szereplés után (8. hely) a
felkészülés és a tervezett igazolások sike-
reire alapozva indult a megyei I. osztály-
ban szereplõ csapat. Az elsõ váratlan ered-
mény a Magyar Kupában elszenvedett ve-
reség. A bajnokságban a dobogós, vagy a
dobogó közeli helyezés elérése fogalmazó-
dott meg. A bajnoki rajt Martonvásáron si-
keresen indult, majd a jó erõkbõl álló Me-
zõfalva elleni gyõzelem az elõzetesen meg-
fogalmazott célt látszott igazolni. A követ-
kezõ négy fordulóban azonban a csapat
mélyen tudása alatt szerepelt. A kislángi
döntetlen (0-0) mellett három vereség
(Ercsiben 5-1, Mór ellen hazai pályán 1-2,
a Fõnixtõl szintén itthon 0-6) szertefosz-
latta a reményeket. A Fõnix elleni súlyos
vereséget követõen Viktor Ferenc edzõ le-
mondott. Az edzõi teendõket Pajor László
vette át és a mentálisan megroggyant csa-
patot igyekezett talpra állítani. Irányításá-
val négy gyõzelmet aratott az együttes a
bajnokságban élcsapatnak számító Bicske
(2-1), Gárdony–Agárdi Gyógyfürdõ (3-0)
és a tavalyi bajnok Ikarus–Maroshegy
(2-0) elleni mérkõzéseken. A Baracs és a
Sárosd elleni döntetlenek mellett két nem
várt vereséget (Lajoskomáromban 1-0 és
Tordason 2-1) is elszenvedett a csapat. A
26 lõtt góllal szemben 23 kapott találat a
mérleg. Bezerédi Ádám 9 góllal a házi
gólkirály, Szalai Pál Viktor 6 góllal a máso-
dik és Luczek Roland, Gál Dániel, Kállai
Bence Mihály két-két találattal a harma-
dik.
A kétarcú csapatot alkotók: Matócza Dá-
niel, Laták Bertold, Gráczer Bence, Kindl
Zalán, Gulyás–Kovács Géza, Bezerédi
Ádám, Gyuricza Kornél, Gráczer Gergõ,
Demeter Dávid, Szalai Pál Viktor, Luczek
Roland, Nagy Ármin, Farkas Zoltán,
Vagyóczki Patrik, Gál Dániel, Gráczer Bá-
lint, Kállai Bence Mihály, Kókány Péter,

Németh Kristóf, Oláh Dániel, Lajtos And-
rás, Brúzsa Sándor Patrik, Simon Csaba,
Õsz Patrik.
Az összekovácsolás mestere: Pajor László.

Tabella
1. Bicske 14 11 2 1 49 14 35 35
2. Mór 14 9 2 3 48 22 26 29
3. Fõnix 14 9 2 3 38 15 23 29
4. Ikarus–M. hegy14 8 1 5 32 19 13 25
5. Ercsi Kinizsi 14 8 1 5 30 27 3 25
6. Gárdony 14 8 0 6 31 21 10 24
7. Sárosd 14 7 3 4 26 16 10 24
8. Mezõfalva 14 6 4 4 36 21 15 22
9. Sárbogárd 14 6 3 5 26 23 3 21
10. Tordas 14 5 3 6 26 25 1 18
11. L.komárom 14 4 3 7 20 33 -13 15
12. Martonvásár 14 3 4 7 19 45 -26 13
13. Kisláng 14 2 3 9 15 31 -16 9
14. Baracs 14 1 4 9 10 30 -20 7
15. Enying 14 0 1 13 9 73 -64 1
16. Polgárdi (kizárva)

ELJÁNDÉKOZOTT
PONTOK IDÉNYE

A megyei II. osztályban szereplõ csapat a
sorozatos hazai vereségek után nehezen
tért magához. A félidõben még vezetõ Sár-
bogárd II. a mérkõzés végén vesztesen
hagyta el a játékkeret. Az Aba–Sárvíz 3-4
(félidõ 3-1), Vajta 2-3 (félidõ 1-0), Sere-
gélyes1-2 (félidõ 1-0) pont nélküli hazai ta-
lálkozók az erõnléti problémák jeleit mu-
tatták. A fordulópontot a kiesési rangadón
Sárszentágotán megszerzett magabiztos
(4-1) gyõzelem jelentette. Magához tért a
csapat, és a szezon végére sikerült a közép-
mezõnyhöz csatlakozni. A vereség nélküli
sorozatot a Nagykarácsony ellen itthoni
2-1, Pusztaszabolcson 3-1, Szabadbattyán
ellen hazai pályán 4-2 és az Adony elleni
(2-1) gyõzelmek és a Szabadegyházán
megszerzett pont (0-0) tette teljessé. A po-

zitív (31-27) gólarányhoz Demeter Dávid 6
találata, Gráczer Bálint 5 gólja és Gráczer
Gergõ négyszeri eredményessége kellett.
Az ajándékozók: Brúzsa Sándor Patrik, Si-
mon Csaba, Pap Bence, Lajtos András, Ju-
hász Gábor, Horváth Zsombor, Molnár
Márk, Sebestyén Zsolt, Fauszt Zoltán, Vá-
mosi Gábor, Gábris Róbert, Deák Zala,
Rigó László, Kovács Attila, Erdélyi Ador-
ján, Palásti Ármin, Pajor László, Pajor Ta-
más, Vagyóczki Patrik, Demeter Dávid,
Gyuricza Kornél, Sükösd Gergõ, Gráczer
Bálint, Gráczer Bence, Oláh Dániel, Far-
kas Zoltán, Németh Kristóf, Luczek Ro-
land, Emperger Bence, Gráczer Gergõ,
Márkovics Dániel, Húsvéth Tamás, Õsz
Patrik.
A csapat edzõje: Pajor László.

Tabella

1. Vajta 15 12 1 2 55 14 41 37
2. Perkáta 15 12 1 2 46 15 31 37
3. Szabadegyháza 15 9 4 2 33 16 17 31
4. LMSK 15 8 4 3 37 28 9 28
5. Szabadbattyán 15 7 3 5 36 26 10 24
6. Aba–Sárvíz 15 7 3 5 37 43 -6 24
7. Sárbogárd II. 15 7 2 6 31 27 4 23
8. Ráckeresztúr 15 7 1 7 35 31 4 22
9. Besnyõ II. 15 6 3 6 35 28 7 21
10. Seregélyes 15 6 3 6 39 35 4 21
11. Káloz 15 6 2 7 28 31 -3 20
12. Elõszállás 15 3 3 9 21 43 -22 12
13. N. karácsony 15 3 3 9 20 46 -26 12
14. P. szabolcs 15 3 2 10 35 49 -14 11
15. Adony 15 3 1 11 28 42 -14 10
16. Sárszentágota 15 3 0 12 26 68 -42 9
A Sárbogárd SE nevében kellemes kará-
csonyi ünnepeket és boldog újévet kívánok
minden kedves Olvasónak!
Szurkoljunk együtt csapatainknak!

Szántó Gáspár

Ónos esõt is hozhat az enyhülés
Csütörtökön nyugat felõl kisebb havazás, ónos esõ, fagyott esõ érkezik. Hó for-
májában leginkább északon, északkeleten számíthatunk a csapadékra, ónos esõ
fõként nyugaton és a középsõ tájakon valószínû. Hideg reggelt követõen is csak
fagypont köré emelkedik a hõmérséklet. A légmozgás mérsékelt marad.

Pénteken szintén a vegyes halmazállapotú csapadék jellemzi majd idõjárásun-
kat. Havazás legfõképp északkeleten várható, északnyugaton már esõre számít-
hatunk. Ónos esõre is van esély, de az ország nagy részén délután már pozitív tar-
tományban alakul a hõmérséklet, és kis idõre a nap is kisüt. A szél a Dunántúlon
megélénkülhet.

Szombaton már hajnalban is csak kevés helyen fagyhat. Napközben felhõs, esõs
idõ ígérkezik. Élénk, erõs lesz a szél, 5-12 fokig emelkedik a hõmérséklet. Nyuga-
ton lehet melegebb. Vasárnap marad az enyhe, sokfelé csapadékos idõ. Élénk
marad a szél.

Forrás: idokep.hu
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Bogárd és Vidéke városi teremlabdarúgó-bajnokság
X. forduló

Flash Team–Légió 2000,
Agro Natur 6-5 (1-3)

Flash Team: Lénárt, Láng, Szakács, Gri-
góliát, Rácz, Totó, Kacz.

Légió 2000, Agro Natur: Horváth, Drex-
ner, Virágh, Dombi, Palotás, Tóth I., Tóth
G., Kristóf, Gábris, Derecskei, Czeiner,
Nyúl, Németh.

Jó mérkõzésnek ígérkezett, és az is lett.
Mindkét csapat nagy kedvvel, lendülettel
játszott. Virágh Zsolt a tõle megszokott
gólérzékenységgel szórakoztatta a közön-
séget: három szép egyéni akcióból három
gól, melyre Lénárt remek lövése volt a vá-
lasz. Félidõ: 1-3. A második játékrészben
rákapcsoltak a fiatalok és Grigóliát vezér-
letével felzárkóztak. Virágh ziccert hibá-
zott, a Flashnek a távoli kísérletei viszont
utat találtak Horváth hálójába. A forduló
„meglepetése”, de az egyre jobban játszó
fiatalok lendülete mindenkit meglephet.
Egy szál „Virágh” nem volt elég.

Góllövõk: Lénárt 1, Szakács 1, Grigóliát 3,
Szabó 1, illetve Virágh 5.

Sárga lap: Palotás.

Sárkeresztúr Kike–
FDL Ászok Ásza 0-10 (0-3)

Sárkeresztúr Kike: Visi, Hajdinger, Bö-
röndi, Sütõ, Jancski, Kuczi, Fövenyi,
Apolczer, Márton, Mátyás, Tóth.
FDL Ászok Ásza: Bór, ifj. Bór, Lakatos Á.,
Lakatos Gy., Magyar, László, Farkas.
Az elsõ gólt a Kike szerezte, de a saját ka-
pujába. A mérkõzés további részében már
csak az Ászok volt eredményes. Szépen
potyogtak a gólok, egészen tízig jutott az
FDL. A legtöbb gólt õk lõttek idáig. A Ki-
kének a jövõ évben más játékkal kellene
elõrukkolni, ha el akar mozdulni az utolsó
helyrõl. Van idejük rá a következõ fordu-
lóig.
Góllövõk: Jancski (öngól), illetve Bór 4, ifj.
Bór 2, Magyar 2, Lakatos 1.
Sárga lap: Böröndi.

Spuri–Dream Team
7-2 (3-0)

Spuri: Imre, Banda, Fésû, Bór, Gazsó, Be-
reczki, Zámbó, Tóth, Szabó, Huszár, dr.
Gyenis, Bozsoki.
Dream Team: Simon, Mondovics, ifj.
Mondovics, Kiss, Varga, Bognár, Vörös,
Kovács.

A Dream Team álmai között a Spuri legyõ-
zése is szerepel, de ez most nem jött össze.
Nagy elõnyt adtak azzal, hogy az eddig jól
védõ kapusukat nélkülözték. Azért min-
dent megtettek, hogy nehezítsék az ellen-
fél játékát, helyenként többet is, errõl
Bereczki mesélhetne. A Spuri gurigázga-
tott és szerezte sorban a találatokat, me-
lyeket egy „szép” Bognár-öngól is gyarapí-
tott. A Dream becsülettel küzdött, és
ebbõl kettõ összejött. Végeredmény: 7-2.
Góllövõk: Bereczki 1, Imre 1, Fésû 2, Bór
1, Gazsó 1, Szabó 1, illetve Simon 1, Kiss 1,
Bognár (öngól).

Tabella
1. Légió 2000,

Agro Natur 9 7 1 1 52-21 22
2. Twister Galaxy 8 6 - 2 45-26 18
3. FDL Ászok Ásza 9 5 2 2 63-22 17
4. Spuri 9 4 1 4 29-37 13
5. Flash Team 8 3 2 3 35-40 11
6. Dream Team 8 1 - 7 9-43 3
7. Sárkeresztúr Kike 9 - 2 7 22-45 2

Góllövõlista
1. Virágh Zsolt (Légió 2000, Agro Natur)
25 gól, 2. Bór József (FDL Ászok Ásza) 22
gól, 3. Lénárt György (Flash Team) 13 gól,
3. ifj. Bór (FDL Ászok Ásza) 13 gól.
Most szünet következik január 6-áig. Itt kí-
vánok mindenkinek boldog új évet!

Huszár Lajos

SÍC – hírek, eredmények
Amiért mentünk, azt teljesítettük.
Az idei évben az utolsó versenyünkön vol-
tunk december 16-án Marcaliban, ahol
már a jövõ évi márciusi terem OB-ra lehe-
tett kvalifikációt szerezni. A 110 verseny-
zõt felvonultató mezõnyben elért eredmé-
nyünkkel részben vagyunk csak elégedet-
tek. Mind a négy versenyzõnk jogosult
részt venni a 2019. évi terem OB-n. Amiért
mentünk, az megvan. Az elért dobogós he-
lyezés is a várakozásnak megfelelõen sike-
rült. Az elért köregységmutatón kell még
javítanunk, némelyikünknek 30-50 kört,
hogy biztosabb helyünk legyen a legjobbak
között. Ez nem lehetetlen, kemény mun-
kával elérhetõ.
Helyezéseink: Katona Alex és Széplaki
Zoltán korcsoportja felnõtt, íjkategóriája

olimpiai. Alex a 2. helyet, Zoli az 5. helyet
szerezte meg. Mester korcsoportban in-
dult és ugyanúgy olimpiai kategóriában a
„két öreg”: Gilicze Ferenc 2., Gilicze Lász-
ló a 3. helyen végzett.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk az íjászat
iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat. Felsze-
relést biztosítunk, saját íjjal rendelkezõk
jelentkezését is várjuk.
Köszönet mindazoknak, akik a 2017. évi
személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támo-
gatták egyesületünket. A felajánlott össze-
get a NAV számlánkra átutalta.
Mindenkinek kívánunk kellemes karácso-
nyi ünnepeket és békés, boldog új eszten-
dõt!

Sárréti Íjász Club Sárbogárd



Redõnyös 06 (30) 966 8446

Fakivágás, gallydarálás. 06 (20) 437 4869

Kemény, jó minõségû, aprított tûzifa, házhoz szál-
lítva, 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

Építési telek eladó Sárbogárd központjában 06
(20) 9270 985
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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

A Fiorács Kft. sárbogárdi sertéstelepére
pályázatot hirdet

SERTÉSTELEPI
SEGÉDMUNKÁS

munkakörben.

Elvárások: befejezett általános iskolai
végzettség, elkötelezettség az állatok iránt,
valamint jó teherbíró képesség.

Amit nyújtunk: biztonságot és megbecsü-
lést, hosszú távú munkalehetõséget, beje-
lentett, stabil, biztos állást, valamint ver-
senyképes jövedelmet egymûszakos be-
osztással.

Jelentkezés a
palyazat@boly.bonafarm.hu

e-mail-címen vagy a következõ
telefonszámon: +36 (30) 411 2873

ÉTELEK KARÁCSONYRA

Egyben sült karaj
Hozzávalók: 1,5 kg sertés-rövidkaraj, 2 gerezd fokhagy-
ma, 2 ek sertészsír (olvasztva), 1 ek köménymag, 1 ek
fûszerpaprika, 20 dkg bacon, 3 közepes vöröshagyma, só
ízlés szerint.
A karajt egy éles kés hegyével jó pár helyen megszurkáljuk. A
kapott kis „nyílásokba” töltjük a nagyobb szeletekre vágott
fokhagymát. Jól besózzuk a húst. A megolvasztott zsírt
összekeverjük a köménymaggal és a fûszerpaprikával, alaposan bekenjük vele a húst, és hagyjuk 1-2 órát
pácolódni.
Sütés elõtt befedjük a húst baconszeletekkel. 220 fokra elõmelegített sütõbe tesszük fedél nélkül kb. 20
percre. Ezután kivesszük, hagymanegyedekkel körberakjuk, majd lefedjük, és most már csak 180 fokos
sütõbe tesszük vissza 1 órára. Ha még szükséges egy kis pirítás, akkor a legvégén 10 percet fedés nélkül
rápirítunk.

Tejszínkrémes–narancsos csokikocka
Hozzávalók a tésztához: 6 tojás, 6 ek cukor, 6 ek liszt, 6 ek
langyos víz, 2-3 ek keserû holland kakaópor, 1 csomag sü-
tõpor, 1 narancs reszelt héja, 1-2 ek narancslé.
A tejszínkrémhez: 5 dl tejszín, 1 csomag zselatinfix, 1 na-
rancs reszelt héja, 1 ek porcukor.
A csokikrémhez: 15 dkg jó minõségû csokoládé, 10 dkg
margarin, 1 dl tejszín.
A bevonathoz: 10 dkg ét-tortabevonó, 2 ek olaj.

A tésztához a tojások sárgáját fehéredésig keverjük a cukorral, aztán apránként hozzáadjuk a vizet és a na-
rancs levét. A tojások fehérjét keményre felverjük. A liszthez keverjük a sütõport, és a kakaóport. A sárgá-
jához adagoljuk a fehérjét, és folyamatosan szitáljuk a kakaós lisztet hozzá. Mindezt óvatosan keverjük, ne
törjük össze a tésztát. Ha egyenletesen elkevertük, akkor egy sütõlemezt kibélelünk papírral, elkenjük rajta
a piskótának való masszát. 200 fokon, elõmelegített sütõben 10 perc alatt készre sütjük. Ha kihûlt, ketté-
vágjuk. Az egyik lapot tálcára helyezzük. A csokoládét gõz felett felolvasztjuk, a tejszínt hozzáöntjük és el-
keverjük. Ha felolvadt az egész, a margarint belerakjuk. A hûtõbe tesszük. Amikor megköt, akkor egy ro-
botgéppel kihabosítjuk. A tejszínt a cukorral felverjük és a zselatinfixszel, narancshéjjal elkeverjük. A pis-
kótalapra kenjük a tejszínkrém felét, majd erre kerül a kihabosított csokikrém. Erre kerül a másik adag tej-
színkrém, befedjük a másik piskótalappal. Lenyomkodjuk, hûtõbe tesszük dermedni. Gõz felett az étcsokit
megolvasztjuk kevés olajjal. A lap tetejére kenjük, visszatesszük a hûtõbe. Vízbe mártott késsel szeleteljük
a megfelelõ dermedés után kockákra. Hagyjunk maradéknak csokikrémet, és akkor egy csillagcsöves
zsákból díszíthetjük fel a tetejét a kockáknak. Narancshéjjal díszíthetjük.

KARÁCSONYRA

Mi van ma, mi van ma?

Karácsonynak napja.

Vidámság és szeretet ül
az ablakokban.

Béke és nyugalom
legyen minden házban,

Karácsonyfa csillogjon a szobában.

Öröm és boldogság
soha el ne múljon,

Szikrázó szemekben
mindig megmaradjon.

Közeleg az évnek az utolsó napja,

Áldott ünnepek tündököljenek újra!

Kaszai Jánosné, Cece
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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

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


