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Orális fixáció
Füst, trágárság, morzsák – a film evolú-
ciója három szóban, mely társadalmi tü-
kör és befolyásoló tényezõ is egyben.
Mindhárom szó a szájhoz kötõdik, s et-
tõl a berögzõdéstõl valahogy nem sza-
badulunk. A szájközpontúságot a pszi-
chológiában orális fixációnak hívják,
mely a fejlõdés egy korábbi szintjéhez
(tárgyához) való túlzott kötõdés, meg-
ragadás – ez esetben a gyermekkor azon
szakaszának „beakadása”, amikor min-
dent a szájával fedez fel a gyermek,
azon keresztül kapcsolódik az édesany-
jához, a számára élelmet, örömöt, elé-
gedettséget jelentõ forráshoz. Ha valaki
ebben az idõszakban nem kap kellõ
mennyiségû ingert, akkor a hiányt lehe-
tõségeihez képest pótolja – felnõttként
cigarettával, evéssel, vagy más, szájjal
kapcsolatos cselekvésekkel.

A cigarettadivat füstje a huszadik szá-
zad közepétõl, Karády Katalin idejében
árasztotta el a filmvásznat töméntele-
nül. Aztán Eperjes Károly korában a ci-
gi mellé társultak a durva szavak. A szá-
zadforduló után a cigi eltûnt a filmek-
bõl, csökkent az obszcén kifejezések
használata is, azonban helyükbe (sok
más mellett) új elem lépett: a teli szájjal
beszéd. Amikor a színészek úgy mond-
ják a szövegüket, hogy közben potyog-
nak a szájukba tömött étel morzsái, és
alig érteni a szavaikat. Mintha ez lenne
a rendezõi elvárás. Ám ez az illetlenség
nagyon elrontja az egyébként jó színészi
játékot és a filmet is. Csalódás jeles szí-
nészeket így látni megnyilvánulni, „pél-
dát” mutatni. Ez egy értelmetlen filmes
eszköz, ahogy a régen „kötelezõ” túl-
zott cigizés és trágárság is az volt.

Van egy örökérvényû szólásunk, amit
legjobb esetben otthon, de az óvodában
biztosan megtanul mindenki: magyar
ember evés közben nem beszél.

Hargitai–Kiss Virág

Írás az 5. oldalon.

A KANDALLÓNÁLA KANDALLÓNÁL

„Játszótér” felnõtteknek„Játszótér” felnõtteknek

Kvalifikációs megmérettetésKvalifikációs megmérettetés

Írás a 13. oldalon.

Írás a 13. oldalon.
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FELCSEPEREDTEK
Felcseperedett egy újabb évfolyam a Petõfi Sándor Gimnázium falai kö-
zött: Leszkovszki Anna és Novák Kovács Zsolt osztályai, akikre minden
szempontból új kihívások várnak. Az elválás közeledtének – közel kétszáz
éves múltra visszatekintõ – szimbólumaként december 7-én tûzték föl a
szalagot a diákok szíve fölé az osztályfõnökök ünnepélyes keretek között,
diáktársaik, tanáraik és hozzátartozóik népes körében, a Mészöly Géza
Általános Iskola aulájában.
Miután a végzõsök levonulva a lépcsõn felsorakoztak az õket övezõ tekin-
tetek és kamerák figyelmének középpontjában, a 11. évfolyam útravaló
gondolatokat nyújtott át az egy évvel elõttük járó társaknak, köztük az
LGT „Valaki mondja meg” és a Passenger „Let Her Go” címû számát.
Boda János igazgató ekképp szólt a végzõs diákokhoz: „Elérkeztetek ta-
nulmányaitok azon szakaszába, amelynek történései rövidesen ítéletet
mondanak közös munkánkról. Mert a siker és a kudarc is közös.” A 8 és 4
évfolyamos osztályokat a hosszú- és középtávfutó atlétákhoz hasonlította,
akiknek stratégiát kidolgozva kell lefutni a kijelölt távot és a végén elõven-
ni tartalékaikat.
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A finisben jól kell helyezkedni, azaz jól kell kiválasztani az érettségi tárgyakat, szinteket. Utalva a kötelezõ nyelvvizsgára és kötelezõ
emelt szintû érettségi vizsgára kiemelte: most mások a feltételek, mint a korábbi években, s ezek a feltételek az utolsó pillanatban is
változhatnak. Ezért el kell dönteni, mivel akar valaki foglalkozni a következõ évtizedekben, és abba az irányba indulni.

Boda János szavait követõen a Leszkovszki Anna és Novák Kovács Zsolt feltûzték tanítványaik gallérjára a szalagot, s a tanítványok az
osztályfõnökökére. Majd fél óra múlva kezdetét vette a báli nyitótánc, melyet a Tehetség Mûvészeti Iskola tanára, Radnai Zoltán taní-
tott be a fiataloknak. Most is megható pillanata volt az estnek, amikor szüleiket, tanáraikat kérték fel a diákok egy keringõre.

A jó hangulatról a sárbogárdi Control5 zenekar gondoskodott, a finomságokról, frissítõkrõl a szülõk, a gazdag tomboláról a nemes fel-
ajánlások. Éjfélkor pedig – a szokásokhoz hûen – meglepetéstáncként mindegyik osztály vegyes stílusokból adott elõ válogatást.

Hargitai–Kiss Virág

Fotó: Révész Csaba

Fotó: Révész Csaba
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Adventi koncert a keszthelyi
Karmelita Bazilikában

A Schola Catholica Kamarakórust 2019. novem-
ber 30-án a keszthelyi Kis Szent Teréz Kórus látta
vendégül. A két kórus kapcsolata hosszú évekre
vezethetõ vissza, többször énekeltünk már együtt –
legutóbb a tavalyi Szent László-napon.
A szereplést múzeumlátogatással kötöttük egybe.
A Helikon Kastély mögötti épületben elõször a
Vadászati Múzeumot néztük meg, ahol öt földrész
vadászható nagyvadjait láthattuk teljes életnagy-
ságban „természetes élõhelyükön”. Ezután a tetõ-
térben a történelmi modellvasút-kiállítást csodál-
tuk meg, mely 500 négyzetméter terepasztalon há-
rom különbözõ vidék (Semmering, Zala és Nürn-
berg) vasútvonalának makettjét mutatta be.
A bazilikánál találkoztunk a keszthelyi kórussal,
akik már nagy szeretettel vártak minket. A 18 órai
szentmisén velük együtt énekeltünk, utána pedig
rövid koncertet adtunk. Második alkalommal sze-
repelhettünk ebben a gyönyörû templomban,
melynek különösen érdekes az akusztikája: a fel-
csendülõ hangok hatalmas visszhangot kapnak,
másodpercekig zengenek. Csodálatos élményben
volt részünk!
Az estét egy jó hangulatú, baráti vacsorával, közös
énekléssel zártuk.

Varnyu Lilla

Köszönet
Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani
mindazoknak, akik a Sárbogárdi Petõfi
Sándor Gimnázium szalagtûzõ bálját tá-
mogatták:

Alapi Munka Gyümölcse Szociális Szövet-
kezet, Andi néni, Aranyorsó, Atlanta
Sportbolt, Batári Andrea, BB Szépségház,
Bereczkné Mádi Viktória, Berkei Bianka,
Hírház, Buddha Kertje, Center Fitness,
Center Sportbolt, Csillagvirág Ajándék,
Elite Fashion, Erlich Róbert, Fábián és
Tóth Kft., Fagyöngy Virágbolt, Fair Bútor-
ház, Fõtéri Cukrászda, Friss Hal Bala-
tonboglár, Fruzsi Bizsu, Gászler Dóra,
Huszár Auto 2012 Kft., Huszár Gáborné,
Inotai Chef Kft., Intim Fehérnemû Kiske-
reskedés, Irka Papírbolt, Juhász Erika,
Krajcáros ABC, Kristály Szépségszalon,
Módi Divat, Nagy Orsolya, OMV-Szarka
2001 Bt., Paczona Ékszerbolt, Pátkai Ju-
dit, Pöttöm Cukrászda, Rehák Lottózó,
Révész Késes Mûhely, Sárréti Egyetértés
Vadásztársaság, Seaside Szépségszalon,
Somogyváriné Zsuzsanna, Steel Trapéz
Kft., Szabó Bianka, Szivárvány Papír–író-
szer, Szoli Szalon, Szõnyegi Tünde, Tamá-
si Fürdõ, Temetõi Virágbolt, Tom Market,
Ulmer Divat, Varázsajándék, Vecsési Sa-
vanyúság, Vitéz Renáta, Vörösmarty Szín-
ház, Zichy Park Hotel Bikács, Bakurec
Józsefné, Magyar Ferencné.

Advent második
vasárnapja

Advent második vasárnapjának estéjén a sárbogárdi református gyülekezet szép mûsora
segítette a karácsonyra való készülõdést Sárbogárd központjában, a betlehem, adventi
koszorú és fenyõfa mellett. Most is sokan jöttünk össze együtt hangolódni az ünnepre,
töltõdni az elhangzó gondolatokkal és énekekkel. A gyülekezet tagjai aztán forró teát és
maguk sütötte süteményt, pogácsát kínáltak nagy szeretettel, és volt, aki saját pálinkájá-
ból töltött a poharakba. A lélekmelegítõk mellett jól esett egy kis beszélgetés az ismerõ-
sökkel.

HKV
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A KANDALLÓNÁL
A kandallót körbeülve melegedett fel a
Sárbogárdi Zengõ Óvoda népe december
9-én, hétfõn délelõtt az aulában. A tüzet
nem fahasábokból csiholták, hanem a
Violin Mûvészeti Iskola és a Petõfi Sándor
Gimnázium növendékeinek, valamint Já-
kob Zoltán zenetanár és Huszárné Kovács
Márta óvodavezetõ hangszereibõl. A lán-
gok pedig a hideg idõben is az égig értek,
szivárványt rajzolva az égboltra.
A tél és a karácsony meghittségét sugárzó,
gyermekek által is jól ismert dallamok
csendültek föl a zenés félórában. Pásztor
Mátyás, aki szeptember óta tanul zongo-
rázni nagycsoportosként, a „Télapó itt
van” hangjaival nyitotta az elõadást. Majd
két kisiskolás, Szabó Szonja és Papp Noé-
mi elsõ furulyás szereplésének tapsolhat-
tuk, akik az „Országúton nagy a hó” kezde-
tû dalocskát szólaltatták meg. Jákob Sán-
dor oboán játszotta el az „Ó gyönyörû
szép” kezdetû éneket, testvére, Zoltán pe-
dig egy másik fúvós hangszeren, klarinéton
„keltette föl” a pásztorokat. Magyar Szofi
szintén róluk muzsikált: gitárját pengetve
énekelte el a „Pásztorok, pásztorok” címû
dalt. A már rutinosabb zenészek a komoly-
zenei irodalomból válogattak. Lénárt
Gréta és Varga Dorina fuvolán Bárdos La-
jos „Pénteki Péter” címû darabját adták
elõ; Papp Noel furulyán Vivaldi „Négy év-
szak” címû mûvének második, téli tételét

játszotta; Lukács Ramóna altfurulyáján
pedig Telemann a-moll szvitje csendült fel.
Végezetül az „Ó jöjjetek hívek” hangzott
el egy kamarakórus (Horváth Réka, Ma-
gyar Szofi, Jákob Ágnes, Jákob Zoltán, Já-
kob Sándor, Varga Dorina, Csanádi Cin-
tia, Magyar Zsuzsa, Ellenbruck Zsanett,
Makkos Illés, Kovács Péter, Csõgör Lász-
ló, Hargitai–Kiss Virág) közremûködésé-
vel, majd Szummer Ádám és Csõgör Lász-
ló trombitaduója zengte Handel „Örvendj
világ” címû remekét.
Közös ének, a Mennybõl az angyal zárta a
zenés alkalmat.

Hargitai–Kiss Virág
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EZ A
VILÁGHELYZET

„Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária,
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent fia, szent fia.”

Az idézet az alighanem legismertebb karácsonyi énekbõl való, amely úgy
kezdõdik, hogy „Mennybõl az angyal”. A helyszín egy közel-keleti kisvá-
rosban, Betlehemben levõ istálló. Az idõpont: nulladik év decemberének
huszonnegyedik napja. A jászolban fekvõ csöppség pedig nem más, mint
manapság a Földön milliók által istennek tekintett Jézus.
Tehát egy istállóban vagyunk, tehenek, lovak ropogtatják a szénát, és ne
legyünk álszentek: potyogtatják a bél sarát. Akik paraszti származásúak,
és elég öregek, azok tudják, hogy az istállószag nem igazán kellemetlen,
van benne egy meleg otthonosság. Ugyanis ezek a háziállatok nem esznek
húst, nincs bántó szaga az emésztõcsatorna végtermékének. És mi az a já-
szol, amelyben a kisded fekszik? Nos, a régi istállók elengedhetetlen bú-
tordarabja, az etetõvályú.
Megretten a képzeletünk, ha belegondolunk abba, hogy maga a szülés
ilyen körülmények között zajlott le. Ismerve a nõk õsi szolidaritását, felté-
telezhetjük, hogy a ház gazdaasszonya gondoskodott meleg vízrõl fürde-
téshez. Mert ha van istálló, akkor van gazda, s ha van gazda, van gazda-
asszony is, nem? Az ember szereti nyugtatni magát.
A történethez hozzátartoznak a szõrmebundás pásztorok, akikhez
„mennybõl az angyal lejött” nagy fényesség közepette. Õk persze megré-
mültek, és sietve mentek megnézni az angyal által hirdetett csecsemõt. És
íme: csoda az istállóban, egy jászolban tényleg ott fekszik a pici. Álmél-
kodhatnak.
Íme az alaptörténet! Vessük össze ezt az istállót, a jászlat, a kíváncsisko-
dó, jámbor pásztorokat azzal az õrülettel, amely ennek ürügyén elhatal-
masodott a világban! A tévéreklámokban minden földi csemegéktõl ros-
kadozó asztalok, a világrekord karácsonyfák a tízezer kis fénylõ ponttal,
az aluljárókat, megállókat, pályaudvarokat elborító pavilonok, a minden
képzeletet felülmúló árukínálat! A kereskedelem fékevesztetté vált, ledo-
bott magáról minden önmérsékletet, fennen hirdeti, hogy õ a legfonto-
sabb tényezõ a világon. Ijesztõ! Valami fölborult a társadalomban. Vajon
tehet valamit az a kisded a jászolban, hogy a normalitás szellemét felidéz-
ze? Lehet értékelni a kötélbõl font ostort, amellyel már felnõttként kiûzte
Krisztus a kereskedõket a templomból, és felborogatta az asztalaikat. De
mit ér a világméretû téboly ellen egy kötélbõl font ostor? A kereskedõ vi-
lágcégek kiröhögik az ezzel hadonászó naiv embert. Õket kamionok ezrei
szolgálják, millió és millió, polcok körül görnyedõ rabszolga térdízülete
ropog naphosszat.
Azt hiszem, nincs mit tennünk. Szorongassuk a soványka pénztárcát, to-
longjunk az elárusítóasztalok elõtt. Ez a sors méretett ki ránk. De soha ne
felejtsük: „Jónak lenni jó!”

L. A.

EGY KERÉKEN
Vasárnaponként 93 éves édesanyámat autóval viszem a
templomba. Mivel mozgásában korlátozott, csak egy ke-
rekes tolókocsi segítségével tud a templomban önállóan
mozogni. Ezt az összecsukható kis kocsit az autó csomag-
tartójába teszem be mindig, és a templom elõtt veszem ki.
Nem én vagyok egyedül, vannak mások is, akik hasonló-
képpen biztosítanak lehetõséget, hogy idõs hozzátartozó-
juk vasárnap eljuthasson a templomba.
Most vasárnap igen különös kalandunk volt. Éppen ka-
nyarodtam le a templom elõtti kocsibeállóba, amikor a
Kossuth utcai keresztezõdésben, a református templom
elõtti kanyarból, úgy 60 méterre váratlanul megjelent egy
motoros a ma divatos krosszmotorjával. Nagy sebesség-
gel, éktelen zajjal, egy kerékre ágaskodva egyenesen fe-
lénk tartott, és úgy tûnt, nem is akar megállni. Én ekkor
éppen abban a sávban tartózkodtam az autómmal, amely-
ben õ akart egy keréken végigsöpörni. Ebben azonban
megakadályozta õt az a tény, hogy ott voltam. Nem volt
lehetõségem máshova kitérnem, csak a templom elõtti
kocsibeállóba behajtani, ahová egyébként is tartottam,
mert a templommal szemben, az én sávomban végig a
templomba érkezõk autói parkoltak. Tehát ha akartam
volna, akkor se tudtam volna lehetõséget biztosítani a
motorosnak az egy keréken száguldásához. Õ tehát nem
tehetett egyebet, lassítania kellett, majd két kerékre
ereszkedve köztem és a másik oldalon parkoló kocsisor
mellett továbbhajtani. Erre ekkorra már megvolt a lehe-
tõsége, hiszen beálltam a templom elé. Õ azonban inkább
megállt mögöttem és dühösen túráztatni kezdte a motor-
ját. Errõl tudomást sem véve kinyitottam a csomagtartót
és kivettem édesanyám tolókocsiját. Nem tetszett neki,
hogy figyelemre sem méltatom, mert a bukósisakjából
rám kiabált, hogy miért állom el az útját, mert neki joga
van itt egykerekezni. Ez a bukósisak amolyan teljesen
zárt, sötétített plexi volt, amiben nem látszik az ember,
ezért így meglehetõsen félelemkeltõnek, bár kissé mókás-
nak is tûnt, ahogy kiabál dobozhangon. Utólag is sajná-
lom, hogy ekkor elhagyott a béketûrésem, ráförmedtem,
hogy vegye le a bukósisakját, mert látni szeretném a pofá-
ját. Ezt a „pofáját” szót nem kellett volna mondanom, de
sajnos kiszaladt a számon. Aztán már türelmesebben pró-
báltam neki megmagyarázni, hogy ha körülnéz, láthatja,
hogy ebben az utcában több iskola és egy lakótelep is van,
ezért okkal tették ki a 30 km-es forgalomkorlátozó
KRESZ-táblát és két fekvõrendõrt. Itt bármikor számít-
hat arra, hogy eléugrik egy gyerek, és akkor neki meg kell
tudni állni. Hogy teszi ezt meg egy keréken? A vitát ekkor
már a templomba érkezõk nagy csoportja döbbenten
hallgatta körülöttünk. A motoros érvelésemre nem szólt
semmit, hanem gázt adott és egy keréken szélsebesen el-
hajtott.
Remélem, legalább utólag megnézte az utca végén a 30
km-es forgalomkorlátozó táblát. Ha más nem, a két fek-
võrendõr is erre figyelmeztette.

Hargitai Lajos

CSAPADÉKOSABB,
PÉNTEKEN ÚJRA SZELESEBB IDÕ

Csütörtökön visszatér a csapadékos idõ: északon és a Dunántúlon ha-
vas esõ, hó, máshol esõ lehet jellemzõ. A gyenge szélben napközben 0,
+7 fok várható.
Pénteken a kezdetben keleten eshet még, majd a nap második felében
esõ, estére kiadós esõ érkezhet a Dunántúlra, majd a középsõ ország-
részbe. Havas esõ, hó legfeljebb a hegyekben hullhat. A déli-délkeleti
szél élénk, fõként északnyugaton erõs, néhol viharos lehet. Délután 1-8
fokot mérhetünk.
Szombaton kelet felé távozik a csapadék, nyugat felõl csökken, felsza-
kadozik a felhõzet, a felhõátvonulásokból már csak néhol fordulhat elõ
egy-egy zápor, északon esetleg hózápor. Többfelé szeles idõre, nap-
közben 3-9 fokra számíthatunk. Vasárnap sok napsütés, enyhe idõ
jöhet, még többfelé élénk légmozgással.
Forrás: idokep.hu
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MEGJELENT
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület

kiadványaként megjelent
a Történelmi séta Sárbogárdon címû

helytörténeti munka kiegészítõ kötete.

Már a Sárbogárd tör-
ténetét feldolgozó
könyv tavaly decem-
beri bemutatóján je-
leztük a munka folyta-
tását. Akkor kértünk
mindenkit, hogy segít-
sék kiegészíteni az ab-
ban írtakat. Az eltelt
egy esztendõben ösz-
szegyûlt új anyagot
dolgoztuk föl a most
megjelent kiegészítõ
kötetben, amelyet 60
új képpel is illusztrál-
tunk. Ezúton is köszö-
netet mondunk mind-
azoknak, akik segítet-
ték ezt a munkát!

Mindazok, akik korábban megvásárolták a könyvet, a Bogárd
és Vidéke szerkesztõségében 1.500 Ft-os áron hozzájuthatnak
annak kiegészítõ kötetéhez. Akik most szeretnék megvásárol-
ni a teljes mûvet, azt már a kiegészítéssel egybekötve 7.000
Ft-os áron árusítja a Hírház a Sárbogárd, Hõsök tere 12. szám
alatt. Utánvétes rendelés a 06 25 508 900-as telefonszámon,
vagy a bogardesvideke@gmail.com e-mail-címen lehetséges.
Könyvrendelésével a Sárbogárdi Múzeum Egyesület helytör-
téneti munkáját támogatja.

Hargitai Lajos
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Szentiváni suliszemle
November 22.:

Ismét folyik az úszásoktatás
Õsz szakállú apókák és hajlott hátú anyó-
kák talán még emlékeznek rá, hogy elsõ-
ként az 1990-es évek végén jártak egyetlen
tanév erejéig uszodába tanulóink. Fiata-
labbaknak felderenghet a 2013-14-es tan-
év, amikor az alapi és a cecei jelentkezõk-
kel közösen járhattunk úszásoktatásra a
dunaújvárosi uszodába, majd 2016-ban két
ízben a paksi uszodát is meglátogathattuk.
A sárbogárdi tanuszoda átadását követõen
azonban nincs megállás: 3-4. és 5-6. osztá-
lyos diákjaink tavaly is jártak úszni, s idén is
12-12 tanuló sajátíthatja el az említett év-
folyamokból az úszás nemes tudományát
Bölcskei József vezetésével.
November-december folyamán az alsós
csoport jár uszodába, s „Józsi bá” munká-
ját Pribék Erika tanító néni segíti, janu-
ár-februárban pedig az 5-6. osztályosok
következnek majd.

Ez a sport egyébként a középkor letûnt
idõszakában még a lovagi készségek közé
tartozott, és ha valakit nagyon meg akar-
tak sérteni, akkor elég volt annyit monda-
ni: „Õ még úszni sem tud!” Bár korunkban
szerencsére nem ilyen súlyos az úszni nem
tudók helyzete, az oktatásra jelentkezõ ta-
nulók szorgalmasan és kitartóan gyakorol-
nak, bár néhányan a másfél órányi edzés
után halálukon voltak. (Vagy csak sajnál-
tatni akarták magukat?)
Lányok-fiúk, csak így tovább! Hamarosan
elmondhatjátok majd magatokról, hogy ha
a jég hátán még nem is, de a víz hátán már
megéltek!

November 29.:
A Vörösmarty Mihály megyei

szavalóversenyen jártunk

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Ál-
talános Iskola, a Vörösmarty Társaság, a
Vörösmarty Színház és a „Kitûnõ Tanuló,
Kiváló Sportoló” Alapítvány idén 31. alka-
lommal hirdette meg a Vörösmarty Mi-
hály Szavalóversenyt. Iskolánk képvisele-

tében Baráth Barnabás 6. o. tanuló készült
fel Vörösmarty Mihály „Petike” és Illyés
Gyula „Havas emlék” címû költeményé-
vel, Bodokiné Szakács Beáta felkészítése
mellett. Bár a 35 résztvevõ között most
nem ért el dobogós helyezést, teljesítmé-
nyére büszkék vagyunk és gratulálunk!

December 6.,
a Mikulás ünnepe

Ezen a napon hagyományosan megláto-
gatta iskolánkat a nagyszakállú (idén
Biber András volt diákunk vállalta a ne-
mes feladatot), s értékelte nemcsak a diá-
kok, hanem az iskolai dolgozók, tanárok
munkáját is. A Mikulás alakját egyébként
egy létezõ történelmi személy, Miklós püs-
pök legendaköre ihlette.
Szent Miklós (Nikolaosz) a keleti egyhá-
zak legtiszteltebb szentje, ünnepét nyuga-
ton a 10. század óta tartják. A hagyomány
szerint a 3. században született a kis-ázsiai
Patarában, gazdag kereskedõcsaládban.
Szüleit kiskorában elvesztette, egyik roko-
na nevelte, s õ ismertette meg a keresz-
ténységgel. Megtérése után Miklós jóté-
kony célokra szétosztogatta örökségét, a

hívõk pedig égi jelre megválasztották
Müra püspökévé. Az emberek tiszteletét
és szeretetét jótékonykodásával vívta ki, s
tettei miatt már életében szentnek tartot-
ták. 343. december 6-án halt meg püspöki
székhelyén, sírja ezután zarándokhellyé
vált.
A legendákban szereplõ Miklós egész éle-

te a másokért végzett szolgálat. A nép kö-
zött járva-kelve meghallgatja gondjaikat,
melyeket számon tart. Megkapja Istentõl
az emberfölötti hatalom kegyelmét, de
csodatetteit mindig mások javára kama-
toztatja, soha nem a maga hasznára, és
nem is hivalkodik azokkal. Az elszegénye-
dett kõfaragó utcára akarja küldeni eladó-
sorban lévõ három lányát, hogy testük áru-
ba bocsátásával szerezzék meg a hozo-
mányt, de Miklós arannyal teli pénzes-
zacskót rejt el az otthonában, megmentve
a lelkét attól, hogy halálos bûnt kövessen
el. Az aranypénzekbõl pedig tisztessége-
sen férjhez tudja adni a lányait.

A gyerekek elõadásuk elsõ felében a Mi-
kulás-várás jegyében adtak elõ verseket és
dalokat. A mûsor második részében pedig
Szent Miklós püspök legendáját elevení-
tették fel. S végül a Mikulás értékelését kö-
vetõen a megszokott ajándékcsomaghoz is
hozzájuthattak a gyerekek, amit ezúton is
köszönünk Alsószentiván Község Önkor-
mányzatának!

Kiss Attila igazgató
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Miklósi sulihírek
Iskolanap Miklóson

Az idén, bár egyetlen nap késéssel, mégis megérkezett hozzánk a Mikulás. Reggel korán
a tornateremben vártuk õt mi, kicsik és nagyok egyaránt. Karácsonyi dalokkal és a hato-
dik évfolyam vicces mûsorával kezdõdött a program. Majd megtudhattuk a papírgyûjtés
eredményét. A nap további része játékos szellemi vetélkedõvel telt, melynek során isme-
retet szereztünk arról, hogy a finnek, görögök és az olaszok miként ünneplik a kará-
csonyt. A vetélkedõ után kézmûveskedni lehetett, süthettünk mézeskalácsot és palacsin-
tát, készíthettünk karácsonyi képeslapot és gyöngybõl Télapót. Délben mindannyian ott-
hon folytattuk az ünneplést.

„MiSulink” újságíró szakkör tagjai: Végh Dorina és Sipos Patrícia 7. b

Önkéntes munkában
a miklósi sulisok

Az EFOP1.2.3-VEKOP-15-2015-00001
azonosítószámú „Komplex ifjúsági fejlesz-
tések – Új nemzedék újratöltve” elnevezé-
sû projekt keretein belül a Sárszentmiklósi
Általános Iskola 3. b és 4. c osztályos tanu-
lói december 6-án egy rövid túrát tettek a
Duna–Dráva Nemzeti Park területén lévõ,
Németkér határában található természet-
védelmi területen. Az „Ültess fát!” elneve-
zésû eseménysorozatba kapcsolódtunk be,
ahova elkísért bennünket az Erzsébet Ifjú-

sági Alap egyik munkatársa, Fromvald Jú-
lia is. A témanapot egy érzékenyítõ tanórá-
val kezdtük, amin megtudtuk, hogy Ma-
gyarország élen jár a szemét termelésében.
De arra is kaptunk praktikus ötleteket, ho-
gyan lehet élni szemét keletkezése nélkül,
azaz „nulla hulladék” felhasználásával.
Különbözõ hulladéktípusokat gyûjtöttünk
csoportmunkában a szelektív tárolókba és
rájöttünk, hogy bizony mi magunk is ren-
geteg szemetet/hulladékot hozunk létre.
A tanóra után elindultunk busszal a
németkéri erdõbe, ahol már várt bennün-
ket az erdészet egyik munkatársa. Ismer-
tette velünk a megtisztítandó terület nagy-

ságát, majd kis csoportokba verõdve rövid
idõ alatt egy nagy utánfutónyi szemetet
szedtünk össze. Nagy meglepetésünkre,
vagy inkább megbotránkozásunkra kido-
bott hûtõszekrényt és tévékészüléket is ta-
láltunk a bokrok alatt. Nagy mennyiségû
PET-palack és alumíniumdoboz is került a
zsákokba. Szomorúan tapasztaltuk, hogy
mennyire nem vigyáznak az emberek a ter-
mészetvédelmi terület tisztaságára, a nö-
vények és állatok élõhelyére. Ezúton is
szeretnénk felhívni mindenki figyelmét a
fenntartható és környezettudatos élet-
módra!

Erõs Mária, 3. b

MEGHÍVÓ

Szeretettel várjuk karácsonyi
hangversenyünkre

2019. december 17én, kedden,
17.00 órára a sárszentmiklósi

katolikus templomba.

Szerepelnek: a Sárszentmiklósi Általános
Iskola énekkara, 5. osztályos tanulói, a Vi-
olin Zeneiskola hangszeres szólistái. Ve-
zényel: Horváth Ferencné, közremûködik:
Jákob Zoltán.

Áldott karácsonyi ünnepeket!
Boldog új esztendõt kívánunk!

Idén is megfuttatta az iskolás gyermekeket
és velük tartó pedagógusokat a Mikulás, szi-
gorúan az egészségmegõrzés, és természete-
sen a szórakozás jegyében. A lappföldi ven-
dég alá Geri bácsi adta a lovat, mint mindig.

A Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Isko-
la diákjai december 6-án délután tettek meg
egy kört a József Attila utca, Ady Endre út,
Baross utca vonalán, a „Ho-ho-hót” zengõ,
szaloncukrot bõkezûen szóró Mikulás kocsi-
ja mögött loholva. A piros sapkások vidám
hada színes foltja volt a borongós napnak.

HKV

Egészségmegõrzés Mikulás-módraEgészségmegõrzés Mikulás-módra
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Kurdisztán: Állam az államban
6. rész

Négy napig nézelõdtem Erbilben. Egyik
nap gyalog indultam Ain Kawába (An-
kawának is nevezik), a keresztény negyed-
be. Sokáig különálló településként tartot-
ták számon. Ankawát már a sumérok, ba-
biloniak, asszírok és görögök is megemlí-
tették. Amikor a Szent György-templomot
1903-ban restaurálták, egy 905-bõl való sír
is elõbukkant. Ez a legkorábbi emlék arról,
hogy már akkor is keresztények éltek a
környéken. Ezek kaldeusi keresztények
voltak, akár korunkban is. A negyedik szá-
zad kezdetén ez a környék – Abadiania né-
ven – az akkori Örmény Királyság legdé-
libb részéhez tartozott. Ekkortájt ment
végbe egy új evangelizációs folyamat, ami
segített kialakítani a történelem legelsõ
keresztény „államát” 301 körül.
A kaldeusokról azt tartották, hogy spiritu-
ális képességekkel rendelkeznek. Az antik
idõkben a kaldeus népnév szinonimája volt
annak, hogy bölcs, mágus és asztrológus.
Királyok, gazdag nemesek udvarának fé-
nyét emelte, ha sikerült szolgálatukba fo-
gadni egy-egy híresebb kaldeust, aki spiri-
tuális szolgáltatásokkal segítette a nagy-
urat és családját: értelmezte álmaikat, ho-
roszkópot állított, amuletteket készített
nekik. A Biblia is említi õket: amikor a ba-
biloni Nabukodonozor király félelmetes
álmot lát, másnap parancsba adja, hogy
hívjanak írástudókat és kaldeusokat, hogy
fejtsék meg a királynak az õ álmait (Dániel
könyve 2, 2). Az elsõ, valóban professzio-
nális csillagászok Mezopotámiában mû-
ködtek, e tudomány ott született. Az ókor-
ban szervesen összetartozott a sorselemzõ
csillagtudománnyal. A kaldeus és általá-
ban a mezopotámiai csillagászok a zikku-
ratok, azaz lépcsõs toronytemplomok tete-
jérõl fürkészték az égboltot. Ma is használt
vívmányuk a 60-as számrendszeren alapu-
ló óra–perc–másodperc idõszámítás, a
Naprendszer bolygóinak istenekrõl való
elnevezése, illetve a hétnapos hét. Az üstö-
kösök ciklusait is pontosan ki tudták szá-
molni. Rejtély, honnan merítették ezeket
az ismereteket. Titokzatos népnek tartot-
ták õket, akik a sumérok õsei lehettek. Tõ-
lük származtatják a nyugati asztrológiát, és
a mai horoszkóp ezen az alapon mûködik.
Egyórai gyaloglás után a hõségben két fia-
tal lányt láttam meg. Egy pálmafa alól jöt-
tek ki taxit leinteni, amikor odaértem hoz-
zájuk. Õk is abba az irányba mentek, mint
én, így aztán beültem hozzájuk, a viteldíjat
megosztottuk. A dél-iraki Baszra városá-
ból jöttek, de ezt meg nem mondtam volna
róluk, mert macskanadrágban, ellenzõs
sapkában voltak, erõsen kirúzsozva. A ke-
resztény városrészhez vezetõ úton nemso-
kára egy kék-fehérre festett, hatalmas
Szûz Mária-szobor jelezte a verõ napsütés-
ben, hogy jó helyen járok. Sok kávéházat,
éttermet láttam (bezárva a Ramadán mi-
att), és egy nem olyan régi templomot. Egy
tradicionális kenyérsütõnél frissen sült, il-
latos, lapos kenyerek illata fogadott. A he-

lyiségben nyílt kemencében sült a kenyér,
amit a kemence oldalához tapasztottak,
amíg át nem sült. Az ott dolgozók moso-
lyogva fogadtak, megengedték, hogy bele-
fényképezzek a kemencébe, és szívesen
álltak pózt. Vettem tõlük egy friss kenyeret
350 dinárért. A hosszú fõút végén balra az
egyik legöregebb templom állt, sajnos csak
esténként nyit ki, az õr nem engedett be az
udvarra sem fényképezni. Ezt a Szent
Györgyrõl elnevezett templomot 927-ben
emelték. Szemben a templommal, sûrû
gaz borította, dombos részen félig feltárt,
de elhagyatott ásatások nyomaira bukkan-
tam, amit iraki régészek 1945-ben végez-
tek. A dombocska mögötti utcában pedig
ott állt az Örökség Múzeum zárva, se õr a
bódéban, se senki a környéken, hogy meg-
mondaná a nyitvatartási idejét.

Ankawában összesen öt templom áll. Az
IS támadásai elõl több ezer keresztény csa-
lád települt le itt Bagdadból, Kirkukból és
Moszulból. Ainkawa manapság már szer-
vesen Erbilhez tartozik.

Arra tartott éppen egy minibusz, aminek
elején, a szélvédõn arabul ez állt: „bazár”.
Leintettem, beszálltam, és „majd meglá-
tom, melyik bazár és hol” – gondoltam.
Kacskaringós úton Erbil központja felé
tartottunk. Útközben egy nemrég emelt,
hatalmas, kékes–zöldes mozaikokkal kira-
kott, Iránban hasonlatos építészeti stílusú,
gyönyörû mecset mellett húztunk el. Nem-
sokára a Citadella mellé értünk, ahol egy
nagy, szabadtéri piacon rengeteg ember
sürgölõdött. Minibuszunk hirtelen befor-
dult és megállt egy föld alatti autóparkoló-
ban. Kiderült, hogy ez a végállomás. Ami-
kor ki akartam fizetni az 500 dináros vitel-
díjat, a sofõr nem akarta elfogadni. Adtam
neki ajándékba egy kis porcelán holland
papucsot, aminek nagyon örült. Minibu-
szok jöttek-mentek. Maradtam még kicsit,
hogy lássam a feliratokat, vajon milyen
irányba mennek. Mivel Erbilt még nem is-
mertem, ezzel nem sokra mentem. Annyi

hasznom lett ugyan belõle, hogy megálla-
pítsam: létezik nagyon olcsó tömegközle-
kedés is a városban. Valaki elmondta, hogy
nem innen indulnak a minibuszok vissza a
lakóhelyem irányába, hanem föl kell men-
ni a mozgólépcsõn, és a bevásárlóközpont-
tal szemben állnak azok a kisbuszok. Eb-
ben a nagy aluljáróban nemcsak végállo-
más mûködött, hanem egy kiterjedt, föld
alatti bazár is. Végigsétáltam a másik felé-
ig, ami – lévén bazár – nálam elég sokáig
tartott. Bámészkodás közben leültem egy-
szer fagyizni is, a vége felé pedig préselt
gyümölcslével pótoltam az elizzadt folya-
dékhiányomat. Az egyik helyen hirtelen
elém került három, fekete burkába (kö-
penybe) bújt hölgy, akiknek csak a szép vo-
nású, mélybarna vagy zöld szemük csillant
ki az öltözék alól (mert az egyiknek zöld

volt). Megálltak velem csevegni, mert ér-
dekesség lehettem a nagy kavalkádban a
fehér bõrömmel, kék szememmel, ujjat-
lan, virágos blúzban, nem is beszélve a sza-
badon kibukkanó térdemrõl és bokámról!
A hölgyek Baszra városából jöttek. Arabul
csevegtünk, ami nálam sajnos csak annyit
takar, hogy néha megértem, mit kérdez-
nek, plusz a kézzel–lábbal való kommuni-
kálás egyvelegébõl következtetek. Kérdez-
ték, honnan jöttem, kérdeztek a családom-
ról, végül hogy nem félem-e Istent, hogy
ujjatlanban mászkálok. Mondtam, hogy
nem, mert én nem vagyok muszlim. Erre
csak csóválták mosolyogva a fejüket. A ne-
vüket már elfelejtettem. Közben körülöt-
tünk egyre nõtt a kíváncsiskodó tömeg,
mert a kurd történelem még olyat nem lá-
tott mostanában, hogy két ilyen ellentétes
irányzathoz tartozó a bazárban kelleme-
sen elcsevegne. Hamarosan kedvesen el-
búcsúztunk, és igen bántam, hogy a hiá-
nyos nyelvtudásom miatt az ilyen találko-
zások mindig csak rövid idõre redukálód-
nak.
Folytatom.

Gulyás Ibolya
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Lourdes – A Szûz Anya „kórháza” zarándoklat
5. rész

Jól emlékszünk a Szentírásból arra, hogy
Mózes a Sínai-hegyre ment fel a szövetség-
kötés során. Közülünk is többen vállalkoz-
tak arra, hogy mindezek után felkapaszkod-
janak a Lourdes fölé tornyosuló Pic du Jer
hegycsúcsra, hogy áttekinthessék a Pirene-
usok lábánál fekvõ, csodás látképû város-
kát, és magukat közelebb érezhessék a Te-
remtõhöz. Ezen az „embert próbáló” túrán
Tünde is részt vett, olvassuk az õ beszámo-
lóját:

Tünde: – A bõ egy kilométer hosszú siklóval
utazást is élveztük, érdeklõdve szemléltük az
egyre inkább feltáruló tájat. A csúcsra érve
pár turista hegyikerékpárral gördült ki a szer-
elvénybõl, s indult lefelé a meredélyen. A mi
tekintetünk azonban felfelé irányult. Nem-
csak azért, mert a hegy csúcsán egy hatalmas,
kivilágított kereszt állt (mely a barlangtól csak
pár centisnek tûnt), hanem mert nem tudom
elképzelni, hogy ennyi csoda láttán ne dicsõ-
ítsem a Teremtõt. Mikor felértünk, szemerkélt
az esõ, de a távolban már derülni kezdett, sõt,
a távcsõbe nézve napfény ragyogott a hófödte
hegycsúcsokon. Azért csak mozgatta a fantá-
ziámat az elérhetõnek tûnõ csúcs, így felkap-
tattam. Nagy derültséget okozott mindenki-
nek a sok kis baridrazsé, a felcsendülõ ko-
lomp hangja, illetve a csúcsról lefelé tartó
birkanyáj látványa. (Nekem kicsit fatimás
életérzésem is támadt.) Lefelé nagyon jó he-
lyen álltam, így jó képeket készíthettem.
Kedden nagyon korán keltünk. Álmos sze-
meinkkel kutattuk fel hat óra körül
úticsomagjainkat és már indultunk is haza-
felé, magunk mögött hagyva Szent Berna-
dett városát. Maradtunk volna még, de in-
dulni kellett. Többünk szívében megfogal-

mazódott a visszatérés elhatározása, a
Lourdes-ba való visszatérés reménye.
Ezen a napon Narbone-ban vettünk részt
szentmisén. A prédikációban a mustármag
csodájáról és a kovász egész tésztát átható
erejérõl beszélt nekünk Ferenc atya. Ne-
künk, akik többségében a gyermekek szel-
lemi, lelki és tanulmányi elõmenetelének
szenteltük életünket, kovászként kell meg-
élnünk hivatásunkat a ránk bízott gyerme-
kek és a családok körében, valamint katoli-
kus anyaszentegyházunk szívében.
Itt kell említést tennünk a francia katolikus
egyház mostoha helyzetérõl.
Tünde: – Többünkben megfogalmazódott az
út során látott francia templomokban, hogy
annyi régi, értékekkel elhalmozott templomot
láttunk, s olyan elhanyagoltak, igénytelenek,
porosak és koszosak, sõt, omladoznak vako-
lataik és szobraik, amit nem tudtunk mire
vélni. Ám megtudtuk, hogy a forradalom óta
a francia templomok az állam tulajdonában
vannak, tehát az egyház örülhet, ha a
szertartásokat elvégezhetik bennük, ráadásul
anyagi javaik is igen szûkösek. Az államtól
semmiféle támogatásra nem számíthat az
egyház, sem mûködésre, sem fenntartásra.
Döbbenetes, hogy a keresztény gyökerekbõl
fakadó Európa kellõs közepén van egy ilyen
ország, immár több mint kétszáz éve. Meddig
állhatnak még ezek a csodás 500-1000 éves
templomok?
A nap végén San Remoba érkeztünk. A
szállásunk egészen közel volt a tengerpart-
hoz. Retró épület, retró szálloda, retró lift,
retró szobák, retró recepciós öregúr, retró
ukrán kocsma. Ebben mind részünk volt, és
élveztük. Az esti és hajnali hõmérséklet ok-
tóber vége ellenére 19-21 fok. A tenger 21
fokos és csodálatos. Tünde mesél minder-
rõl, többek közt a „lábmosás szertartásá-
ról” is:
Tünde: – Alig vártuk, hogy megcsodálhassuk
a tengert! Pár napja már fel-felcsillant elõt-
tünk a víztükör, de az autópályáról igencsak
elérhetetlen volt. Gyorsan megvacsoráztunk
és siettünk a partra. Koromsötét volt, a vízre
ereszkedett a köd. Míg az öböl álmos lámpái
fényében ringatóztak a halászbárkák és kupa-
cokban pihentek a hálók, addig a hullámok

rideg feketeségbe burkolózva nyaldosták a
vízparti köveket. Álltam a biztonságot nyújtó
parton és tekintetem a messzeségbe révedt.
Hallottam a tenger zúgását, de szorongás,
félelem fogott el. Milyen elveszettségérzés jár-
na át az óceán közepén ringatózva? Milyen
tájékozódási készség kellett a GPS-ek kora
elõtt a hajósoknak? S szívembe cseng: „Ten-
gernek fényes csillaga, üdvözlégy Jézus Szent
Anyja”. Ahogy az esthajnalcsillag utat mutat
a végtelen óceánon, úgy vezet bennünket ma
is Pátrónánk. Egy kis éjszakai városnézés a
pálmafákkal borított utcákon, baráti beszél-
getés egy ukrán kiskocsmában, majd némi
alvás következett. Éppen csak pirkadt, mikor
ablakomon kitekintve megláttam, hogy az ut-
ca aranyfényben úszik, s a végén ott fodro-
zódik a tenger. Siettünk a partra, hogy lássuk.
Kicsit felhõs volt a hajnal, így láthattuk, ahogy
a felkelõ nap elõbukkan és megfürdik a
vízben. Noha nem bírom a hideg vizet, lekap-
tam a cipõmet és máris a hideg köveket, majd
a lágy hullámokat éreztem a talpam alatt.
Nem lehetett kihagyni a pillanatot, mint
ahogy több „bátor” társunk szerint a tenger-
vízben való megmártózást sem.
Reggeli után csodás napfényben indultunk
Milánó felé. A szentmisénk Paviában volt,
Szent Ágoston földi maradványainak szar-
kofágja alatt. A szentbeszédben Gábor atya
összegezte a zarándoklat tapasztalatait, lel-
ki töltekezésünk állomásait. Hálát adtunk a
zarándoklat minden kegyelméért, megkö-
szöntük Istennek és egymásnak az együtt
töltött idõ szépségét, megbocsátottunk és
bocsánatot kértünk az esetleges súrlódáso-
kért, s végül elénekeltünk egyházunk hála-
adó himnuszát, a Te Deum-ot. „Téged Is-
ten dicsérünk…”
Estére Milánó külvárosába érkeztünk,
ahol egy 916 szobás szállodában szálltunk
meg. Többen közülünk bebuszoztak a vá-
rosba, ahol az éjszakai megvilágításban
csodálhatták meg a milánói székesegyhá-
zat, a milánói Scalat, és a város egyéb neve-
zetességeit és utcáit.
Folytatjuk.

Kanyóné Somogyi Tünde hittanár,
Semegi Józsefné EHF-szaktanácsadó,

Varga László EHF-szaktanácsadó
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MEGHÍVÓ
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2019. december 13-án (pénteken)
9.00 órakor ülést tart,

melyre meghívom.

Az ülés helye:
a polgármesteri hivatal díszterme
(7000 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. A Fejér Megyei Kormányhivatal tör-
vényességi felhívásának megtárgyalása.

Elõadó: polgármester

4. A képviselõ-testület 2020. évi munka-
tervének jóváhagyása.

Elõadó: polgármester

5. A 2020. évi belsõ ellenõrzési ütem-
terv elfogadása.

Elõadó: jegyzõ

6. Tájékoztató a 2019. évi közhasznú,
közcélú foglalkoztatásról és a végzett
munkákról, a 2020. évi foglalkoztatás
keretének meghatározása.

Elõadó: polgármester

7. A Sárbogárd–Hantos–Nagylók Szo-
ciális és Gyermekjóléti Társulás társu-
lási megállapodásának módosítása.

Elõadó: polgármester

8. A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzattal kötött megállapodás fe-
lülvizsgálata.

Elõadó: polgármester

9. Közbeszerzési eljárás kiírása közpon-
ti orvosi ügyeleti feladatok ellátására.

Elõadó: polgármester

10. Éves közbeszerzési terv módosítása.

Elõadó: jegyzõ

11. Döntés a Sárbogárd 0637 hrsz.-ú te-
rület bérbevételérõl és üzemeltetésé-
rõl.

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

Tájékoztató Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019.

„A” és „B” típusú pályázatok
Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Sárbogárd Város Önkormányzatának kép-
viselõ-testületének oktatási, közmûvelõdési és sportbizottsága 2019. november 27-ei
zárt ülésén elbírálta a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2020. évre beérkezett pályázatait.
A típusú pályázat: 16 darab, B típusú pályázat 1 darab.
Beérkezett érvényes pályázatok száma: 16, illetve 1 darab.
Támogatott pályázatok száma: 16, illetve 0 darab.
Nem támogatott pályázatok száma: 0, illetve 1 darab.
A pályázati kiírásnak nem felelt meg, formai okból kizárt: 4 db „A” típusú pályázat.
A támogatott pályázóknak megítélt ösztöndíj: 5.000 Ft.
Összesen 800.000 Ft/év összeg került felosztásra, azaz havonta a támogatott pályázók-
nak 80.000 Ft-ot biztosít Sárbogárd Város Önkormányzata.
Az „A” típusú pályázatokra megítélt ösztöndíjak megoszlása:
Ösztöndíj összege 5.000 Ft. Összesen 16 darab, 100 %.
Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ 2020. január 31-éig értesíti a nem támogatott
pályázókat. Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ 2020. március 9-éig értesíti az
„A” típusú támogatásban részesített pályázókat a Bursa-ösztöndíj teljes havi összegé-
rõl.

Dr. Venicz Anita jegyzõ

Köszönetnyilvánítás
A fogyatékkal élõk világnapja alkalmából megrendezett ünnepségünket adománya-
ikkal támogatták:
Sárbogárd Város Önkormányzata, Csipike Egyesület, FMPSZ Sárbogárdi Tagintéz-
mény dolgozói, SESZI Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, Cecei Agóra – Érték-
alapú Közösségfejlesztés és Társadalmi Jólét c. EFOP-1.3.5-16-2016-0011 projekt,
Kadlecsik és Tsa Bt. (Gazdabolt–Kertcentrum), Sebafer Kft., Ébl Zoltán képviselõ,
Fodor és Molnár Építõipari és Szolgáltató Kft., Amadeus Étterem, Gallafood Kft.,
Friss Pékség, dr. Huszár Klára, TESCO-GLOBAL Zrt., Fair Bútorház.
Köszönjük a névtelenül érkezett adományokat is! Köszönjük, hogy adományaikkal,
felajánlásaikkal hozzájárultak a rendezvény megvalósításához!

FOGÁSZATI RENDELÉSEK
1. számú körzet

Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
(a rendelõintézet épületében)

Rendel: dr. Pavel Andrei Emil
Hétfõ: 8-10-ig iskolafogászat, 10-15-ig felnõttfogászati rendelés; szerda: 8-15-ig
felnõttfogászati rendelés; péntek: 8-14-ig felnõttfogászati rendelés. Telefon: 06
25 461 997

2-3. számú körzet

El-Dent 96 Kft., Sárbogárd, Ady E. út 222.
Fogorvosok: dr. Furják Mónika, dr. Marosvölgyi–Szõke Luca. Rendelési idõ: hétfõ
8–14, kedd 8–18, szerda 8–14, csütörtök 12–18, péntek 8–13. Telefon: 06 25 463 466

Fontos tudnivalók
Ügyeleti (akut) ellátás a rendelési idõ elsõ óráiban történik.
Ha náthás, köhög, lázas, herpesze, vagy más fertõzõ betegsége van, kérjen új idõpon-
tot!
Az utolsó páciens fogadása a rendelési idõ befejezése elõtt 1 órával történik.

Rendelési idõn kívül

Sürgõs esetben fogászati magánügyeletekhez (pl. Székesfehérvár), vagy a budapesti
fogászati központi ügyelethez lehet fordulni.
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SÍC – hírek, eredmények
A dobogó eléréséig keményen kell dolgoz-
ni.
2019. december 8-án, vasárnap rendezték
meg Marcaliban a Dél-Dunántúl régiójá-
nak íjászversenyét, mely az idei elsõ kvali-
fikációs megmérettetés volt a jövõ évi már-
ciusi terem országos bajnokságra.
A Sárréti Íjász Club 8 versenyzõvel képvi-
seltette magát a rangos eseményen, ahol
az ország számos pontjáról érkeztek ver-
senyzõk, összesen 107-en. Hat sárbogárdi
versenyzõnek sikerült teljesíteni a szüksé-
ges kvalifikációs szintet.
Olimpiai kategóriájú csapatunk lelkes
íjász tagjai az alábbi eredményeket hozták:
Batári Szilárd kadet korcsoportot váltott,
Fekete Zétény gyermek, és Gilicze László
szenior mindhárman aranyérmet szerez-
tek.
Ezüstérmet szerzett Katona Alex felnõtt
és Lénárt Roland serdülõ, aki szintén kor-
csoportot váltott. Gilicze Ferenc szenior,
valamint dr. Széplaki Zoltán felnõtt bronz-
érmet vihetett haza, míg Téglás László –
szintén felnõtt versenyzõnk – érem nélkül
maradt.

Akik közülünk errõl a versenyrõl lemarad-
tak, illetve akik javítani szeretnének, azok-
nak az év elején januárban adódik lehetõ-
ségük a terem Budapest bajnokságon meg-
szerezni az OB-n való indulást. A fedett
pályás szezonban az országos bajnokságig
még sok munka áll elõttünk, reményeink
és terveink szerint még eredményesebben
szeretnénk folytatni az íjászatot, mely Sár-
bogárdon évtizedek óta az egyik legered-
ményesebb sportág.

Egyesületünkbe továbbra is várjuk az íjá-
szat iránt érdeklõdõ „öregeket” és ifjakat,
hölgyeket és férfiakat. Olimpiai reflex-
íj-felszerelést biztosítunk. (Saját történel-
mi, longbow, barebow, vadász, csigás és
olimpiai íjjal rendelkezõk jelentkezését is
várjuk.)

Egyesületünk elérhetõ
a lgilicze@tolna.net levelezési címen.

Egyesületünkrõl többet megtudhatnak
és tájékozódhatnak

a sic.hupont.hu oldalon.

Dr. Széplaki Zoltán,
Sárréti Íjász Club Sárbogárd

„Játszótér”
felnõtteknek

Az Ifjúsági parkban, a skatepálya mellett megépült a
felnõttek számára kültéri testedzési lehetõséget bizto-
sító fitneszpark. Az elemeken éppen a gimnazisták
gyakoroltak Már Nóra tanárnõ vezetésével, amikor la-
punk számára a fotót készítettem. A különbözõ, min-
den izom megmozgatását célzó eszközök használatát
egy szemléltetõtábla is segíti.

HKV
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Ittas személlyel szemben
intézkedtek a rendõrök

Sárbogárdon a Deák Ferenc utcában el-
lenõriztek a járõrök egy motorral közleke-
dõ, 37 éves helyi lakost 2019. december
9-én. A férfi az alkalmazott légalkohol-
mérõ készüléken pozitív értéket fújt, ezért
a rendõrök vezetõi engedélyét elvették és
ellene büntetõeljárást kezdeményeztek.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

Illetékteleneknek
tilos a parkolás!

Ezúton is szeretnénk felhívni a tisztelt
Lakosság figyelmét arra, hogy a STIHL
szakkereskedés parkolója (Sárbogárd,
Ady Endre út 87. – a rendõrség mellett)
MAGÁNTERÜLET, ezért ott csak és
kizárólag az üzlet dolgozói és (nyitva-
tartási idõben) ügyfelei parkolhatnak!
Aki indokolatlanul tartózkodik gépjár-
mûvével a magánterületen, az rendõr-
ségi eljárást von maga után.

Stihl szakkereskedés

Különleges külsejû kocsi
érkezett a Gyermekvasútra

December 11-én, szerdán délelõtt megérkezett a hûvösvölgyi jármûtelepre a Gyer-
mekvasút frissen felújított, egyedi festésû személykocsija. A különleges jármûvet
Székesfehérvártól közúti tréleren szállították a budapesti kisvasút végállomá-
sához, majd a közel 10 tonnás kocsiszekrényt egy 100 tonnás daruval emelték a kes-
keny nyomközû sínpárra.

Régi–új taggal bõvült a Gyermekvasút kocsiállománya, ma érkezett vissza a MÁV Va-
gon székesfehérvári javítóbázisáról az egyik felújított „téli” kocsi, mely egyedi, forma-
bontó festést kapott. A jármû teljes külsejét borító grafika a kisvasutasok életét mutatja
be, ezáltal kedvet csinálva a rajta utazó gyerekeknek, hogy legyenek tagjai a jövõ gyer-
mekvasutas-generációjának, és jelentkezzenek a következõ tanfolyamok egyikére. A kü-
lönleges kocsi a futópróbák után december második felétõl szállít majd utasokat Hûvös-
völgy és Széchenyihegy között.
Méltán lehet büszke a vasúttársaság a budapesti kisvasútra: a Gyermekvasút 2015-ben
bekerült a Guinness Rekordok könyvébe is, a tanúsítványa szerint 11,7018 kilométeres
hosszával a világon ez a leghosszabb olyan vasútvonal, ahol a forgalmi és kereskedelmi
szolgálatot gyermekek látják el – az egyedi színtervû kocsi is a gyermekvasutasok felelõs-
ségteljes szolgálatellátását hirdeti. A felújítás során korszerûsítették a jármû világítását,
már LED-izzók adnak a korábbinál kellemesebb fényt. A fûtési rendszert javították, a
jobb hõszigetelés érdekében pedig az oldalablakok nyitása is megváltozott, így hideg idõ-
ben is komfortosabbá válik az utazás.
A most bemutatott, úgynevezett „téli” kocsi három társával együtt 1950-ben készült a
GANZ-MÁVAG-ban. Késõbb, a hatvanas években Gyõrben még négy ilyen típusú jár-
mûvet gyártottak, illetve akkor épült a nyári forgalomra szánt nyolc nagy kilátókocsi is. A
hagyományosan „téli” és „nyári” kocsiként emlegetett jármûvek kialakítását kifejezet-
ten az Úttörõvasút nagy utasforgalmára tervezték, a gyorsabb utascserét segítik a közé-
pen elhelyezett ajtók.
A MÁV Vagon üzemében az elmúlt három évben több gyermekvasúti jármû megfor-
dult: már öt nagy kilátókocsit és az egyetlen kis kilátókocsit is a székesfehérvári szakem-
berek újították fel. A most visszaérkezett kocsit egy újabb társa váltja: a 100 tonnás daru a
leromlott állapotú jármûvet átemelte a trélerre és útra kelt a szállítmány a székesfehér-
vári javítóbázisra.
Idén az elsõ tíz hónapban 265 ezren utaztak a Gyermekvasúton, a fizetõ utasok száma ez-
zel három százalékkal nõtt a tavalyihoz képest. A májusi Gyermeknapon és az október
23-ai ünnepnapon is nagyon sokan, 8600-an kirándultak a Gyermekvasút járatain utaz-
va.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Polgárõrök
Mikulása

December 6-án a központi zebránál szol-
gálatban lévõ sárbogárdi polgárõrök egy
kis meglepetéssel fogadták a fõúton átkelõ
gyermekeket: csokimikulást és hûtõmág-
nest ajándékoztak nekik, amit nagy öröm-
mel fogadtak. Így jobb kedvvel tartottak az
iskola, óvoda felé.
Fotó: polgárõrség

HKV
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GÁZKÉSZÜLÉKEK javítása, karbantartása
06 30 440 5790

ÁLLATGONDOZÓT KERESÜNK AKÁR –
RÉSZMUNKAIDÕBEN IS!

06 30 567 4845

Már ELEKTROMOS KERÉKPÁR is kapható
a SPURI KERÉKPÁRSZAKÜZLETBEN!

Sárbogárd, Ady E. út 213.
Telefon: 06 30 425 9736, 06 25 461 837.

Nyitva: keddtõl péntekig 9–17 óráig,
szombaton 9–13 óráig.

KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS!
Autómentés és autószállítás NONSTOP!

Mûszaki vizsgára felkészítés!
06 70 310 7598, 06 70 943 7594

APRÓHIRDETÉSEK
Veszélyes fák kivágása, gallydarálás 06 (20) 437 4869

Redõnyös 06 (30) 966 8446

Kosaras autó bérelhetõ 16 méteres magasságig. 06 (20) 437 4869

Sárbogárd belterületén építési telek eladó! 06 (20) 9270 985

Jó minõségû otelló bor eladó 06 (30) 3398 958

Csirkevásár! Tinódy út 52. 06 (30) 384 2294

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!

LAPELÕFIZETÉS
Kedves Olvasóink, Elõfizetõink!

Lapunkra már most lehetõség van elõfizetni a 2020-as eszten-
dõre a szerkesztõségben, nyitvatartási idõben.

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

ELÕZETES TÁJÉKOZTATÁS
Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a Hírház

2019. december 21-étõl
2020. január 5-éig tartja majd

szokásos téli szünetét.
Kérjük, ezt figyelembe véve adják le

megrendeléseiket, anyagaikat.

Szerkesztõség csapata
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NapvirágNapvirág
KISCSOPORTOS ÉS EGYÉNI FOGLALKOZÁSOK
3-10 ÉVES GYEREKEKNEK

* problémás beilleszkedés közösségbe
* szorongás és stressz
* tanulási nehézségek

***

STRESSZOLDÁS a gyengédség hatalmával
GYÓGYÍTÓ RINGATÁS (Holisztic Pulsing)

Gyerekek és felnõttek részére egyaránt ajánlom

Bõvebb információ:
Fórizs Éva – Telefon: +36 30 684 1393


