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Írás a 4. oldalon.
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Kedves
Elõfizetõink,
Olvasóink!

2020. január 1-jétõl 250 Ft-ról 300 Ft-ra
emeljük a Bogárd és Vidéke hetilap
árát, melyet négy éven át (2016. január
1-je óta) értékesítettünk változatlan
áron.
Azonban 2020. január 31-éig még jelen-
legi árainkon fizethetnek elõ lapunk jö-
võ évi számaira (1 év, 48 lapszám: 9.600
Ft; 1/2 év, 24 lapszám: 5.100 Ft; 1/4 év,
12 lapszám: 2.700 Ft).
Amennyiben utalással szeretnék ezt
megtenni, úgy számlaszámunk a követ-
kezõ:
Hargitai Lajos e. v.
10402946-29450071-00000000 (Keres-
kedelmi és Hitelbank)
Kérjük, a közleményben tüntessék föl
nevüket, címüket.
Bízunk benne, hogy az áremelés ellené-
re is megtisztelnek bennünket – a 30. (!)
évfordulójához közelgõ lapot – a bizal-
mukkal, és a lap megvásárlásával elis-
merik munkánkat, kitartanak mellet-
tünk továbbra is.

Téli szünet

Egyúttal tájékoztatjuk kedves Ügyfele-
inket, hogy a Hírház
2019. december 21-étõl 2020. január
5-éig zárva tart.
Ez idõ alatt nem jelenik meg a Bogárd
és Vidéke hetilap, az ügyfélfogadás és a
hirdetésfelvétel szünetel.
Nyitás: 2020. január 6-án (hétfõn) 8.30
órakor.
Minden kedves Olvasónknak és Ügyfe-
lünknek ezúton kívánunk szeretteik kö-
rében eltöltött, meghitt ünnepeket, bé-
kés, kiegyensúlyozott új esztendõt!

A szerkesztõség csapata

Írás a 6. oldalon.
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N A P L Ó
Kilenc képviselõ jelent meg a december
13-ai, pénteki testületi ülésen Sárbogár-
don. Munkahelyi okok miatt Nedoba
Károly és Bágyi Zoltán hiányoztak.
Dr. Sükösd Tamás az elmúlt hónap törté-
néseit foglalta össze röviden: A novemberi
rendezvények sorában megemlékeztek a
szociális munka napjáról. Borszentelõn
vett részt 17-én, ahol körülbelül 70 fõ volt
jelen; 18-án a családotthonos gyermekek
támogatása céljából rendezett jótékonysá-
gi gálán képviselte a várost Székesfehérvá-
ron, a VOK-ban. Több egyeztetésre is sor
került, melyek közül a rendõrség kezde-
ményezésére megtartott járási egyeztetõ-
fórumot emelte ki, melyre civil szerveze-
tek, polgármesterek voltak hivatalosak, és
eljött a megyei fõkapitány is. Itt dr. Sükösd
fölvetette, hogy a megengedett össztömeg
túllépése és a sárfelhordás rendszeres
probléma, amit orvosolni kell. November
végén zajlottak a szokásos lakossági fóru-
mok a településrészeken. Volt érdeklõdés,
és az elhangzott felvetések nyomán már a
megoldások is folyamatban vannak. A
Vertikál Sárbogárdon tartotta évzáró kon-
ferenciáját, ahol számos fontos megbeszé-
lést tudtak lefolytatni. A megyei közgyûlé-
sen tárgyalták az M8 ügyét, melynek elõ-
készítõ szakasza elindult, 2022. december
31-éig kell meglennie a kész tervnek. Az
M8 Sárbogárdtól északra, a természetvé-
delmi területeket kikerülve haladna el.

Jogi szõrözés

Eleget tett a testület a Fejér Megyei
Kormányhivatal törvényességi felhívásá-
nak, az alakuló ülés vonatkozásában, ame-
lyet nem úszott meg a környék egy telepü-
lése sem.
Habár a felhívásban szereplõ megállapítá-
sok nem mindegyikével ért egyet a polgár-
mester és a jegyzõ, dr. Sükösd elfogadásra
javasolta a testületnek az anyagot.
A felhívás lényegében semmin nem változ-
tat, csak jogi szõrözés – a hozzá kapcsolódó
szavazások a képviselõk idegein kívül a ka-
rizmaikat is edzették.

Elfogadott munkaterv

Elfogadták a testület 2020. év munkaterv-
ét. Érkezett több módosító javaslat is. Dr.
Rácz Lajos fõorvos például új háziorvosi
kollegiális vezetõ megválasztását és a ren-
delõ parkolójának bõvítését szorgalmazza.
A polgármester ennek kapcsán elmondta:
a jogszabály szerint területi kollegiális ve-
zetõt járási szinten egymás között választa-

nak a fogorvosok, háziorvosok, gyermek-
orvosok, tehát ebbe az önkormányzatnak
nincs beleszólása.

Borbély Sándortól a roma nemzetiségi ön-
kormányzattal meglévõ megállapodás fe-
lülvizsgálata tárgyában érkezett javaslat,
ez azonban alapvetõ kötelezettsége az ön-
kormányzatnak. A képviselõ a beruházá-
sokról is szeretne beszámolót.

Dr. Sükösd megjegyezte: – Minden pályá-
zat minden mozzanatáról itt döntünk. Ké-
rem, fejtse ki, pontosan mit ért a javaslatai
alatt.

Borbély Sándor: – A kisebbséggel való
megállapodás mint jogi keret rendben van;
a tartalommal van kifogásom. Nem abból
áll egy együttmûködés, hogy pénzt ad az
önkormányzat. Közös polgárõrség kellene
például, ami a kölcsönös bizalom megnyil-
vánulása lenne. Másképp fogadja egy ro-
ma polgárõr jelenlétét az õ közege. Ne
csak kirándulásra költsék a pénzt. Valami-
kor volt Töbörzsökön cigányklub, ahol
táncoltak, zenéltek, fellépésre készültek.
Biztosítani kéne nekik helyet, ösztönözni
kellene õket.

Dr. Venicz Anita jegyzõ: – A megállapodás
a jogszabály által elõírtakat tartalmazza.
Az államtól kapnak anyagi támogatást, pá-
lyázat révén pedig feladatra támogatást.
Az önkormányzat adott 100 ezer Ft nagy-
ságrendben hozzájárulást mûködéshez
megkötöttség nélkül. Hogy õk ebbõl mit
csinálnak, azzal el kell számolniuk, ha pe-
dig nem használják fel, vissza kell utalniuk.
Az új roma önkormányzat részérõl elhang-
zott, hogy szeretnének gyermektánccso-
portot létrehozni, ruhákat, hangszereket
vásárolni, tanárt fogadni, és fellépni a vá-
rosi rendezvényeken. Most úgy tûnik – a
korábbi évekkel ellentétben –, van végre
szándék. Meglátjuk.

Dr. Sükösd: – A polgárõrség nyitott, az lép
be, aki akar. A roma kisebbség benne van a
lendületben, de hogy ebbõl lesz-e együtt-
mûködés, az majd elválik. Az elnök min-
den ülésre kap meghívót. Esetleg nyárra
elhívhatjuk beszámolót tartani.

Borbély a pályázatok kapcsán elsõsorban a
kerékpárútra gondolt, de idõközben utá-
najárt az információknak, így tájékozott a
témában.

Egy másik napirendi pont keretében felül-
vizsgálták a roma nemzetiségi önkormány-
zattal fennálló megállapodást, melyen
nem változtatnak. Az infrastrukturális
hátteret továbbra is az önkormányzat biz-
tosítja, ingyen.

A közfoglalkoztatás
perspektívái

Az idei és jövõ évi közhasznú, közcélú fog-
lalkoztatásról szóló tájékoztató kapcsán
dr. Sükösd elmondta: – Munkaerõhiány
van. A közfoglalkoztatásban azok marad-
nak, akiknek személyes körülményeik mi-
att nincs más lehetõségük, illetve azok,
akik az intézményekben dolgoznak és üre-
sedésre várnak. A közfoglalkoztatás struk-
túrájában nem változott: az út- és belvízvé-
delem, mezõgazdaság, intézmények, kép-
zések terén vonjuk be az embereket. A me-
zõgazdaság értékteremtõ; kevés emberrel
dolgozunk, ezért is ültettünk gyümölcsfá-
kat. Az út- és belvízvédelemben néhány
nagyon jó kollégánk, szakemberünk van.
Akik a városüzemeltetés keretében dol-
goznak, szakképzetlenek. Ugyanakkor a
járdák felújítása sokkal olcsóbban végez-
hetõ közfoglalkoztatás keretében.
A polgármester megjegyezte még, hogy a
város kétezer rózsatövét egy férfi és két nõ
gondozza, de mivel közülük csak egy tud
metszeni, ezért elõbb kellett nekilátni
ennek a feladatnak.
Borbély: – Nem értem, hogy a tönkölybúza
hogyan került az asztalra. Ahhoz technika,
gép kell. Ki fogja csinálni? Vagy kaszáljuk?
Dr. Sükösd: – Pontosítanék: a tönköly nem
búza, errõl kioktattak engem. Egy pro-
fesszor szeretné itt termeszteni az általa
nemesített fajtát. Az egyik kollégánk vál-
lalta az ezzel járó feladatokat. A tönkölyt
felvásárolják tõlünk. Tavaly kukoricát ter-
mesztettünk azokon a területeken, amik-
kel mást nem tudtunk kezdeni. Vala-
mennyi gépi munka kellett, de meg tudtuk
oldani. Itt is ez a terv.
Szilveszterné Nyuli Ilona: – Roppant meg-
alázó, amikor egy intézményben ugyanaz-
zal a szakképesítéssel, de kevesebb fizetés-
sel látja el a munkakörét a közfoglalkozta-
tott dajka, mint az alkalmazottként
dolgozó dajka.
Dr. Sükösd: – Az alkalmazott dajkák 40
%-a közfoglalkoztatott volt elõtte. A daj-
kastátuszok számát nem tudjuk növelni,
mert az adott.
Szilveszterné: – Karbantartó, vízszerelõ
van-e az önkormányzatnál?
Dr. Sükösd: – Megbízással foglalkoztattuk
a közfoglalkoztatásból kifutott szakembe-
reket, ezért volt karbantartónk. A vízsze-
relõ általános hiány, egy cégtõl vesszük
igénybe, mert így idõben jön, bár az árkép-
zésen szoktunk harcolni. Nekünk is ké-
nyelmesebb lenne, ha itt lenne a szerelõ.
Dr. Prágerné Topp Erika: – A közfoglal-
koztatottak óriási segítséget nyújtanak,
amikor harminc gyerek harmincfelé szalad
az iskolában.
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Szilveszterné: – Tény, hogy értékes mun-
kát végeznek. A bérük viszont alacsony.

Közbeszerzés ügyeletre

Közbeszerzési eljárást írnak ki a központi
orvosi ügyeleti feladatok ellátására Sárbo-
gárd, Hantos és Nagylók területére (ahol
eddig is mûködött). Más önkormányzatok
nem kívánnak csatlakozni. Sok ajánlatra
nem számítanak, mivel a nagy szolgáltatók
nem mennek egymás területére. A szak-
mai elbírálást dr. Csanádi József segíti.

Kõbányai kuszaság

Kissé kusza helyzet alakult ki a kõbánya vi-
szonyaiban. Ugyanis a bánya tulajdonosa
az önkormányzat, az üzemeltetõje a Dé-
szolg (mint a Közév örököse) volt, a bányá-
szati tevékenységet pedig bérlõként a Do-
lomit Kft. gyakorolta. Amikor a Dolomit
és a Dészolg közötti szerzõdés lejárt, a
Dészolg egy másik cégnek, az Inert-Tech
Kft.-nek értékesítette a bányászati jogot.
A Dolomit Kft. eközben a magánkézben
lévõ területek tulajdonosaitól megvásárol-
ta a bánya körüli földeket, viszont lemenni
nem tud máshol a bányagödörbe, csak az
önkormányzat területén, mert ott találha-
tó az egyetlen bejárat. A Dolomit ezért
megvenné a gödör egykettedét, a másik
egykettedét meg kibérelné. Ezt az ajánla-
tot tárgyalásra alkalmatlannak ítélte a pol-
gármester, mivel tovább bonyolítaná a
helyzetet, másrészt értelmetlen, hiszen a
Dolomit nem rendelkezik bányászati
joggal.
Borbély: – A Dészolg évente 50 millió mí-
nuszt termel. Ha 2 évig veszteséges a cég,
akkor ott problémák lesznek.
Dr. Sükösd: – Azért csökkent a Dészolg
bevétele, mert az állam kivette a hulladék-
szállításból a nem nonprofit jellegû cége-
ket, tehát nem vonhatók be alvállalkozó-
ként a hulladékszállításba. Jelenleg fel-
szállópályán van a Dészolg.
Borbély: – Az Inert-Tech se jobb, két éve
nincs bevétele, 30-36 millió Ft mínuszt ter-
mel.
Dr. Sükösd: – A bányászati jog jogerõsen
az Inert-Teché.

Borbély: – Ha rekultivációra kerül sor, ak-
kor az Inert-Tech biztosan nem fog ebbe
pénzt rakni.
Dr. Sükösd: – Felelõsségbiztosítással szok-
ták ezt megoldani. Az Inert-Tech mondjuk
megkereshetett volna minket, mint tulaj-
donost, amikor megállapodott a
Dészolggal. Ha nem szerzõdünk le velük,
lehet hogy az Inert-Tech bepanaszolja az
önkormányzatot, mert nem tudja a bányá-
szati jogát gyakorolni. Nem tartom jónak a
jogszabályt, hogy úgy kaptak bányászati jo-
got, hogy a tulajdonos nem kellett hozzá.
Így most bele vagyunk kényszerítve ebbe a
helyzetbe.
A testület határozata értelmében az ön-
kormányzat bérleti és üzemeltetési szerzõ-
dést köt az Inert-Tech Kft.-vel, 2 milló Ft
plusz áfa éves bérleti díj, valamint a kiter-
melt kõ mennyisége után 30 Ft/tonna plusz
áfa fejében.

Gyors döntések

A 2020-as, harmadik alkalommal megren-
dezésre kerülõ Run Bogárd számára ezút-
tal is 300 ezer Ft támogatást szavaztak
meg, akárcsak az elõzõ években. Ebbõl az
összegbõl jelentõs részt a chipek és a mérõ-
kapu bérleti díjára költenek a szervezõk.
A rendõrség kérésének eleget téve hozzá-
járul a testület Papp Attila Csaba körzeti
megbízott kinevezéséhez Kislókra.

Fogorvosváltás

Az 1. számú (rendelõintézeti) fogorvosi
körzetben dolgozó orvos családi okra hi-
vatkozva kezdeményezte az önkormány-
zattal nem is olyan rég kötött szerzõdés
megszüntetését. A körzetet tartós helyet-
tesítéssel dr. Marosvölgyi–Szõke Luca töl-
tené be (aki eddig az El-Dentnél dolgo-
zott).

Bejelentések

Novák Kovács Zsolt: – A Dészolgnak kö-
szönöm a gyors reagálást, remélem, a to-
vábbiakban is így lesz.
Ébl Zoltán: – Sok ember dicséri a karácso-
nyi díszeket, a gyönyörû fenyõt.

Erõs Ferenc: – A járda a Köztársaság úton,
a buszmegállónál meg van süllyedve, sár-
ban lehet csak menni.

Dr. Sükösd: – A következõ évi költségve-
tésben benne van ennek rendbetétele.

Tóth Béla: – Buszvárót szeretnének a Mû-
anyagnál, a Kinizsi utcától meg kellene csi-
nálni a járdát, szükséges a Mádi köz, Nap
és Kis utca burkolatának javítása, a Kos-
suth, Szélsõ és Damjanich utca kátyúzása.

Dr. Prágerné: – Pusztaegres köszöni, hogy
volt fûtés a buszon. Nagyhörcsök várja a vi-
lágítást a buszmegállónál, és kérik január-
tól a klubhelyiség kulcsát, hogy kézmû-
ves-tevékenységet folytassanak. Az adven-
ti koszorú Pusztaegresen a buszmegálló
elõtti téren lett elhelyezve, de bezavart a
mûsorba a busz, nehezményezte a sofõr,
hogy nem tud szabályosan megállni. Meg-
oldható, hogy adventi gyertyagyújtáskor
pár méterrel arrébb álljon meg a busz?

Dr. Sükösd: – Ezt majd megoldja az élet. A
sofõr be tud húzódni a jog mögé, de ha
nem érti meg, hogy adventi gyertyagyújtás
van, akkor más baja is van.

Szilveszterné: – A Mûanyagnál a busz-
megállót és a nagyhörcsöki világítást én
már korábban fölvetettem. Remélem,
most mindegyik meg fog valósulni. A sár-
felhordás kapcsán jegyzem meg, hogy na-
ponta három-négy esetet jelentek be, ilyen
rossz még nem volt a helyzet. Ha valaki
nem teszi a feladatát, viselje a következ-
ményeit. A mûvházra két ütemben hatal-
mas összeg lett költve. A hátsó bejáratnál
feljött a taposó, töredezett a beton. Ennyi
millióból kellett volna kerülnie oda pár
ezer forintnak. Ha egy fõvárosi mûvész ott
elesik…

Borbély a bölcsõde elõtti parkolás megol-
dását sürgette.

Dr. Sükösd: – A bölcsõde elõtti terület
nem alkalmas parkolónak. Ott van közel a
lakótelep elõtti parkoló, ahol meg lehet
állni.

A képviselõk kellemes ünnepeket és bol-
dog új évet kívántak egymásnak, és lapun-
kon keresztül a város lakosságának is.

Hargitai–Kiss Virág
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Advent harmadik vasárnapján
Advent harmadik vasárnapján a sárszent-
miklósi református gyülekezet igés–zenés
szolgálatával készíthettük fel szívünket a
küszöbünkön álló karácsonyra, a Megváltó
eljövetelére. Mivel az alkalmat megelõzõen
volt a helyi kórusok karácsonyi koncertje a
mûvelõdési házban, ezért sokan maradtak
a közönségbõl a gyertyagyújtásra.
Miután együtt elénekeltük az Adventi hír-
nök harmadik versszakát és föllobbant a
harmadik láng is a koszorún, pogácsával,
süteménnyel, meleg teával, sok szeretettel
kínálták meg a jelenlévõket a gyülekezet
tagjai.

Hargitai–Kiss Virág

Ünnepre
jöttünk

A Sárszentmiklósi Általános Iskola
énekkara és 5. osztályos diákjai, vala-
mint a Violin Mûvészeti Iskola hangsze-
res növendékei december 17-én, kedden
tartották hagyományos december végi
koncertjüket a sárszentmiklósi katolikus
templom falai között, teltház elõtt. A
meghitt ünnep hangulatát betlehemes
játékkal, karácsonyi dallamokkal és al-
kalomhoz illõ idézetekkel teremtették
meg.

Tudósítónktól
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VIOLIN-KARÁCSONY
Az elmúlt hét folyamán tartották karácso-
nyi koncertjeiket a Violin Mûvészeti Isko-
la hangszeres tanítványai, kedden délután
a Sárszentmiklósi Általános Iskola aulájá-
ban, csütörtökön délután pedig a sárbo-
gárdi mûvelõdési ház kamaratermében.
Sárszentmiklóson népszerû karácsonyi
énekek, valamint Krieger, Beethoven,
Papp Lajos, Mozart, Telemann, Brahms,
Bartók, Borlói Rudolf, Vivaldi, Loeillet
mûvei, egy svéd népdal és rénszarvasok
vágtája hangzott el Hegedüs Amina Han-
na, Horti Zsófia, Kovács Franciska, Pukli
Luca, Csuti Emma, Horváth Elvira (furu-
lya); Lukács Ramóna (altfurulya); Kovacs
Elizabet, Hegedüs Anna, Reiter Tamara
(klarinét); Kristóf Nikolett, Csõgör Ádám,
Csõgör László (trombita); Vámosi Nóra
(gitár); Sepsi Áron, Szántó Botond,
Lénárt Roland (dob); Pásztor Márton,
Pásztor Lili, Kék Viktória Mayer Damján,
Szántó Lehel, Hollósi Géza (zongora), va-
lamint Pásztor Magdolna fuvolás és furu-
lyás tanítványainak – Plancon Eszter, Ko-
vács Bítia, Huszár Lara, Szabó Anett, Hor-
váth Flóra Sára, Vámosi Zsófia, Lénárt
Gréta, Németh Ajsa, Márton Angéla,
Bokányi Boglárka – tolmácsolásában.
Sárbogárdon a mûsort Szummer Ádám,
Csõgör László (trombita) és Koska György

(tenorkürt) triója keretezte. Itt a mintegy
háromnegyed órában az ünnepkör dalla-
mai mellett Handel, Loeillet, Mendels-
sohn, Vivaldi, Borlói, Mozart, Georg
Muffat, Kálmán Imre mûvei csendültek fel
Szabó Szonja, Papp Noémi, Papp Noel,
Papp Boglárka (furulya); Lukács Ramóna
(altfurulya); Jákob Zoltán (klarinét); Já-
kob Sándor (oboa); Kovács Péter, Mezei

Júlia, Makkos Illés (zongora); Palotás
Panna (hegedû); Magyar Szofi, Kovács
Amina (gitár); Kristóf Nikolett, Csõgör
Ádám (trombita); Gõbölös Gergõ, Nochta
Barnabás (szintetizátor) elõadásában.
Mindkét eseményen elmaradhatatlan volt
a közös éneklés, és az oktatók: Jákob Zol-
tán, Cegelnyik Jelena, Szász Dávid is kivet-
ték részüket a szereplés izgalmaiból kísé-
rõként.

Hargitai–Kiss Virág

Adventi vásár
Sárbogárdon

Huszár Károly saját és édesanyja, Huszár Józsefné munkáival, valamint Szücs
Istvánné, Csapó Istvánné várta az érdeklõdõket karácsonyi ajándéknak és
dísznek kiváló, egyedi kézmûvesalkotásaival a Fejér Megyei Népmûvészeti
Egyesület szervezésében szombaton a mûvelõdési ház aulájában. Sajnos cse-
kély érdeklõdés övezte a vásárt, talán a munkanap miatt, pedig több felületen
is meg lett hirdetve. Bízom benne, hogy ez nem csüggeszti a kezdeményezõk
kedvét. Jövõre talán többen leszünk. Érdemes lenne esetleg egy népes rendez-
vényhez kapcsolni a vásárt.

Hargitai–Kiss Virág
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KÓRUSDÉLUTÁN
A nézõtér ezúttal is megtelt. Oldalt néhányan,
szabad ülõhely nem lévén, álltak is, a hátsó pót-
székek mind foglaltak voltak. Decemberi vasár-
nap este Sárbogárdon. Több százan szánták rá
magukat, hogy eljöjjenek megnézni, meghallgat-
ni néhány helybeli kórus koncertjét. Ez már évti-
zedek óta így megy a városunkban. Így karácsony
elõtt összejön egy nagyobb embercsoport kórus-
zenét hallgatni. Jól emlékszem, hogy eleinte gya-
log, vagy kerékpáron jöttek el, most viszont
annyira zsúfolt volt az autóparkoló, hogy isteni
szerencsének éreztem azt a szûk helyet, ahova si-
került beszorítanom a kocsimat.
Egyébként a karácsony és az emberi csoportok ál-
tal megzendített ének valahogy összetartozik. A
„gyönyörû szép, csodálatos éjjelen” régen min-
denfelõl énekek hangzottak. Van gyermekkori
emlékem a falum fõutcáján vonuló tömegrõl,
amelyik ezeket a mindenki által ismert énekeket
hangoztatva vonult a templomba éjféli misére.
Gyakran én is ott voltam a misén, és majd elállt a
lélegzetem, amikor a zsúfolt templomban felhar-
sant a „Dicsõség mennyben az Istennek” kezdetû
ének, visszhangozva, ugye, az angyalok kórusá-
nak szövegét, amelyet a pásztoroknak zengtek a
dicsfény közepette. Nem lehet letagadni, hogy
némely irányokból némi pálinkás kilégzés gyanú-
ja is fölmerült, de csak annál lelkesebben szólt az
énekszó, szinte repedtek az õsi falak.
Akkoriban még hideg volt a december vége. Mi-
kor az emberek nagy kabátjaikat levetve asztal-
hoz ültek, elõkerültek a kocsonyástálak, ugyanis
éjféli mise után kocsonyát ettek a népek, mert vé-
get ért az adventi böjt. Még visszhangzottak a lel-
kükben a misén hallott szent énekek. A karácsony
elképzelhetetlen volt ezek nélkül.
Aranyosak voltak a miklósi iskolások, ahogy pa-
tyolatfehér blúzaikban, szép rendben bevonultak
az emelvényre. Felzendültek az üde, éles gyer-
mekhangok. Szívesen hallgattam volna egyet-ket-
tõt azokból a régi melódiákból, de a mai ízlés alig-
hanem kopottnak érzi õket, inkább modernebb
feldolgozást választottak. A gimnazisták szerep-
lését érdekessé tették a fölvonultatott hangsze-
rek. Öröm, hogy ilyen népes kórus tudta képvisel-
ni az iskolát, és fegyelmezett, a hangszerekhez jól
illeszkedõ énekükkel élményt nyújtottak a hallga-
tóságnak. A felnõttek együttese természetesen
más minõséget képviselt. Például Kodály Zoltán
mûvét, az Adventi éneket csakis egy már-már
profi csoport képes elfogadhatóan tolmácsolni. A
középkori latinság gyönyörûséges himnuszát Ko-
dály öt versszakon keresztül új és új zenei felfo-
gásban mutatja fel, végig egy bonyolult többszóla-
músággal. A kórus minden karácsonyi hangver-
seny alkalmából szinte kiköveteli, hogy kerüljön
mûsorra, mert ez a mû megunhatatlan, mindig él-
ményt ad.
Reméljük, a karácsonyi hangversenyek jó szokása
mindig és mindig megmarad. Nemcsak megala-
pozzák az ünnepi áhítat hangulatát, hanem ran-
got adnak városunknak is. Állítólag egy pesti té-
vés azt találta leírni, hogy „a kultúra mi vagyunk”.
Mármint õk, a fõvárosi kávéházi intellektuelek.
Elszánt ember. Bátran szembenéz azzal a ve-
széllyel, hogy közlése következtében ellenállha-
tatlanul nevetségessé válik.

L. A.

EGY CSALÁDNYI VÁROS
Lehettünk úgy háromszázan, mégis egy nagy családot alkottunk a helyi kórusok
ezüstvasárnapi hangversenyén, mely mindig bensõséges hangulatban telik. Saj-
nos azért nem volt teljes a létszám, mert betegség miatt két énekkar, a Mészöly
Géza Általános Iskola kórusa és a Schola Catholica Kamarakórus idén nem tu-
dott eljönni.
Dr. Sükösd Tamás polgármester beszédében jobbulást kívánt a távollevõ éneke-
seknek, és megköszönte Szabados Tamásnak, valamint a Bogárd-Dal Egyesület-
nek a koncert megszervezését, hogy minden évben lehetõséget biztosítanak a fia-
talabbaknak a felnõttkórusokkal közös fellépésre.

Az elõadást a Sárszentmiklósi Általános Iskola gyermekkara nyitotta Horváth
Ferencné vezetésével, Farkas Ferenc feldolgozásaival: egy francia karácsonyi
énekkel és egy dél-amerikai karácsonyi énekkel. Majd egy magyar karácsonyi
ének és Karai József feldolgozása, a „Hív minket most egy tiszta szó” hangzott el,
melyet az „A Solfege Christmas” követett. A gyerekeket Huszics Ibolya kísérte
zongorán.
Utánuk a Petõfi Sándor Gimnázium énekkara és hangszeresei vonultak a szín-
padra, tanárukkal, Bereczk Hedviggel. Mûsorukban elsõként Pintér József
„Csendes a puszta” címû német karácsonyi énekét hallhattuk szólisták közremû-
ködésével, Horváth Flóra, Plancon Eszter, Vámosi Zsófia fuvola-, illetve Varnyu
Lilla zongorakíséretével.
Bereczk Hedvig és Csõgör László zongora–trombita kettõse színesítette az estét
Schubert Szerenádjával, majd egy finn szerzõ, Jakko Mantyjarvi „Ave Maria” cí-
mû különleges mûvével ajándékozott meg bennünket a kórus, vendégfellépõkkel
kiegészülve (többek között a Schola Catholicából és a tanári karból).
A koronát repertoárjukra a Fehér karácsony (Irvin Berlin szerzeménye) tette föl,
melyet gitáron Kovács Réka, Tóth Zsuzsa, Németh Szabolcs, Szõnyegi Tamás,
dobon Palotás Péter, zongorán Varnyu Lilla kísért.

A Huszics Vendel Kórus olyan darabokból válogatott erre az alkalomra, melyek a
kórustagok és a közönség kedvencei, úgymond igazi kórusslágerek. Gábeli Klára
vezényelte Handel „Örvendj világ!” címû mûvét, Serli Tibor „Olyan szép az éj”
kezdetû feldolgozását, melyben Huszics Anikó énekelt szólót. Huszics Vendelné
dirigálásával adta elõ a kórus Arcadelt „Ave Maria”-ját, Kodály elmaradhatatlan
„Adventi ének”-ét, egy tüzes, katalán karácsonyi dalt, a Reszkessetek betörõkbõl
jól ismert, angolszász területeken elterjedt „Ring Christmas Bells”-t (mely egy
ukrán származású szerzõ alkotása) és a „Jingle Bells”-t. A zongoránál ismét
Huszics Ibolyát köszönthettük.
Az est legfelemelõbb része az volt, amikor befejezésül a teremben lévõkkel közö-
sen énekeltük a „We Wish You a Merry Chistmas” és a „Mennybõl az angyal”
kezdetû karácsonyi dalokat.

Hargitai–Kiss Virág
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Angelus Silesius:
KARÁCSONYI PÁRVERSEK

Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet,

Hogy széna-szalma én már soha ne legyek.

Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog!

Kik látták az Urat elsõnek? Pásztorok.

Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet,

S a porszem képtelen felfogni az eget?

Nézd a Szûz Gyermekét! S a szûk jászolt tekintsed:

Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg.

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne,

Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne.

Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben,

Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.

Fordította: Csanád Béla

Grecsó és Kollár
Mindig felemelõ élmény, amikor a tévében, vagy nagyszínpadon látott
mûvészekkel való személyes találkozásban nem lerombolódik, hanem
megerõsödik az irántuk érzett szimpátia. Most is ezt élhettük át Grecsó
Krisztián és Kollár–Klemencz László zenés irodalmi estjén a díszterem-
ben december 16-án, hétfõn, a Madarász József Városi Könyvtár szerve-
zésében. A két író–dalszerzõ közvetlenségével, gondolatvilágával hamar a
szívünkbe lopta magát.

Kollár–Klemencz László egy Kemény István-verssel nyitotta az egyórás
kulturális kalandot, majd saját zenei és prózai alkotásaikból, kedvenceik-
bõl válogatott csokrot nyújtottak át a közönségnek. Többek között hall-
hattuk Grecsó Krisztián Nõk Lapjában közölt sorozatának új darabját,
gyermekkorára való visszaemlékezését.

A páros némely mondata magánéletükbe is bepillantást engedett. Így tud-
tuk meg, hogy Grecsó Krisztián 11 évig néptáncolt, mely kihat a zenéjére
is; Kollár–Kelemencz László pedig rendszeresen vesz részt disznóvágáso-
kon, mely Ági címû írását ihlette.

Hargitai–Kiss Virág

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 megvásárolni a teljes mûvet, azt már a
kiegészítéssel egybekötve 7.000 Ft-os áron árusítja a
Hírház a Sárbogárd, Hõsök tere 12. szám alatt. Után-
vétes rendelés a 06 25 508 900-as telefonszámon, vagy
a bogardesvideke@gmail.com e-mail-címen lehetsé-
ges.
Könyvrendelésével a Sárbogárdi Múzeum Egyesület
helytörténeti munkáját támogatja.

Hargitai Lajos

Békés, szeretetteljes
karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kíván az

Élhetõbb Sárbogárdért
Környezetvédõ Egyesület!
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Tanúk és történetek
Minden magyar családot érintõ történelmi
korszakot: a téeszidõket dolgozta fel film-
jében Pápai Áron Gergely és Varga Zsolt,
Cece vonatkozásában. A közel egyórás al-
kotást nézve szinte mindegy is, mely hely-
ségre fókuszál a dokumentumfilm, hiszen
hasonló történetekrõl mesélhetnének bár-
hol az országban. Éppen ezért lehet érde-
kes mindannyiunk számára ez a lebilincse-
lõ alkotás, a cecei tanúk és leszármazottaik
történetei, hordozott, megõrzött emlékei.
A film premierjére december 14-én, szom-
baton délután került sor a Cecei Mûvelõ-
dési Ház mozitermében, ahol a székeket
megtöltõ érdeklõdõk között ott ültek a
filmkockák szereplõi, a két alkotó, vala-
mint Letenyei László, a film cecei szárma-
zású producere.

Fazekas Gábor köszöntõje után Tóth Pál
Péter, a Magyarország Felfedezése Alapít-
vány kuratóriumának elnöke vezette be
pár gondolattal a vászonra vetített képso-
rokat. Úgy fogalmazott: a téeszesítés tra-
gédiáin sokan túl tudtak lépni – az élet-
igenlés a borzalmat is meg tudta szépíteni.
Ebben a filmben feldereng mindaz, amit a
szülõk, nagyszülõk vagy maguk a megszó-
lalók átéltek. Kivételes, és talán egész Ma-

gyarországon egyedülálló, hogy ez már a
második, traumát feldolgozó film Cecérõl.
Az elsõ 1956 történéseit tárta föl, és szin-
tén a Letenyei–Pápai–Varga hármas nevé-
hez fûzõdik.
A film után egy kis sütemény, pogácsa és
üdítõ mellett lehetõség nyílt a látottak
alapján följött gondolatok megosztására.

Hargitai–Kiss Virág

Vásárfia Alapon

A nemrég fölavatott közösségi téren: az alapi piacon gyûlt
össze a község népe, hogy az óvodások kis mûsorát köve-
tõen vásári forgatagban parolázzon, vidám csevejbe feled-
kezzen az ismerõsökkel fahéjas sült almát, süteményt,
bundás kenyeret s minden földi jót falatozva, forró teát,

forralt bort kortyolgat-
va. A kulináris remek-
mûvek megteremtésé-
ben a helyi asszonyok
jeleskedtek. Ugyanak-
kor különféle portékák
közül is lehetett válo-
gatni karácsonyra. Az
elsõ alkalommal meg-
hirdetett adventi vásár
jó hangulatú együttlét-
té kerekedett.

Hargitai–Kiss Virág
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Szentiváni suliszemle: Adventi programjaink

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. Spányi Antal püspök atya gondolatait idézve: „Az ad-
vent nagyszerû lehetõség arra, hogy elcsöndesedjünk, magunkba
nézzünk és megkeressük a módját annak, hogyan tudnánk még
jobban beengedni Istent az életünkbe. Jézus Krisztus, aki kará-
csonykor önmagát adja az emberiségnek, szeretne újból közénk
költözni és átadni magát nekünk. Nyissuk meg szívünket, hogy be-
fogadva Õt mi legyünk azok, akik által Isten megszületik a többi-
ekben. Kívánom, hogy Isten szeretetét megtapasztalva a kará-
csonyt békében és örömben tölthessék el, hogy ezt az örömet to-
vábbadva mások is találkozhassanak Isten emberszeretetével.”
Négy éve egy szép kezdeményezéshez csatlakozott iskolánk. Az
Alsószentiváni Egyházközség képviselõi ugyanis vallási, felekeze-
ti hovatartozástól, világnézeti meggyõzõdéstõl teljesen függetle-

nül, a közeledõ karácsony jegyében minden érdeklõdõt szeretet-
tel meghívtak az esti adventi gyertyagyújtásokra. Ezeken az alkal-
makon a szombati istentiszteleteket követõen mindig meggyúj-
tották az adventi koszorú egy-egy gyertyáját egy kis felolvasás ke-

retében. Természetesen az idei mûsorból sem maradhattak ki ta-
nulóink, hiszen amellett, hogy az alapvetõ keresztény értékek ter-
jesztését eleve fontosnak tekintjük, iskolánk képezi a település
egyik kulturális centrumát is. A kiválasztott szövegekkel az ad-
venti idõszak lényegét kívántuk visszaadni, ami nem más, mint a

karácsonyra való lelki felkészülés, középpontjában a boldogság, a
remény, a hit, az öröm és a szeretet. Vagyis mindaz, amirõl pénz-
középpontú, „olyan szegény ez a túl gazdag világ”-unkban a kará-
csonynak szólnia kell(ene). Talán egyszer megérjük, hogy a leg-
több ember számára errõl is fog szólni, s nem kell az október 6-ai
mûsorra mécsest vadászva már kora õsszel csokoládémikulások-
kal szemeznem a szupermarketek polcain.

Iskolánkban régi hagyomány az is, hogy mindig szervezünk egy
közös, kézmûves jellegû programot, amit a karácsonyra való ké-
szülõdésnek szentelünk. Az idén sem lehetett ez másképpen.
2019. december 14-én a szülõk és a tanárok közremûködésével ta-
nulóink készíthettek karácsonyi díszeket, hajtogathattak karton-
ból és vághattak ki keménypapírból karácsonyi dekorációkat, ra-
gaszthattak, festhettek karácsonyi mécseseket, díszíthettek (és
fogyaszthattak) mézeskalácsot (ezúton is köszönet a szülõi fel-
ajánlásokért), valamint a végén a 7-es tanteremben zenét hallgat-
hattak és táncot is gyakorolhattak. A halk karácsonyi zene, a fris-
siben fogyasztható tea és linzer illata, az osztálytermek és a folyo-
só dekorációi mellett az iskola közös karácsonyfája és adventi
koszorúja is aláfestette a karácsonyi hangulatot, amely az adventi
idõszakban aulánk impozáns látványosságának számít. Nemsoká-
ra karácsony!

Kiss Attila igazgató
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Kurdisztán: Állam az államban
7. rész

Az ötödik nap reggelén taxit hívtam és ki-
vitettem magam ahhoz a buszpályaudvar-
hoz, ahonnan minibuszok indulnak Kur-
disztán déli részeire. A tervem az volt,
hogy elõször Kurdisztán legdélibb városá-
ba, Halabdzsába menjek, onnan visszafelé
megállok Szülejmanijéban, utána visszaté-
rek pihenni Erbilbe.
A minibuszok az ismert rendszerrel mû-
ködnek: elindul, miután megtelik. Ez pe-
dig mindig Allah kezében van. Igaz, hogy
reggel tízkor már ott pislogtam, de csak
délre telt meg a minibusz. Pár bõ bugyogós
férfi üldögélt a környéken, kezükben
tespihhel (rózsafüzérrel). Késõbb érkezett
egy idõsebb, sötét ruhás, fejkendõs asz-
szony is, aki a peron szélén ülve várako-
zott, egyik kezében cigarettával, a másik-
ban a mobiljával. Miközben beszélt, cso-
dálkozva lekattintottam magamnak. Nem
haragudott meg érte, sõt, nevetve pózolt.
Késõbb csatlakozott még egy fiatalabb pár
és még pár férfi. Amíg gyülekeztek, körbe-
jártam a buszmegállót. Megtaláltam a tisz-
ta mellékhelyiséget, ahol megtöltöttem
vízzel a butykosomat. Sofõrökkel beszél-
gettem, akik utasra várva a közeli perono-
kon unatkoztak. A mellettünk álló peront
izgalmassá tette számomra az a tény, hogy
a 40 km-rel arrébb fekvõ Moszulba indult.
Az õsi Ninive is ott fekszik mellette, amit
az IS-esek teljesen szétromboltak, fölbe-
csülhetetlen történelmi értékû múzeumi
anyagát szétverték, vagy feketén árulják a
világban még most is. Kurdisztán szabad
vízuma nem engedi, hogy a határán kívüli
Irakba menjek. A helyiek szerint egyrészt
nem is biztonságos, másrészt a város a
totális káoszban leledzik még mindig:
nincs munka, az infrastruktúra a háború
vége óta nem javult, minden koszos és
rendezetlen.
Már indulásra készen ültünk, amikor egy
fiatal, magabiztos, bár kissé nyegle, nyuga-
tiasan öltözött fiú is be akart szállni. Nem
értettem, mit kérdezgetett a sofõrtõl és az
utasoktól, aztán elment egy másik peron-
hoz. Az egyik férfi, kezében zaklatottan
rózsafüzért morzsolva megvetõen jegyezte
meg a buszban: „Az ilyen alakoktól mentse
meg az isten Kurdisztánt!” (Be Kurdistan
kharab!)
Utasaim között két férfinek is köze volt
Hollandiához. Az idõsebbik 20 évig tartott
fönn egy éttermet Hágában, de nem be-
szélt hollandul. A fiatalabbik 11 évig élt
Hollandiában. 2006-ban toloncolták ki,
mert a menekülttáborban többször is afgá-
nokkal verekedett össze. Állítólag az afgá-
nok mindig heroinoznak. Már megbánta a
tettét, és minden vágya, hogy ismét Hol-
landiában éljen.
Útközben idilli tájakon haladtunk. Sajnos
mindig éppen akkor bukkant föl valami
fényképeznivaló, amikor mindkét kezem
foglalt volt: vagy virslit, vagy retket, vagy

revant (egy vastag szárú, zöld növény, a re-
barbarához hasonló tulajdonságokkal, víz
helyett jó folyadékpótló), vagy kenyeret
szorongattam bennük. Mint például ak-
kor, amikor egy nyáj bukkant föl a dombok
mellõl, sötét színû, hosszú szõrû, csavaros
szarvú birkákkal és egy pásztorral.
Szülejmánijébõl az egyik utassal utaztam
tovább, aki szintén Halabdzsába igyeke-
zett. Ott jogász. Perzsául beszélgettünk.
Iránban végezte a tanulmányait. Meglett
fiatalember létére addig lakik a családjá-
val, amíg meg nem házasodik. Taxival át-
mentünk egy másik, tiszta és modern busz-
állomásra, immáron hárman, mert csatla-
kozott hozzánk egy fiatal lány is. A lány fel-
tûnést keltett a környezetében, mert a haja
lilásra volt festve, vastagon lepte az arcát a
púder, a száját a rúzs, a szempilláit a festék.
A rekkenõ hõség ellenére bakancsban volt
és vékony cigarettát szívott. Egy kis idõ
után kialakult az a szokásos bensõséges
csevejparti, amit mindig nagyon élvezek.
Egyszer álltunk csak meg egy törökorszá-
gihoz nagyon hasonló, út melletti vendég-
lõnél, ahol ezzel a lánnyal járkáltam körbe.
Mire észbe kaptam, kifizette helyettem a
cigarettámat. A vendéglõben a pincérek a
konyhába is beengedtek minket, ahol a
lelkes szakácsok és felszolgálók mindent
apróra megmutattak és elmagyaráztak.
Bármit lefényképezhettem.
A lány fodrászként dolgozik, iráni kurd, a
haját maga kreálta. Legfontosabb életelve
a szabadság és a függetlenség. Amikor a ta-
xiban ülve megálltunk egy benzinkútnál,
elõvett egy cigarettát és kényelmesen rá-
gyújtott. Rögtön ráolvastam, amit rá kel-
lett, ehhez még adott egy adagot a jogász
is. Annyira kellemetlennek találta a hely-
zetet, hogy kiszállt az autóból és a benzin-
kút mellett álló egyik bokorhoz ment befe-
jezni az élvezetét. Miután visszaült, még
egyszer a fejére olvastunk, megmagyaráz-
va, milyen veszélyes is, amit csinált, hogy

nem egyedül él a világon, és hogy ennek
semmi köze a szabadsághoz és a független-
séghez.

Halabdzsába késõ délután érkeztünk. A
jogász, Zakaria, elõször a város bejáratától
nem messze fekvõ emlékmûhöz vezetett.
Szaddam akkori vegyi fegyveres támadásá-
nak emlékét õrzi ez a körkörös, magasra
ívelõ épület, udvarán egy harci repülõ ron-
csával, ami vegyi fegyvereket szórt a tele-
pülésre. A múzeum maradandó nyomokat
hagyott bennem: rengeteg fénykép a táma-
dás elõtti és utáni korszakból, halott csalá-
dokról szerteszét az utcákon, kertekben,
helyiségekben. Berendeztek egy pár ház-
nyi utcácskát is viaszbábukkal arról a pilla-
natról, ami rögtön a támadás után történt.
Megrázó látvány. Az egyik szekrényben
olyan tárgyakat állítottak ki, amiknek köz-
vetlenül is köze volt a támadáshoz: külföldi
tudósítók fényképezõgépei, újságcikkek a
világ minden tájáról, az eredeti orvosi
szakértõi vizsgálat nyilatkozata Szaddam
Husszein és két fia, Uday és Qusay halálá-
ról (Moszulban végeztek velük az ameri-
kai katonák 2003-ban), és róluk halotti
fényképek. Sõt, a bagdadi kormány ennek
a múzeumnak ajándékozta Szaddam saját
kezûleg aláírt halálos ítéletét, a tollat, ami-
vel aláírta, meg a kötelet, amivel fölakasz-
tották.

Az emlékmû után a városka dombján álló
gondozott temetõbe sétáltunk, ahol több
tömegsír is emlékeztet a történtekre.
Zakaria elmesélte, hogy a vegyi támadás
idején ötéves kisfiú volt. A családja vala-
honnan hírt kapott, hogy támadást intéz-
nek Bagdadból, és még elõzõ nap elindul-
tak a magas, zord hegyeken át, több más
családdal együtt. Több napig gyalogoltak
étlen-szomjan Irán felé. Arra emlékszik
nagyon, hogy halálosan kimerült volt.

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

A reggeli után, 8 óra körül indultunk hazafe-
lé zarándoklatunk utolsó napján, mely csak-
nem egészében utazással telt: Olaszor-
szág–Szlovénia–Magyarország. Magyaror-
szágra értünk haza: Mária országába. Abba
az országba, amelyet Szent István királyunk
981 éve a Boldogságos Szûz Anyának aján-
lott fel, és amely a mi hazánk. Vallom, hogy
Magyarország Nagyasszonya kísért minket
zarándokutunkon a lourdes-i jelenés helyé-
re, és az Õ közbenjárása által támogatva tér-
hettünk haza szeretteinkhez és egyházme-
gyénkhez lélekben megerõsödve, hitünkben
gyarapodva. Zarándokbuszunk utasai, bár
sokfelõl és többféle élethivatásból, más-más
körülmények közül érkeztek, mégis szeretet-
teljes közösséggé forrtak az út során. Bizo-
nyára ez is a Szûz Anya égi közbenjárásának
köszönhetõ. Adja Isten, hogy ez a zarándok-
út, melyet a szeplõtelenül fogantatott Szûz
Máriával jártunk végig, szolgáljon testünk és
lelkünk javára és üdvösségére, szeretteink-
nek (akiket lélekben a Szent Szûzhöz vit-
tünk) hitben, reményben és szeretetben való
megerõsítésére, betegeink testi és lelki
gyógyulására, a ránk bízott gyermekek hitbé-
li elõmenetelére és egyházmegyénk gyarapo-
dására.
Tünde: – Nemcsak a bõröndömet vittem az
útra, hanem egy láthatatlan batyut is cipel-
tem, melybõl egy-egy templomban, egy-egy
szent „lábánál” letettem egy kicsit, mígnem
elfogyott. Voltak benne kisebb-nagyobb
problémák, gondok, betegek, a rám bízotta-
kért és szeretteimért való testi-lelki aggódá-
som, a magam kis nehézségei, örömei – most
átadtam. Nem könnyû mindent odaadni,
nem könnyû teljesen odaadni, s nem könnyû
elfogadni a Jóisten akaratát. Szûz Máriának
sikerült, ahogy Bernadettnek is, s még sok
más, szent életû embernek. Kívánom, hogy
én magam és minden kedves zarándoktár-
sam tudjon azzá az emberré válni, aki aján-
dék az emberek és a Jóisten számára!
Néhány zarándoktársunk gondolatait sze-
retném végül megosztani az Olvasóval:
– Csodálatos élmény volt megtapasztalni a bu-
szon az egymásra figyelést és a segítõkész jóin-
dulatot.
– A francia határnál, amikor egyik útitár-
sunknak nem voltak meg az iratai, láttuk a
rendõröket, akik néztek minket, és mondtuk
az imákat: „Most segíts meg Mária…” –
„Szent Mihály fõangyal…” – ki-ki vérmér-
séklet szerint, és nem állítottak meg.
– Hálás vagyok a bennünket szeretõ Istennek
és égi Édesanyánknak a zarándokúton eltöl-
tött napokért! Köszönöm, hogy Veletek le-
hettem!
– Hálás vagyok, hogy lehetõség volt az el-
csendesedésre, szemlélõdésre, a várakozásra
(fürdõ) és arra, hogy erõt merítsünk a min-
dennapi szolgálatunkhoz. Különösen szép
volt a gyertyás körmenetben a közös ima és
ének.
– Én is nagyon hálás vagyok az útért. Nagyon
köszönöm a gyengéd rám figyelést, elfoga-
dást. Jó volt Szent Ágostonnál lenni. Bölcses-
séget, okosságot kérni a tanúságtételhez, ta-
nításhoz, és a vágyat érezni a tanuláshoz. Gá-

bor atya prédikációja a Grottónál: Szent Si-
mon és Szent Júdás Tádé ünnepén úgy gyó-
gyítottak meg valakit, hogy Jézus arcát (Ve-
ronika kendõjét) tették rá. Gondolataim,
amik a beszéd hatására elindultak bennem: a
gyógyuláshoz Jézust kell magunkra ölteni,
magunkba engedni; gyógyulás, ha a másik-
ban meg tudjuk pillantani Jézust.

– Egyelõre csak a csodaszép, a kegyelem, a
hála szavak járnak a fejemben. Azt hiszem,
amikor elõször érkeztünk a templom elõtti
térre, sok lelki fájdalomnak a terhe tört ki be-
lõlem. Arra gondoltam, hogy amikor az em-
bernek erõsnek kell lennie, hogy támasza és
vigasza legyen a rászorulónak, a családtagjá-
nak, a rábízott gyermekeknek, részt vegyen a
fájdalomban, amelyen nem tud segíteni és
sírni sem szabad, akkor az nagyon nehéz. De
ott a Szûz Anya közelségében szavak nélkül
is meghallgatásra találtam. Az öröm, a meg-
könnyebbülés, a terhek letétele felszabadult-
tá tett. Hatalmas nagy kegyelemben volt ré-
szem, ami remélem, elkísér nagyon sokáig!
Soha nem gondoltam volna, hogy látni fogom

a Pireneusok vonulatát, hogy a Földközi-ten-
ger partján állhatok. Elbûvölt a gyönyörû táj.
Fontos volt számomra, hogy nagyon sokat
imádkozzam, és ez sikerült. Nem kellett most
mással foglalkozni, ez volt csak a dolgunk.
Ettõl feltöltõdtem, és most fáradhatatlannak
érzem magam. Hálás a szívem és szeretettel
teli az iránt, aki rám gondolt, valamint aki le-
hetõvé tette, hogy én részt vegyek, átéljem
ezt a zarándoklatot. KÖSZÖNÖM!
Így kezdtük a beszámolónkat: „Még sötét
van”. A zarándoklat végén, csütörtökön este
így fejezzük be: Már sötét van. Sötét van, de
csak azért, mert a nap a Föld másik oldalán
ragyog. A lelkünkben azonban ott a kegye-
lem fénye, mely most Isten Anyjának, a
lourdes-i Notre Dame-nak közbenjárására él
bennünk. Amikor a pislákoló parkolóban egy
hét elteltével újra öleljük szeretteinket, eb-
ben a kegyelmi ragyogásban részesíthetjük
Õket! Mindezért DEO GRATIAS!
Mindezek után szeretettel mondunk köszö-
netet Hajdú Ferenc helynök atyának, aki ezt
a zarándoklatot mindannyiunk javára meg-
szervezte és vezette, valamint Harkai Gábor
atyának, aki a lelki vezetés szolgálatát Ferenc
atya társaként vállalta.
Végül pedig minden jelenlévõ köszönetét
tolmácsoljuk Spányi Antal megyéspüspök
atyának, aki erkölcsi és anyagi támogatásával
lehetõvé tette, hogy közel 90-en egyházme-
gyei iskolák tanárai, hitoktatók és püspöksé-
gi munkatársak részesülhessenek e csodála-
tos lelki élményben! Isten áldja Püspök atyát,
Ferenc és Gábor atyákat, valamint mind-
annyiunkat! A Jóisten áldását kérjük azokra
a családtagjainkra és kollégáinkra is, akik az
zarándoklásunk során helytálltak helyettünk
a családban vagy a munkahelyen. Imádkoz-
tunk értük és egész egyházmegyénkért is a
lourdes-i Szûz Anya elõtt!
Mi, akik részesei lehettünk e zarándoklat-
nak, minden szentmisében és napi rózsafü-
zér-imádságunkban a Magyarok Nagyasszo-
nya és Szent István királyunk közbenjárására
Istenünk áldását kértük a Székesfehérvári
Egyházmegyére, Antal megyéspüspök
atyánkra, az egyházmegye papságára, az egy-
házi iskolák munkatársaira, diákjaira, a hit-
oktatókra és tanítványaikra, valamint egy-
házmegyénk egész hívõ népére!
Vége

Kanyóné Somogyi Tünde hittanár,
Semegi Józsefné EHF-szaktanácsadó,

Varga László EHF-szaktanácsadó
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Javában zajlik a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola nagy tornatermének felújítá-
sa. Amikor ott jártam, éppen modern fényforrásokat szereltek föl a régiek helyett; a te-
rem padlójának kiegyenlítõ betonozása megtörtént, hamarosan fölkerül rá az új burko-
lat is. A bordásfalakat a munkálatok idejére leszerelték. A vizesblokkokban, öltözõkben
is dolgoznak a szakemberek: szedik ki a régi, leharcolt csöveket, mosdókat. Ezek a helyi-
ségek is megszépülnek a kor követelményeinek megfelelõen. A belsõ nyílászárókat szin-
tén lecserélik. Kint, az épület elõtt térkövek sorakoznak, melyek a jövõ évben kerülnek a
helyükre: az iskola udvarára.

Hargitai–Kiss Virág

Megújul a Sárbogárdi Mészöly Géza
Általános Iskola tornacsarnoka

A diákok és a sárbogárdi lakók nagy örömére a 2019-es év végén a Dunaújvárosi Tankerületi Központ felújítja a Mészöly Géza Általá-
nos Iskola tornacsarnokát.
A munkálatok már javában folynak, amelyek során új sportpadlót fektetünk le, felújítjuk a radiátorokat és kifestetjük a csarnokot. En-
nek eredményeként megszépül, korszerûbbé és biztonságosabbá válik a tornacsarnok, a mindennapos testnevelésórák kellemesebb
környezetben telhetnek. A termet nemcsak az iskolások, de helyi és környékbeli egyesületek is elõszeretettel használják. A felújított
tornacsarnok nemcsak intézményi, de városi, sõt térségi szinten is pozitív változást hoz a sportolók életébe.
A nagyobb munkálatokat még az idén befejezzük, januárban már csak a pályák felfestése marad hátra. Bízunk benne, hogy a gyors
ütemben zajló munkák eredményeként a tanulók és a sportolók hamarosan birtokba vehetik a felújított tornacsarnokot.

Dunaújvárosi Tankerületi Központ

MKSZ Gyermekbajnokság U14 kiemelt elsõ osztály 1–6. helyért

Gyõzelemmel kezdett a Simontornya KK az 1-6-os NB I-es rájátszásban
2019. december 15-én Tatabányán rendezték a rájátszás I. fordulóját. Csapatunk nem a legjobb elõjelekkel érkezett a mérkõzésre,
mert a héten több ok miatt hagytak ki edzéseket a gyerekek, s teljes létszámmal szinte nem is tudott készülni a csapat.
A mérkõzést a mi oldalunkról inkább a küzdelem jellemezte, nem a felszabadult, önfeledt játék. A mérkõzés során rengeteg gyermeteg
technikai hibát vétettünk, s több játékosunk is mélyen a tudása alatt játszott. A védekezésünk viszonylagos stabilitásának – s az ellenfél
rossz taktikájának – köszönhetjük ezt a kiszenvedett gyõzelmet.
Simontornya KK–Békés 22:19
Gól: Kõvári (1) – Pordán (2) – Horváth (3) – Szili Ádám (2) – Szili Ákos (1) – Varga (7) – Matwi (2) – Szabadi (4)
Edzõ: Varga Gábor – Zámbó Tibor

SIKK
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Balesetek helyszínein történõ
rendõri intézkedések

A 63-as számú fõútról, személyi sérüléssel
járó közlekedési balesetrõl érkezett beje-
lentés 2019. december 17-én délelõtt. A
helyszínen megállapítást nyert, hogy egy
57 éves sárkeresztúri lakos Chevrolet típu-
sú jármûvével Aba irányából Székesfehér-
vár felé közlekedett. Haladása során egy
Mercedes elõzésébe kezdett, azonban a
manõvert nem tudta biztonságosan befe-
jezni, és jármûve jobb hátsó részével a
Mercedes elsõ részének ütközött, majd a
vízelvezetõ árokba sodródott, ahol a jármû
a tetejére borulva állt meg. A baleset során
a Chevrolet vezetõje megsérült. A Székes-
fehérvári Rendõrkapitányság vizsgálja az
eset körülményeit.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság fel-
hívja a közúti közlekedés résztvevõinek fi-
gyelmét arra, hogy a közlekedési szabályok
betartásával, a türelmesebb jármûvezetés-
sel a tragédiák zöme elkerülhetõ! A biz-
tonságos közlekedéshez továbbá elenged-
hetetlen a jármûvek megfelelõ felkészítése
a téli körülményekhez!
… hogy mindenki hazaérjen!

Lopás elkövetõit fogták el
a Fejér megyei rendõrök

A két férfit otthonukból
állították elõ

A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
vizsgálati osztálya folytatott eljárást isme-
retlen elkövetõkkel szemben, akik Fejér
megye három, Somogy megye kettõ és Tol-
na megye egy településén bûncselekmé-
nyeket követtek el 2018. április végén és
május elején.

Az összehangolt munka eredményeként a
bûnügyi igazgatóság és a mélységi közterü-
leti támogató alosztály munkatársai 2019.
december 16-án reggel elfogták a 29 éves
M. Attila sárbogárdi és a 30 éves E. Ri-
chárd ságvári lakost. A két férfi a nyomo-
zás adatai szerint egy Opel gépkocsi rend-
számát ellopta, valamint több dohánybolt-
ba betörtek és egy ékszerboltból is megkí-
séreltek lopni.

Az elkövetõk lakásán tartott kutatás során
a rendõrök a bûncselekmények elköveté-
sére utaló számos iratot, számítástechni-
kai eszközt és mobiltelefonokat találtak és
foglaltak le.

A két férfit a rendõrök gyanúsítottként
hallgatták ki lopás bûntett és egyedi azo-
nosító jel meghamisítása bûncselekmé-
nyek elkövetése miatt. Õrizetbe vételük
mellett a nyomozók elõterjesztést tettek E.
Richárd letartóztatásának indítványozásá-
ra.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK

December 23-a és január 5-e között
a sárbogárdi ügyfélszolgálat szünetel

A NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága sárbogárdi ügyfélszolgálatán az ügy-
félfogadás 2019. december 23-a és 2020. január 5-e között szünetel. Ezen az ügyfél-
szolgálaton elsõ alkalommal 2020. január 9-én várjuk ügyfeleinket.

A szünetelés alatt az adóügyeiket személyesen az alábbi helyszíneken intézhetik:

Székesfehérvár, Mátyás király krt. 4/b – központi ügyfélszolgálat

Dunaújváros, Október 23. tér 12. – kirendeltség

Bicske, Szent István út 7–11.

NAV-ablakok: Enying, Szabadság tér 16/a; Gárdony, Szabadság út 20-22.; Marton-
vásár, Budai út 1.; Mór, Kapucinus tér 7.

NAV Fejér Megyei Adó- és Vámigazgatósága

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2020. január

Január 1.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók,
Ady E. u. 1/a, 06 (30) 816 1374;

január 4-5.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06 (30) 993 9404;

január 11-12.: dr. Bögyös Gábor,
Nagylók, Ady E. u. 1/a, 06 (30) 816 1374;

január 18-19.: dr. Pátzay József, Sárbo-
gárd, Asztalos u. 1/a, 06 (30) 639 3977;

január 25-26.: dr. Kellner Péter, Sárbo-
gárd, Rákóczi u. 62., 06 (30) 939 8629.

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusz-
taegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Me-
zõfalvai Rt. Sárrét, Alap, Alsószent-
iván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr,
Sárszentágota, Szabadegyháza.

Dr. Szlávik Ferenc
osztályvezetõ járási fõállatorvos

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket

a Kormányablak
– ünnepnapok miatti –

ügyfélfogadásának változásáról:

2019. december 24–
2019. december 27. zárva

2019. december 31. (kedd)
8.00–12.00 óráig

2019. január 1. (szerda)
zárva

Kérem, további információért fordulja-
nak munkatársaimhoz, akik készséggel
állnak az Önök rendelkezésére.
Megértésüket és türelmüket köszö-
nöm.

Simon János hivatalvezetõ
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Karácsonyi és év végi
közlekedési rend

Érdemes elõvételben, online
megvenni a vonatjegyeket!

Karácsonykor és év végén változik a vonatok közle-
kedési rendje. A szünidõben megnövekszik az utas-
forgalom, ezért a menetjegyek vásárlásáról érde-
mes idõben, akár több nappal elõbb gondoskodni,
illetve kihasználni az önkiszolgáló csatornák igény-
bevétele esetén nyújtott kedvezményeket. A köny-
nyebb eljutás érdekében az InterCity-vonatokhoz a
helyjegyvásárlások figyelembevételével – a lehe-
tõségekhez mérten – pluszkocsikat kapcsol a vas-
úttársaság. Az utasok az ünnepi idõszakban is
csaknem napi 150, csúcsidõn kívüli, kevésbé ki-
használt járatra válthatnak jegyet 20 százalékos
kedvezménnyel.
December 23-án a pénteki, 24-én a szombati, 25-
étõl 28-áig az ünnepnapi, 29-én a vasárnapi közle-
kedési rend szerint közlekednek a vonatok. A jövõ
év elején is lesznek változások: január 1-jén az ün-
nepnapi menetrend érvényes, 2-án, csütörtökön
már a munkanapokon megszokott idõpontokban
indulnak a járatok.
A korábbi tapasztalatokat figyelembe véve idén
várhatóan december 20-án, pénteken, a téli szünet
elõtti utolsó tanítási nap lesz az egyik legforgalma-
sabb az ünnepek elõtt. Szintén erõs forgalomra szá-
mít a vasúttársaság 21-én, szombaton a délelõtti
órákban, illetve december 23-án, az ünnep elõtti
utolsó munkanap délutánján. Az elõzetes becslé-
sek szerint 20-án és 23-án is várhatóan több mint
100 ezren kelnek majd útra, ennek megfelelõen
már december 19-étõl nagyobb sorokra lehet szá-
mítani a pénztárakban. Karácsony után várhatóan
29-én, vasárnap jelentkezhet ismét nagyobb utas-
forgalom, de tömeges visszautazás leginkább janu-
ár 1-jén délután, 2-án reggel, illetve az iskolai szü-
net végén, 5-én várható. Ekkor ismét napi 100 ezer
fõt jóval meghaladó utasforgalom várható.
A MÁV-START a személy-, sebes- és gyorsvonat-
okon kívül számos – a helyfoglalások figyelembe-
vételével plusz kocsival kiegészített – InterCityt is
indít, igazodva az ünnepek alatt várható utasforgal-
mi igényekhez. Ezek a jelentõs felkészülés és a
megnövelt kapacitás ellenére – egyes népszerûbb
utazási idõpontokban – gyorsan megtelnek, ezért
az InterCity-járatokra is érdemes elõvételben, uta-
zás elõtt több nappal megvenni a menet- és helyje-
gyeket. Az IC-ken kívül a gyors-, sebes- illetve sze-
mélyvonatokat is választhatják az utasok.
Érdemes a csúcsidõn kívüli – a menetrendi keresõ-
ben @ jellel jelölt – járatok között is keresgélni. Az
általában alacsonyabb kihasználtságú, csúcsidõn
kívül közlekedõ járatokkal ugyanis 20 százalékos
kedvezménnyel lehet utazni, amennyiben legalább
100 kilométer távolságra online vásárolt e-vonat-
jeggyel veszik igénybe. A nagyarányú kedvez-
ménnyel a Budapest–Szombathely/Zalaegerszeg,
Budapest–Tapolca, Budapest–Balatonszent-
györgy–Nagykanizsa/Keszthely, Budapest–Pécs,
Budapest–Eger/Sátoraljaújhely, Budapest–Zá-
hony, Budapest–Békéscsaba–Lõkösháza és Buda-
pest–Szeged viszonylatokon legalább 100 kilomé-
ter távolságra közlekedõ, @ jellel jelölt napi 148
vonat utasai élhetnek.

Elõvételi és kedvezményes
jegyvásárlás

Az ünnepi idõszakban is érvényesek az önkiszolgá-
ló csatornák igénybevétele esetén nyújtott kedvez-
mények: automatából megvett, vagy online vásá-
rolt, de automatából kinyomtatott jegyekre 5, e-vo-
natjegyekre 10, míg egyes, csúcsidõn kívül közle-
kedõ vonatokra szóló e-vonatjegy esetén 20 száza-
lékos kedvezményt nyújt a MÁV-START.
A pénztárak elõtti sorban állás elkerülése érdeké-
ben a MÁV-START azt javasolja utasainak, hogy a
menetjegyeket és a helyjegyeket az ünnepek elõtt
elõvételben váltsák meg, illetve vegyék igénybe az
internetes, vagy a MÁV-mobilalkalmazásból elér-
hetõ jegyvásárlási lehetõséget is. A karácsony
elõtti egy hétben kifejezetten sokan választják az
online vásárlás kényelmét, az átlagos heti vásárlási
szám a másfélszeresére ugrik. A megfelelõ mobil-
telefonon, tableten is bemutatható e-vonatjegy
elõnye, hogy kényelmesen, sorban állás nélkül a
nap 24 órájában meg lehet vásárolni, és 10 száza-
lékkal olcsóbb a pénztárban váltott jegyeknél.
(Megnövekvõ forgalom és terhelés idején az online
jegyváltás a fizetési tranzakció során átmenetileg
lelassulhat. A folyamat megszakítása helyett jobb
várni pár percet, mert a fizetési terhelés a
SimplePay-ben végrehajtódhat. Ekkor a fizetés
megtörténik és jegyet is elkészíti a rendszer, a fize-
tésrõl és a jegyrõl is kap e-mailt a felhasználó. Meg-
szakítás esetén, amennyiben az utas nem kap je-
gyet, akkor a MÁV-START értékesítési rendszere a
tranzakciót követõen 30-40 perccel automatikusan
sztornózza a fizetést.)
A 26 éven aluli – diákigazolvánnyal nem rendelkezõ
– fiatalok a december 20-án 10 órától 2020. január
1-jén éjfélig tartó idõszakban igénybe vehetik a hét-
végi, 33 százalékos kedvezményû menetjegyet. A
gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnõtt-
csoportok, nyugdíjasok stb. is élhetnek a szokásos
kedvezményekkel. (A kedvezmények listája itt
megtalálható:
https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-u
tazas/kedvezmenyek-mav-start-zrt-vonalszakaszai
n)

Bérletvásárlás

A MÁV-START azt javasolja az utasoknak, hogy a
januári bérletek megvásárlását ne halasszák a ja-
nuár 5-e utáni idõszakra. Ugyanakkor a december-
re szóló dolgozó- és tanulóbérletekkel 2020. január
7-éig lehet utazni. A havi bérletek rendes érvényes-
ségi ideje a következõ hónap ötödik napjáig tart.
Januárban ez vasárnapra esik, emiatt 2020 elsõ
hétfõjén tömegesen merülhetnek fel vásárlási igé-
nyek. Várhatóan az ünnepek után egyszerre térnek
majd vissza a téli szünetbõl a diákok az iskolákba,
az ünnepi szabadságolások után a munkavállalók
munkahelyeikre. A decemberi bérletek két nappal
meghosszabbított érvényessége eredményeként a
pénztári várakozási idõk csökkenhetnek. A MÁV-
START újabb fejlesztésének köszönhetõen már a
bérleteket is meg lehet váltani a MÁV-applikáción
keresztül az Android operációs rendszert futtató
okoseszközökön (iOS-en várhatóan február 15-
étõl).

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Ne dõljön be!
A szépkorúak biztonságára hívja fel a figyelmet a
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság.
A trükkös elkövetõk népszerû módszere az úgyne-
vezett „unokázós” csalás, melynek közös jellemzõ-
je, hogy a csalók az idõs embereket az unoka, vagy
más hozzátartozó nevében telefonon felhívják,
majd az alábbi színlelt indokkal kérnek pénzt:
Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett,
az okozott károk rendezése miatt azonnal pénzre
van szüksége.
Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit
sürgõsen vissza kell fizetni.
Életmentõ mûtétet kell végrehajtani az unokán,
vagy más hozzátartozón.
Ezekkel az ürügyekkel ráveszik a gyanútlan idõs ál-
dozatot arra, hogy minden pénzt, ékszert, értéket
átadjon a telefonhívás után nem sokkal érkezõ köz-
vetítõnek, aki elhiteti magáról, hogy jó barát, isme-
rõs, és már viszi is a zsákmányt.
Kérjük, hogy az áldozattá válás elkerülése érdeké-
ben fogadják meg a Fejér Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság alábbi tanácsait:

– Ne bízzanak meg a váratlanul telefonon, vagy
személyesen jelentkezõ idegenekben!
– Ha gyanús telefonhívást kapnak, haladéktalanul
vegyék fel a kapcsolatot unokájukkal, hozzátarto-
zójukkal, mert ezzel tudják ellenõrizni a hívás való-
diságtartalmát!
– Soha ne adjanak át pénzt, vagy más értéket ide-
genek számára!
– Ne beszéljenek idegenek elõtt, nyilvános helyen
magánügyeikrõl, ezeket az információkat a bûnel-
követõk felhasználhatják!
– Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék
meg személyleírásukat, gépjármûvük rendszámát!
Bûncselekmény gyanúja esetén haladéktalanul ér-
tesítsék a rendõrséget az ingyenesen hívható,
112-es segélykérõ számon!
Figyelem! A csalók a bûncselekmények elköveté-
sére felkészülnek és a sértett bizalmának elnyeré-
séért olyan valós információkat is közölhetnek,
amelyek valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak.
Az Országos Rendõr-fõkapitányság Kommunikáci-
ós Szolgálatának közleményében további tanácso-
kat olvashatnak a trükkös csalások megelõzésével
összefüggésben.

Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság

KÉK
HÍREK
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GÁZKÉSZÜLÉKEK
javítása, karbantartása

06 30 440 5790

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

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

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

Kiváló tûzifa, konyhakészen házhoz szállítva, korrekt mennyiségben. 06
(30) 9497 934

Disznóvágást vállalok! 06 (30) 966 8446

KIEMELT
APRÓHIRDETÉSEK

a Hírház facebook-oldalán is!

A következõ párok kötötték össze hivatalosan is életük fonalát
Sárbogárdon december 14-én:

MARQUEZ-DIAZ CARMEN sárbogárdi lakos és
SZALAI GYÖRGY sárbogárdi lakos;

BORBÉLY ALÍZ sárbogárdi lakos és
DRAVICZ DÁVID kálozi lakos.

A neveket az önkormányzat közlése alapján, a házaspárok hoz-
zájárulásával tettük közzé.
Gratulálunk! Sok boldogságot, bõséges gyermekáldást, a ne-
hézségekben kitartást kívánunk az újdonsült házasoknak!

Szerkesztõség

HÁZASSÁGKÖTÉS

ORSZÁGOS
KIRAKODÓVÁSÁR

Sárbogárdon az Ifjúsági parkban
2019. december 21-én, szombaton.

Esõ jön hétvégére

Csütörtökre is többfelé képzõdhet pára, köd. Tartósan felhõs,
nyirkos területek északon és a fõváros környékén lehetnek,
míg másutt fátyolfelhõs idõre számíthatunk. A déli-délkeleti
szél északnyugaton lesz élénk, néhol erõs. Hajnalban -1, +8
fok várható. Délután 7-15 fokot mérhetünk.
Pénteken reggeli pára-, ködfoltokra továbbra is számítani kell.
Napközben már zavartalanabb lesz a napsütés, keleten lehet
még fátyolfelhõs az ég. A déli-délkeleti szél több helyen meg-
élénkül, nyugaton, északnyugaton megerõsödik. Hajnalban -1,
+7, délután 7-15 fok valószínû.
Hétvégén egy mediterrán ciklonnak köszönhetõen erõsen fel-
hõs, gyakran esõs, szeles idõre készülhetünk. A hajnalok fagy-
mentesek lesznek. Szombaton 7-15, vasárnap 7-13 fokos maxi-
mumokra van kilátás.
Forrás: idokep.hu

Köszönetet mondok annak a becsületes valakinek, aki decem-
ber 12-én 13 óra körül a Penny Marketben megtalálta az elve-
szett barna pénztárcámat és leadta a biztonsági õrnek. Isten
áldja ezért!

A pénztárca tulajdonosa
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