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Kedden délután a helyõrségi klub elõtt gyülekeztek a Mészöly Géza Általános Iskola
tanulói Mikulás-futásra. Minden gyerek fején Mikulás-sapka piroslott. Elöl Vida
Károly hintóján ült a Mikulás. Az esõ ellenére lelkesen futotta körbe a negyedet a gye-
reksereg rendõri biztosítással. /H/

MikulásfutásMikulásfutás

KÖZBIZTONSÁGI FÓRUM
Tizennégy önkormányzat polgármeste-
rei, jegyzõi, polgárõr szervezeteinek ve-
zetõi találkoztak szerdán délelõtt Sárbo-
gárdon dr. Horváth Zoltán rendõrkapi-
tány meghívására. A fórumon részt vett
dr. Papp Károly, Fejér megye rendõrfõ-
kapitánya, és Cseh István, a megyei pol-
gárõrszövetség elnöke. A fórumon a tér-
ség közbiztonsági helyzetét vitatták meg.

A megyei rendõrfõkapitány méltatta a
déli térség rendkívüli aktivitását. Példa-
mutató, hogy e fórumon megjelent szinte
minden település polgármestere, a pol-
gárõrségek vezetõi, és nagy jelentõségû,
hogy egy kivételével minden településen
mûködik polgárõrség (Sáregresen most
szervezõdik).
A közrend, közbiztonság megteremtése
szempontjából fontos szerepe van a pol-
gárõrségnek. A fórum után a települések
polgármesterei együttmûködési megálla-

podást írtak alá, mely szerint havonta leg-
alább két alkalommal egyeztetnek, fo-
kozzák az együttes közterületi jelenlétet,
a rendõrség segíti a polgárõrség mûködé-
si feltételeit és tagszervezõ munkáját.

/H/

Elfogták
a betörõbandát
Három hónap alatt sorozatosan 40 betö-
rést, illetve más bûncselekményt követett
el Sárbogárd belvárosában az a helyi,
részben felnõttekbõl, részben fiatalkorú-
akból álló, legalább 12 tagú betörõbanda,
amelynek a tagjait a rendõrségnek igen
komoly nyomozói munkával és lakossági
segítséggel sikerült felderítenie. — Errõl
tájékoztatta lapunkat szerdán délelõtt
Sárbogárd rendõrkapitánya. A nyomozás
vezetõje érdeklõdésünkre elmondta,
hogy a rendõröknek több hetes munkával
minden törvényes eszköz felhasználásá-
val sikerült csak elegendõ bizonyítékot
gyûjteni. Végül munka közben sikerült
tetten érni a bûnözõket.

A bûncselekményekkel okozott kárérték
esetenként meghaladta a kétmillió forin-
tot, de volt olyan eset, hogy alig pár forint
volt csak a zsákmány. A betörésekkor,
ami mozdítható volt, szinte mindent el-
vittek. A szerzett zsákmányt ugyanakkor
csak értéke töredékéért tudták eladni.

Az elkövetõi kör felderítése még folya-
matban van. Jelenleg 4 fõ ellen tett a
rendõrség õrizetbe vételi javaslatot az
ügyészségen. Az értékek egy részét is si-
került idõben lefoglalni. Ezzel azonban
az okozott kárnak csak igen kis része
térült meg.

Hargitai Lajos
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AZ ÉJSZAKA TAPINTÁSA
Különös volt az a szombat éjszaka. La-
punk elõzõ számában hírt adtunk arról,
hogy hétvégén a Vakrepülés Színjátszó
Egyesület Székesfehérváron, a Helyõrsé-
gi Klub színháztermében elõadást tart,
és vakszínházra hív minden érdeklõdõt.
Aki ilyenben még nem vett részt, el sem
tudja képzelni ezt az élményt.
Vak munkatársunkat, Gyõrfi Erzsikét in-
vitáltam, hogy menjünk el Székesfehér-
várra, és nézzük meg — vagy inkább érzé-
keljük, éljük át — ezt a színházi elõadást.
Ennek a színháznak a nézõtere más, mint
amit megszoktunk. A teremben székek
helyett ülõpárnák voltak teret határoló
csövek és kötelek között. Ezeket a párná-
kat a nézõk magukra csatolták, és akkor
megkezdõdött egy csodás utazás.
Lekapcsoltak minden villanyt. A teljesen
sötét teremben nekünk, látóknak ugyan-
úgy kikapcsolódott az egyik érzékszer-
vünk, a szemünk, mint a nem látóknak.
Ekkor egy egészen új világ tárult elénk.
Egy olyan világ, amelynek a létérõl alig
tudnak valamit a látók. Kinyílt a belsõ ér-
zékelésnek egy új ajtaja számunkra, és
azon át minden más megvilágításba ke-
rült. A teret hangok, zörejek, illatok töl-
tötték be, és valami megmagyarázhatat-
lan hetedik érzéken át tapasztalhattuk
egymás jelenlétét.
A dráma története annyi, hogy Péter sze-
relmi bánatában Görögországba utazik a

Meteorák kolostoraihoz, hogy szerzetes-
nek álljon. Szerelme, Rita, és testvére,
Mariann, utánamennek. Mi is velük utaz-
tunk repülõgépen és autóbuszon. A
hanghatások tökéletessé tették az él-
ményt. Útközben a légikisasszonyok étel-
lel, itallal láttak el bennünket, majd autó-
buszon zötykölõdtünk, míg oda nem ér-
tünk a helyszínre. Közben helyi népzene
volt hallható, amire egybekapaszkodva
táncoltunk. A szerelmesek a tengerpar-
ton találtak újra egymásra, ahol Kalliope,
a szerelmi varázslat istennõje segítette
összehozni újra a fiatalokat. Aztán ten-
gerzúgást hallottunk, és mi is kiültünk a
partra. Hátunkat egy sziklának vetettük,
kezünkben tengeri kavicsot morzsolgat-
tunk, arcunkba tengervíz fröccsent. És
akkor a távolban egy különös beszélgetés
kezdõdött. A vak fiú, Péter, és a tenger
beszélgettek egymással. A vak fiú meg-
kérdezte a tengertõl, hogy milyen is õ va-
lójában, hiszen nem képes látni a színeit,
amirõl annyit beszélnek az emberek, csak
érezni tudja. Azért jött ide a tengerhez,
hogy elmondja neki, végtelenül boldog,
hogy újra meglelte szerelmét.

A tenger mindent lát: múltat és jövendõt;
tud arról mesélni, hogy milyen õ ezer
színnel pompázva a felkelõ és lenyugvó
napban; de semleges, nincsenek érzései,
és ezért nem tudja azt, hogy mi a boldog-
ság.

A tenger körülölelte a belemerülõ vak fi-
út, és azt kérdezte tõle: „Mondd meg ak-
kor te nekem, milyen az a boldogság?” A
fiú hallgatott, majd csendesen megszó-
lalt: „Szeretlek Téged!” A tenger erre így
válaszolt: „Boldog vagyok, mert sze-
retsz!”
Aztán gyertya gyulladt az egyik játékos
kezében, majd egy másik, harmadik, he-
tedik, majd ismét kialudtak mind, és be-
töltötte a termet a villanyfény. Néztünk
egymásra, és úgy éreztük, valami megvál-
tozott az életünkben. Mély, meleg szere-
tet hullámai öleltek körül bennünket,
mint a végtelen tenger.
Ennyi volt.
Utána beszélgettünk. Azt mondtam ak-
kor a társaimnak: igazából az elhangzó
szavak jó része összemosódott bennem.
Valójában a belsõ hallásomra hagyatkoz-
tam. Vagyis hát, az olyan dolgok megta-
pasztalásához, amelyek az életben igazán
fontosak, nem nagyon kellenek a közön-
séges érzékszerveink. Sõt, azok korlátoz-
nak bennünket, hogy eljussunk az igazi,
mély megtapasztaláshoz.
Az Óceán — a szeretet óceánja — itt van,
körülölel bennünket, és ebben érezzük:
valóban egyek vagyunk. Ha igazán akar-
juk, ez az érzés mindig velünk marad.
Ha igazán akarjuk…

Hargitai Lajos

FÓRUM TÖBÖRZSÖKÖN

Jó hangulatú lakossági fórumot tartott a töbörzsöki nyugdíjas-
klubban kedden este Juhász János polgármester. A beszámoló
után több szó esett az utcák felújításáról és a ravatalozó elõte-
tõjének megépítésérõl.

Horváth István, a klub vezetõje, a töbörzsökiek véleményét tol-
mácsolva azt kérte, hogy Töbörzsökön ne építsenek a ravatalo-
zóhoz olyan csicsás elõtetõt, hivalkodó haranglábat, mint Sár-
bogárdon. Ne legyen itt is olyan könyöklõ kivagyiság, ami csak
felháborítja az embereket. Legyen az elõtetõ egyszerû, szerény,
a célnak megfelelõ, hogy az elhunyt és a hozzátartozók ne ázza-
nak, ha esõ esik. Azt javasolják, hogy ha már ilyen sok pénz van,

a milliókból inkább javítsák ki a
temetõ kerítését, hogy a kóbor
kutyák ne járkáljanak keresz-
tül—kasul a sírokon, csináltas-
sák meg a temetõ kiskapuját, és
szereltessenek fel villanyt, hogy
este is lehessen látni.
Felvetették, hogy a Bem utcá-
ban épül egy szárító. Ott a nagy
terményszállítók ki-be járnak.
Érdemes így új utat építeni, ha
úgyis összetörik a nagy gépek?
A Balassi Bálint utcából is pa-
naszolták, hogy a terményszál-
lító gépek ott járnak át és tönk-

reteszik az utat. Az István utca KPM felé esõ részén kátyús az
út, a csatornafedelek balesetet okozhatnak.
A polgármester ígéretet tett, hogy a lehetõségek figyelembevé-
telével orvosolják a panaszokat és teljesítik a kéréseket.
Tóth Zoltán, a Szent István Általános Iskola igazgatója ünne-
pélyesen megajándékozta a polgármestert az iskola történeté-
nek könyvével, amely az iskola pedagógusainak szerkesztõ,
gyûjtõ munkája eredményeképpen most jelent meg a Bogárd és
Vidéke Lapkiadó gondozásában.

Hargitai Lajos
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Paprikás fórum Sárszentmiklóson
A sárszentmiklósi Klubkönyvtárban
rendezett fórumon sok kritikát fogalma-
zott meg a hallgatóság.
Juhász János polgármester beszámoló-
jában az eredményeket, az elkészült
szennyvízberuházást, a városközpont tér-
kövezését, a kihelyezett utcabútorokat,
az elkészült járdákat, útfelújításokat, is-
kola-felújítási munkákat emelte ki elsõ-
sorban. Hangsúlyozta annak jelentõsé-
gét, hogy az elmúlt három év alatt 32 utca
kapott aszfaltos burkolatot, és a jövõ évre
is 8-10 utca aszfaltozását ígérte.
Fülöp István képviselõ azzal magyarázta,
hogy az utak többsége (7 portalanított
aszfaltos és 10 makadám burkolatú) az õ
körzetében készült el, hogy ebben a kör-
zetben van az összes közintézmény. Az
utcája pedig azért kapott aszfaltburkola-
tot, mert nagy rajta az átmenõ forgalom,
arra mennek a gépek Hadnagypusztára.
— Ez se igaz! — kiáltotta be egy jelenlé-
võ.
Polyák József polgár jegyzeteibõl sorolta
a gondokat. Aggasztónak tartja a költség-
vetési hiányt, és ugyanakkor a nagy túl-
költekezést. Azt kérdezte, hogy tesz-e va-
lamit az önkormányzat a polgármesteri
hivatal létszámleépítésével kapcsolat-
ban? Kérdezte: mit tesz a város a munka-
nélküliség csökkentése érdekében. Saj-
nálatosnak tartja, hogy egyre több a fiatal
munkanélküli. Véleménye szerint hiába
szépítik a város központját, amikor az
idegen a városba érkezve a helységnév-
tábla után olyan benyomást kap, hogy eb-
ben a városban sok minden nincs rend-
ben, és 5-6 kilométert kell mennie, hogy
lásson egy virágtartót, mert az mind a
központban van. Tesz-e az önkormány-
zat azért, hogy a helyi vállalkozók sikere-
sek legyenek, segítik-e pályázatokkal
õket? A város dicsekszik az aszfaltos
utakkal, járdákkal, de akik itt laknak, azt
tapasztalják, hogy nem minden olyan
szép, amilyennek mondják. Baj van a mi-

nõséggel is. Az új járda a Köztársaság
úton hullámos, és kétszer csinálták meg,
mert elõször rossz lett, fel kellett törni. A
Homoksor is rosszabb lett, mint eredeti-
leg volt. A ravatalozót õszre ígérték, és
csak jövõre lesz kész.
A polgármester megjegyezte, hogy épül-
tek jó járdák is, és ami rossz lett, azt a vál-
lalkozó költségére építették újra. Dr.
Szabadkai Tamás alpolgármester azt
emelte ki, hogy a város mûködõképessé-
gét megõrizték, adót nem emeltek, nem
zártak be közintézményt, nem hitelbõl,
hanem pályázati pénzbõl fejlesztenek.
Bicskére hivatkozott, hogy õk is 500 milli-
ós hitelt vettek föl. Van lehetõségük hi-
telt felvenni, de nem hitelbõl akarnak fej-
leszteni.
Nagy György az utakkal kapcsolatban
tényként említette, hogy sok más helyett
Fülöp István utcája, a Jókai utca lett asz-
faltos, Töbörzsökön pedig, ahol a polgár-
mester lakik, a fél kezén megszámolja,
hány utca nem aszfaltos még. Miklós hát-
rányban van, mert itt félbe is hagynak ut-
cákat.
Horváth Tibor a Vezér utca rossz állapo-
tát panaszolta, ahol olyan magas lett az út

szintje a szennyvíz bevezetése után, hogy
az udvarokba folyik a csapadék.

Szloboda István kifogásolta, hogy miért
zárták le a terményszállítók elõl a Petõfi
utcát. Emiatt több kilométert kell kerül-
ni, ezzel tovább növelik a város központi
részének zsúfoltságát, és sokkal hosszabb
út, az Árpád út megy tönkre. Mi kerül ke-
vesebbe: a 8 kilométer, vagy a másfél kilo-
méter? Az Árpád utcán a nagy forgalom
miatt pedig megsüllyednek a házak.

Pekács István a Magyar utcai árok rend-
betételét sürgette. A Vasút utca és a
63-as út keresztezõdésében áll a víz. Ha
lefagy, fékezni lehetetlen, és ott a gyalo-
gosoknak is életveszélyes átmenni. A
Vasút utca közvilágítása sem jó, és a mély
árok miatt süllyed az úttest.

A polgármester ígérte a világítás rendho-
zatalát jövõre. Az alpolgármester emlí-
tette, hogy Sárbogárdon készül már a bel-
területi árokrendszer rekonstrukciós ter-
ve. Ez lesz a jövõ egyik fontos feladata.

A fórum után még sokáig vitatták az ér-
deklõdõk a közérdekû témákat.

Hargitai Lajos

OSZTÓDIK
AZ ORVOSI ÜGYELET

Az orvosi ügyelet jövõje volt a kérdés a hétfõn, a Többcélú
Kistérségi Társulás ülésén Sárbogárdon. A megbeszélésen a
térség polgármesterei mellett több orvos is megjelent.
Mezõszilas, Igar és Sáregres úgy döntöttek, hogy õk inkább
Simontornyával kötnek szerzõdést az orvosi ügyelet ellátásá-
ra. Alap, Cece, Vajta és Alsószentiván a cecei központhoz
csatlakozik, Nagylók és Hantos pedig Sárbogárdhoz. A sár-
bogárdi kistérség 40 millió Ft-ot nyert a kiemelt feladat
ellátására a Belügyminisztériumtól.

Hargitai Lajos
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Mikulásünnep
Pusztaegresen

A pusztaegresi gyerekek mikulásünnepét szombaton rendezték
a pusztaegresi anyukák közös összefogással. Molnár Jánosné és
Csernyánszky Zoltánné voltak a fõ szervezõk, Gebhartné Hegyi
Éva készítette a csomagokat. Ez az ünnep is egyike a falu közös-
ségmegtartó hagyományainak.

Ezen az estén megtelt a kultúrház nagyterme. A gyerekek éne-
kekkel hívogatták a Mikulást, aki rövidesen megérkezett két
krampusz kíséretében. A gyerekek sorra odamentek hozzá az
ajándékért. A kisebbek persze nem hagyták el anyuka ölelõ kar-
jait, de voltak néhányan, akik a nagy testvérekkel kézen fogva,
bátran énekeltek a Mikulásnak.
A szervezõk utána süteménnyel, üdítõ itallal vendégelték meg a
gyerekeket.

Hargitai Lajos

SZÉP AJÁNDÉK KARÁCSONYRA

Hargitai nagymama
szakácskönyve!

Kapható a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében
1.000 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12., telefon: 06 (25) 508 900.
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MIKULÁS
A FÕUTCÁN

Személyesen találkozhattak a Mikulással azok a szerencsés gye-
rekek, akik szombaton délelõtt elkísérték bevásárolni szüleiket.
A fehér szakállú öregúr ugyanis átutazóban megállt Sárbogár-
don és Sárszentmiklóson is, és krampuszseregével a fõutcán vé-
gigvonulva osztotta bõkezûen a puttonyában lévõ minden jót.
A fiatal baloldal lelkes ifjai ezzel a szokással évrõl-évre megör-
vendeztetik a város csemetéit.

Hargitai Kiss Virág

Fideszmikulás

A Fidesz aktivistái ajándékcsomagokkal lepték meg december
6-án délelõtt a város központjában arra járókat.

/X/

Mikulás
a nyugdíjasoknál

Hétfõn este a Mikulás járt két krampusszal a városi nyugdíjas-
klubban. Hoztak ajándékot és virgácsot is.

A „NÉP ÜGYVÉDJE” SÁRBOGÁRDON FOGAD
2005. december 13-án, 9-13 óráig, a Hõsök tere 17. szám alatt,
a városi bíróság épületében, az IM Pártfogó Felügyelõi és Jogi
Segítségnyújtó Szolgálat Fejér Megyei Hivatala pártfogói iro-
dájában a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársa kihelye-
zett ügyfélfogadást tart.
A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat:
— támogatást nyújt ügyvéd igénybevételéhez, aki peren kívüli
jogvitás ügyben és a mindennapi megélhetést érintõ kérdés-
ben jogi tanácsot, felvilágosítást ad, beadványt, iratot készít a
rászorulónak;

— valamennyi hozzáfordulót a jövedelmi és vagyoni helyzet
vizsgálata nélkül, illeték- és díjmentesen tájékoztat arról,
hogy ügyének elbírálása melyik bíróság vagy hatóság feladat-
körébe tartozik, az eljárás milyen költséggel jár számára, to-
vábbá rövid tájékoztatást ad az egyszerû megítélésû ügyekben
felmerült jogi kérdésekben.
A hosszú várakozás érdekében javasoljuk, elõzetesen lehe-
tõleg egyeztessen idõpontot a 06 (22) 512 113-as számú te-
lefonon, ha szeretné a „nép ügyvédjét” Sárbogárdon felke-
resni.
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Megköszönjük
A Csipike Egyesület a fogyatékos gyer-
mekeket nevelõ szülõk és a fogyatékkal
élõ felnõttek a december 3-án szervezés-
re kerülõ rendezvényen köszönik minden
támogatónak, hogy hozzájárultak a ren-
dezvény színvonalához, sikeréhez.
Köszönjük: Hartmann-Rico Hungária
Kft.; dr. Békési Gabriella; Orova 2000 Bt.;
Fagyöngy virágbolt (Németh Attila); Ötlet-
tár (Lepsényi Izabella); Sárkeresztúr-virág-
bolt (Bori Mónika); Karitas Egyesület,
Sárszentmiklós; Szent Erzsébet Karitász,
Sárbogárd; Sárbogárd város képviselõ-tes-
tülete, egészségügyi és szociális bizottsága;
Phélia Egyesület Betesda Kórház, dr.
Dizseri András; Tarcsi Julianna; Szabóné
Czuczai Katalin; Schmidt Lóránd; Csön-
des Lászlóné; Hargitai Enikõ; az ESZI dol-
gozói: Szakács Benõné, Czakker Lászlóné,
Encziné Végh Judit, Zobák Pálné, Mada-
rász Istvánné, Lengyel Miklósné, Pálinkás
Ferencné, Müller József, Madarász István,
Rozgonyi Jánosné, Reng Mártonné.
Köszönetet mondunk szép elõadásukért:
Szent István Általános Iskola, Sárszent-
miklósi Általános Iskola, Mészöly Géza Ál-
talános Iskola tanulóinak és a Kossuth
Zsuzsa Általános Iskola tanulóinak és fel-
készítõ tanáraiknak, valamint a Látássé-
rültek Regionális Közhasznú Egyesületé-
nek.

Csipike Egyesület

A csalók újabb áldozata
H. J.-né sáregresi lakos feljelentést tett
két ismeretlen férfi ellen, akik november
23-án, 12.00 és 13.00 óra közötti idõben
bementek az udvarába villanyóra-leolva-
sás ürügyén. A sértettel közölték, hogy
visszakap a befizetésébõl 5.000 Ft-ot, de a
náluk lévõ 10.000 Ft-os felváltását kér-
ték. H.-né a szobában lévõ dobozból vet-
te ki a váltópénzt, amibõl aztán az elköve-
tõk — amíg figyelmét elterelték — kivet-
ték belõle megtakarított 100.000 Ft-ját,
majd sürgõsen eltávoztak a helyszínrõl
személygépkocsival.

Vasúti kalózok
Nyomozás indult visszaélés okirattal vét-
ség megalapozott gyanúja miatt ismeret-
len tettes ellen, aki Sz. É. budapesti lakos
MÁV-fényképes igazolványát november
25-én a Budapestrõl Székesfehérvárra
közlekedõ gyorsvonaton felakasztott ka-
bátja zsebébõl eltulajdonította.

Á. J. nagyatádi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki november
10-én, 12.30 és 17.00 óra között idõben
Budapest és Somogyszob között közleke-
dõ gyorsvonaton alkalmi lopás módsze-
rével eltulajdonította a feje fölött lévõ
polcra letett utazótáskájából személyes
iratait, valamint 28.200 Ft-ot. Okozott
kár kb. 60.000 Ft.

Alvajáró konyhatündér
A sárbogárdi Mikes köz 3. szám alatti
óvoda konyhájába november 23-ra virra-
dóra ismeretlen tettes rácskifeszítés, aj-
tóbetörés módszerével bement, és a fa-
gyasztóból különféle hûtött húsárut, a
felfeszített tárolóból szalámit, sajtot, ét-
olajat tulajdonított el, valamint még
összekészített egy zsákba fûszereket is,
de azokat nem vitte el. Lopási kár kb.
30.000 Ft, rongálási kár kb. 50.000 Ft.
F. J. sárbogárdi lakos feljelentést tett is-
meretlen tettes ellen, aki november 23-ra
virradóra a MÁV-lakótelepen lévõ mel-
léképületének zárját kifeszítve eltulajdo-
nított 2 db gázpalackot leszerelés, levágás
módszerével, valamint 2 m hosszú alumí-
niumcsövet. Okozott kár kb. 30.000 Ft.

Házibulit rendezett
Ismeretlen tettes november 24-re virra-
dóra a sárbogárdi Amadeus étterem épü-
letébe a nyitott ablakon keresztül be-
ment, és a földszinti helységbõl Aiwa rá-
diósmagnót, az emeleti részbõl pedig kü-
lönféle bontott és bontatlan italokat tu-
lajdonított el. Lopási kár kb. 40.000 Ft.
Lopás vétség megalapozott gyanúja miatt
nyomozás indult ismeretlen tettes ellen,

aki november 29-re virradóra a Sárbo-
gárd Két Kovács vendéglõ udvarán álló
sátorból eltulajdonított különféle füstölt
hús árut, mini hifitornyot, mellyel kb.
60.000 Ft kár keletkezett.

K. K. sárbogárdi személy november 25-
én, 22.00 és 22.30 óra közötti idõben Sár-
bogárd, Szent István utcában található
családi ház konyhájában tettleg bántal-
mazta B. L.-t, aki a bántalmazás követ-
keztében 8 napon túl gyógyuló állkapocs-
csonttörést szenvedett.

E.T. haza telefonál
Nyomozás indult rongálás vétség meg-
alapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes
ellen, aki november 24-re virradóra a
Cece, Szabó Lõrinc u. és Köztársaság út
keresztezõdésében található nyilvános
telefont megrongálta, felfeszítette, és a
benne lévõ készpénzt eltulajdonította.
Rongálási kár kb. 60.000 Ft, az elvitt
készpénz 17.410 Ft.

Sárbogárdi Rendõrkapitányság

A fogyatékkal élõk ünnepe
A fogyatékkal élõk világnapja al-
kalmából, december 3-án, szom-
baton, délután az önkormányzat
rendezésében ünnepségre hív-
ták a fogyatékkal élõket a mûve-
lõdési házba, ahová sokan eljöt-
tek, a kicsiktõl az öregekig. A
képviselõ-testület nevében Var-
ga László (hitoktató), az egész-
ségügyi és szociális bizottság el-
nöke köszöntötte az egybegyûlte-
ket.

Nagyon színvonalas mûsort lát-
hattunk és hallhattunk. Bõjtös
Attila evangélikus gyülekezeti munka-
társ és felesége gitárkísérettel énekeltek,
majd a székesfehérvári LÁRKE kis cso-
portja mutatta be karácsonyi mûsorát.
Ezt követõen a város négy iskolája adta
elõ az erre az alkalomra készített mûsor-
számait, melyben fogyatékos gyerekek is
szerepeltek. Ezután az Egyesített Szociá-
lis Intézmény és Gondozási Központ két
dolgozója szórakoztatta a jelenlévõket.
Végül mindenkit vendégül láttak a szer-
vezõk: volt szendvics, üdítõ, gyümölcs,
sütemény, vitamin. A Csipike Egyesület
jóvoltából a gyerekeknek volt játszóház,
amit nagyon élveztek, és ahol találkoz-
hattak a Mikulással is, akinek még verset
is mondtak.

Eközben — a karácsonyra készülõdve —
adventi koszorúkat és díszeket is lehetett
készíteni az elõcsarnokban Szabóné
Czuczai Katalin segítségével.
Ezen a rendezvényen mint fogyatékos
ember vettem részt, és nagyon szomorú
voltam, amikor azt tapasztaltam, hogy
mennyi fogyatékos gyerek és ember van
Sárbogárdon is. Jó lenne, ha ebbõl a gon-
doskodásból, figyelembõl az év többi
napjára is maradna.
Ezúton is köszönjük szépen minden fo-
gyatékos ember nevében a színvonalas
mûsort, valamint a szervezõk és a támo-
gatók munkáját.

Gyõrfi Erzsébet
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MIKULÁS A GIMNÁZIUMBAN
A gimnáziumba már december
második napján ellátogatott a Mi-
kulás, krampuszai és rénszarvasa,
Rudolf kíséretében. A déli órák-
ban járta körbe az iskolát tante-
remrõl tanteremre, hogy számot
vessen a diákokkal, és kiossza a ne-
kik szánt ajándékokat.
A Mikulás ünnepének jegyében
került sor a 11. évfolyam által
összeállított tanárparódia bemuta-
tójára is. A Napló címû tévémûsor
kereteibe ágyazott elõadás egy-egy
találó megformálásán jót derültek
még az „áldozatok” is.

Hargitai Kiss Virág

GAZDAG KÁLOZI MIKULÁS
Gazdag Mikulás járt vasárnap a
kálozi Faluházban a helyi lakóknak,
vállalkozóknak és önkormányzatnak
köszönhetõen. A gyerekek ráadásul
személyre szabott csomagot kaptak,
figyelembe véve kinek-kinek a lisztér-
zékenységét, cukor- vagy más beteg-
ségét.
A Mikulás érkezéséig a szervezõk szí-
nes mûsorral kötötték le az izgatott
apróságok figyelmét. Elõször a mo-
derntáncos lányok léptek színre,
majd a nyugdíjasok adtak elõ téli da-
lokat, verseket csokorba fogva, és
édességgel kedveskedtek a kicsinyek-
nek. Két bohóc arról próbálta meg-
gyõzni a nézõsereget, hogy a Mikulás
nem is az igazi Mikulás, de végül belátták,
hogy tévedtek, és bocsánatot kértek
Lappföld urától szemtelenségükért.
Végül a várva várt vendég egyenként ma-
gához szólította a csöppségeket, és egy
versért vagy énekért cserébe átadta az
ajándékokat.

A rendezvény támogatói voltak: Káloz Köz-
ség Önkormányzata, Faluház, Fogas csa-
lád, Diósi Tamásné, Vollár Gabriella,
Weisengruber Imréné, Harangozó Gyula,
dr. Nyakas Ferencné, Nagy László, Ragya-
móczki István, Ferenczi Józsefné, Papp Jó-
zsef, Bálinger István, Pál Károlyné, Csák-
vári Bt., Ferenczi László, Tósoki István,

Kovács Lajos, Kalocsa Árpád, Szigeti And-
rás, Berényi Béla, Gráczer Miklós, Szigeti
Ferencné, Kovácsné Harta Ágnes, Tóth
Imréné, Balázs Ferencné, Csontákné
Cseszneki Ildikó, László János, László
Jánosné, Ácsné Györki Magdolna.

Hargitai Kiss Virág

A magyarok védelmében
Mogyoródi Szabolcs, a Kanadai Magyar Öregcserkész Szövetség elnöke tartott elõ-
adást Kálozon szombaton este. Külföldön élõ honfitársunk immár másodszor járt a
településen. Elsõ ízben tavaly ilyenkor találkozhattak vele a káloziak.
A kis létszámú, ám érdeklõdõ közönségnek arról beszélt Mogyoródi Szabolcs, hogy
milyen Magyarország hírneve a nyugati világban (fõképp az angolszász országokban),
mit tesznek a külföldön élõ magyarok illetve szervezeteik e hírnév javításának érdeké-
ben, és hogyan segít vagy nem segít ebben a magyar állam.
Mint azt elmondta: az egész világra kiterjesztették tevékenységüket. Szóban, írásban
és elektronikusan egyaránt mindent elkövetnek, hogy javítsák az ország hírnevét.
Vannak ismeretterjesztõ kiadványaik is politikusok, katonák, egyetemi tanárok, dip-
lomaták és a magyar származásúak számára. Egy kis történelmi visszatekintést nyújt-
va egyúttal szólt a magyar propaganda nehézségeirõl és a magyarellenesség különféle
okairól is.

Hargitai Kiss Virág
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Adventi
várakozás
Gottfried Richárd alapi református lel-
kész szolgálatával vette kezdetét hétfõn
az az öt alkalomból álló adventi sorozat,
melyre szeretettel vár mindenkit a helyi
evangélikus gyülekezet a sárbogárdi
evangélikus templomba.
A szolgálattevõ lelkipásztor Malachiás-
tól, Pál apostoltól és a Kisherceg címû
irodalmi mûbõl idézve arról beszélt a
testvéreknek, milyen fontos beszélni a
második adventrõl is, hogy Jézus vissza
fog térni. Akkor pedig mindenkinek, még
a hívõ embereknek is számot kell adniuk,
és oda kell állni az ítélõszék elé. Ha nincs
Krisztus-várás, nincs ébredés. Örök ad-
ventben kell élnünk tehát, és szívünket
díszbe öltöztetve várnunk Õt.
Az igehirdetést követõen Gottfried Ri-
chárd arról is beszélt a gyülekezetnek,
hogy miképpen talált rá az Istenhez veze-
tõ útra. A cigány- és börtönmisszióban is
jártas, 29 éves lelkész õszintén mesélt
egykori lelki küzdelmeirõl, életének pró-
batételeirõl. Az õrbottyáni származású
fiatalember immár másfél éve szolgál
Alapon, és feleségével harmadik gyerme-
küket várják — így számukra kettõs
várakozás is ez az ünnep.

Hargitai Kiss Virág

Kisebbség takarékon
Közmeghallgatásra várta az érdeklõdõ-
ket a sárbogárdi roma kisebbségi önkor-
mányzat ötfõs vezetõségének három tag-
ja hétfõn koradélután — hiába. Ugyanis
a köz távolmaradt.

A jelenlévõ elöljárók érdeklõdésemre tá-
jékoztattak arról, hogy az idén rendelke-
zésükre álló keret nagy része mûködésre
ment el, emellett kirándulást szerveztek,
támogattak két rendezvényt és egy általá-
nos iskolás tanulót, segítették a várost
közhasznú munkával és a közhasznú
munkások kiválasztásában. 300 ezer Ft-
ot sikerült megtakarítaniuk, amit a jövõ
évi kisebbségi választásokkal kapcsolatos
elõadássorozatra kívánnak költeni. 2006-

ban százezer forinttal kevesebb összeg-
bõl, 614 ezer Ft-ból gazdálkodhatnak
majd.
Nagy dolgokat nem tudtak megvalósíta-
ni, mivel formálisan biztosítva van ugyan
a kisebbségek önkormányzati képvisele-
te, de kicsi a törvény adta mozgási terük,
és nincs segítségük, illetve elegendõ
anyagi támogatásuk ahhoz, hogy valóban
hatékonyan tudjanak mûködni. Sok min-
denben csalódtak, országos szinten is.
Éppen ezért jövõre majd meglátják, hogy
érdemes-e továbbra is fenntartani a ki-
sebbségi önkormányzatot, vagy sem.

Hargitai Kiss Virág

Sárbogárdi betlehem
Budapesten
Mint arról nemrég beszámoltunk lapunk ha-
sábjain, Szabóné Czuczai Katalin, a népi játé-
kok és kismesterségek oktatója egy vesszõbõl,
gyapjúból, fakéregbõl és csuhéból készült bet-
lehemessel nevezett a Magyar Kézmûvesség-
ért Alapítvány hazai és határon túli magyarok
számára meghirdetett pályázatára. Mivel Kati
munkája elnyerte a zsûri tetszését, így az alko-
tás 2005. december 16-a és 2006. január 15-e
között a Vajdahunyadvárban megtekinthetõ a
betlehemes kiállítás keretében.

Hargitai Kiss Virág

Hírességek
összjátéka

Lenyûgözõ hangversenynek lehettek ré-
szesei az elmúlt hét szerdán azok, akik el-
látogattak Budapestre a Mûvészetek Pa-
lotájába a Bogárd-dal Egyesület szerve-
zésében. A késõ estébe nyúló koncerten a
MÁV Szimfonikus Zenekar lépett föl Ju-
rij Szimonov, az Orosz Állami Zenekar
világszerte ismert karmesterének ve-
zényletével, valamint az ugyancsak orosz,
neves hárfamûvész, Ilona Nokelainen
közremûködésével. Repertoárjukon
Liszt Mazeppája, Glier Hárfaversenye és
Bruckner IV. (romantikus) szimfóniája
szerepelt. Az impozáns, jó akusztikájú
épületben különösen nagy hatással volt a
közönségre a zenekar kitûnõ hangzása, a
karmester határozottsága, eleganciája,
játékossága, a hárfamûvész kecsessége,
briliáns játéka, és elbûvölõ kisugárzása.

Köszönjük a szervezõknek ezt a rendkí-
vüli élményt!

Hargitai Kiss Virág
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M E G J E L E N T
A Bogárd és Vidéke Lapkiadó gondozá-
sában megjelent a Szent István Általá-
nos Iskola története.
Tóth Zoltán, az iskola igazgatója kollégái
segítségével közel egy évtizedes gyûjtõ-
munkával írta meg az iskola közel 80 éves
történetét. Az iskolatörténet sok fény-
képpel, dokumentummal illusztrálva
mutatja be azt az utat, amely sok küzde-
lemmel a mai modern iskoláig vezetett.
Ez a történet 1926 novemberében a
töbörzsöki református elemi népiskola
alapításával kezdõdött. Ennek az iskolá-
nak Filep Domokos tanító úr lett az elsõ
magisztere. Aztán megépült a harangos
iskola is, amelyben 1929-ben indult meg a
katolikus elemi iskolai oktatás. Az
1946-os államosítás után hosszú ideig há-
rom különbözõ épületben folyt az egyre
nagyobb létszámú osztályok oktatása, ne-
velése.
Már 2002-ben szerették volna kiadni az
iskolatörténetet az iskola fennállásának
75. évfordulójára. Akkor erre az anyagi-
ak szûkössége nem adott lehetõséget.
László Sándorné nyugalmazott iskola-
igazgató 2002 májusában írt elõszava ezt
az akaratot dokumentálja.
A könyv tablóin, tantestületi csoportké-
pein, osztályképein örömmel ismerjük fel

Sárbogárd város sok kiváló pedagógusát,
akik annak idején ebben az iskolában
kezdtek tanítani. Ennek az iskolának volt
tanulója a mostani igazgató, Tóth Zoltán,
és több jelenleg ott tanító kollégája is.
Tanulói közül többen lettek a magyar
szellemi élet kiválóságai, illetve városunk
és a környezõ települések megbecsült
polgárai, gazdasági és szellemi életének
meghatározó egyéniségei.
Mit jelent egy iskola egy település, tele-
pülésrész életében? Erre a kérdésre vá-
laszt kapunk, ha ezt a könyvet olvassuk.
Amikor elterjedt a híre, hogy rövidesen
elkészülnek az elsõ kötetek a Bogárd és
Vidéke Lapkiadónál, egyre többen ér-
deklõdtek türelmetlenül, hogy mikor ve-
hetik azt végre a kezükbe.
Munkatársaimra és rám is átragadt ez az
izgatottság, és bizony, mi is türelmetlenül
vártuk az elsõ bekötött példányt. Ezzel a
könyvvel avattuk fel a napokban üzembe
állított könyvkötõgépünket is.
Most tehát íme, itt ez az új könyv, amely
minden munkafolyamatában Sárbogár-
don, a Bogárd és Vidéke Lapkiadó nyom-
dájában készült. Ezzel egy új, fontos
könyvvel gazdagodott Sárbogárd kultúr-
története, helytörténete.

A könyv kapható a Szent István Általá-
nos Iskolában, az iskolaalapítvány veze-
tõjénél, Álló Lászlónénál, és a Bogárd és
Vidéke Lapkiadóban 2.500 Ft-os áron.
Vidékre utánvéttel is postázzuk, illetve a
Bogárd és Vidéke lapterjesztési körzeté-
ben a könyvet a településekre, adott
címre, díjmentesen kivisszük.
A könyvhöz mindenkinek jó olvasást kí-
vánunk a szerzõk és a kiadó munkatársai
nevében!

Hargitai Lajos

Felvételi elõkészítõ
A Petõfi Sándor Gimnázium és Szakkö-
zépiskola a „Bogárd és Vidéke” segítsé-
gével ismét segítséget szeretne nyújtani
a nyolcadikosok felvételi felkészülésé-
hez, ezért hetenkénti váltásban mate-
matika és magyar feladatsorokat jelen-
tetünk meg, amelyek megoldásait pon-
tozva, a megoldások mellé tett válasz-
borítékokban visszaküldünk feladóik-
nak.

Az eredményesség érdekében használ-
jatok ki minden lehetõséget! Sikeres
felkészülést kívánunk!

Matematika I.

1. feladat: Egy síelõ kiszámította, hogy
10 km/h sebességgel haladva déli 1 óra-
kor ér célba, 15 km/h sebességgel, pedig
már délelõtt 11 órakor. Pontosan dél-
ben szeretne megérkezni. Milyen sebes-
séggel haladjon?

2. feladat: A következõ négy számhár-
mas közül három rendelkezik egy bizo-
nyos tulajdonsággal, a negyedik nem:

a., 6; 8; 10 b., 7; 24; 26
c., 9; 40; 41 d., 16; 63; 65.

3. feladat: Melyik a „kakukktojás”? Mi
ez a bizonyos tulajdonság?

A sakktábla 64 mezõje egy négyzetes
hálót alkot. E hálón sok különbözõ mé-
retû vagy helyzetû négyzet található.
Összesen mennyi? (Most két egybevágó
négyzetet különbözõnek tekintünk, ha
nem pontosan ugyanazt a helyet foglalja
el. 1-8 egységnyi táblázattal számolj!)

4. feladat: Áginak kétszer annyi forintja
van, mint Bélának, viszont Csillának
eggyel kevesebb forintja van, mint Bélá-
nak, de néggyel több, mint Dénesnek.
Béla, Csilla és Dénes együtt rendelkezik
annyi forinttal, mint Ági. Hány forintja
van mindegyiküknek külön-külön?

5. feladat: Egy húrtrapéznak van három
egyenlõ hosszúságú oldala. Két csúcsát
összekötõ egyenes áthalad a köré írható
kör középpontján. Mekkorák a húrtra-
péz szögei?

6. feladat: Hat gyufaszál felhasználásá-
val állíts össze négy egybevágó, egyenlõ
oldalú háromszöget!

Beküldési határidõ:
2005. december 16.

Adventi
zenés áhítat

Az enyingi római katolikus templom-
ban Lengyel Zoltán országgyûlési kép-
viselõ meghívására Maczkó Mária
énekes közremûködésével hét végén
nagy érdeklõdés mellett volt adventi
zenés áhítat Dózsa István lelkipásztor
celebrálásával.

KIÁLLÍTÁS
A Református Idõsek Otthona, az
Egyesített Szociális Intézmény és
Gondozási Központ lakói, fogyaték-
kal élõ és autista gyermekek valamint
Szabóné Czuczai Katalin gyöngybõl
fûzött alkotásaiból nyílt kiállítás a sár-
bogárdi Madarász József Városi
Könyvtárban. Az egyedi darabok né-
melyike meg is vásárolható. Érdemes
tehát ellátogatni a kiállításra!

Hargitai Kiss Virág
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Légió 2000 Security városi teremlabdarúgó-bajnokság
X. forduló eredményei

Extrém—Memphis Plusz 1-4 (0-2)

Vezette: Rehák S. Extrém: Roszkopf J., Dé-
vényi, Ladányi, Horváth T., Juhász. Csere:
Pálinkás, Vörös. Memphis: Boros, Herc-
zeg, Takács, Salga, Simon. Csere: Lóth,
Molnár, Roszkopf J., Zámbó.

A kapusát nélkülözõ Extrém nem sok
eséllyel lépett pályára. Ezt jól használta
ki a Memphis, és kétgólos elõnyre tett
szert. Az Extrém támadásaiban nem volt
átütõ erõ, elrugdalták a labdát, „ahogy
esik, úgy puffan” módra. A második fél-
idõ ötödik percében megérkezett Vörös
kapus, akit még ebben a percben fel is
avattak. Hiába szépített az Extrém, eldõlt
a három pont sorsa. Emberelõnybe ke-
rült a Memphis, és ezt ki is használták. A
mai játékával a Memphis bármelyik csa-
patot legyõzte volna. Magabiztosan a
játékra összpontosítva ilyen arányban is
megérdemelten nyertek. Sárga lap:
Roszkopf J., Simon. Kiállítás: Horváth
T.: 2 perc. Góllövõk: Ladányi, illetve Salga
(3), Takács.

Devils—Enying 1-12 (0-6)

Vezette: Rehák S. Devils: Ocsovai, Téglás,
Huszár, dr. Pátzay, Kovács. Csere: Dani-
csek, Dravecz, Lajtos. Enying: Varga,
Poór, Pudelka, Vas T., Vass F. Csere: Csá-
nyi, Körmendi I., Körmendi II.

Az elsõ félidõben eldõlt a mérkõzés. A
második félidõ elején büntetõbõl szépí-
tett a Devils. Középkezdés után máris
gólt rúgott a jobbik csapat. Tették-vették
a labdát. Játszottak úgy, ahogy a nagy-
könyvben meg van írva. Akkor rúgtak
gólt, amikor akartak a sportszerû mérkõ-
zésen. Góllövõk: dr. Pátzay, illetve Vas T.
(3), Vass F. (4), Körmendi II. (4), Pudelka.

Flamengó—Twister 4-3 (2-2)

Vezette: Fekete L. Flamengó: Lekner, Tóth
A., Vass, Lakatos, Killer. Csere: Banda,
Tóth S., Verbóczki. Twister: Bajer, Balogh,
Molnár, Szabó, Papp. Csere: Bognár, Ka-
tona, Strausz.

Meglepetésre okos góllal szerzett veze-
tést a Twister, sõt, tovább növelte elõ-
nyét. Sokat futva megelõzték a kényel-
mesen kezdõ Flamengót, akik aztán fel-
ébredtek, elõbb szépítettek, majd egyen-
lítettek 5 perc alatt, ezzel el is telt az elsõ
félidõ. A Flamengó lendülete megma-
radt a második félidõ elejére is, amely
most az õ kétgólos elõnyüket jelentette,
de a lelkesen játszó Twister szépített. Le-
vegõben lógott az egyenlítés. És ha pon-
tosabban céloznak? Kontrára játszott a
Flamengó, ki is dolgozták, majd ki is
hagyták a nagy helyzetet. Jó, hajtós
mérkõzés volt. Góllövõk: Tóth A., Banda,
Verbóczki, Lakatos, illetve Papp, Bognár,
Molnár.

Krencz Nagyker—OMV 3-2 (2-1)
Vezette: Fekete L. Krencz: Pálinkás, Si-
mon, Ragyamóczki, Kõvágó, Gyenis. Cse-
re: Halász, Schneider, Somogyi, Petrovics,
Vámosi. OMV: Gyõri, Zsebõk, Nagy, Kil-
ler, Halasi. Csere: Domján J.
Nem nagy iramban kezdõdött a mérkõ-
zés. Kivárásra játszottak a csapatok. A
vezetés tudatában lassította a játékot az
OMV. Rá is fizetett, mert egyenlített a
Krencz-csapat. Alig telt el egy perc, máris
vezetett, mert rosszkor cserélt az OMV.
A második félidõben ritmust váltott az
OMV, pergõsebb lett a mérkõzés, futott
az eredmény után. Sikerült is az egyenlí-
tés. Kezdés után megint nem figyeltek az
OMV játékosai, újra a Krencz szerzett
vezetést, melyet a mérkõzés végéig meg is
tartottak. Keménykedtek a fiúk mind a
két oldalon, a sportszerûség határán be-
lül. Góllövõk: Ragyamóczki (2), Simon, il-
letve Killer, Domján.

Taki Team—Vidámfiúk 5-2 (2-0)
Vezette: Nagy S. Taki Team: Lajtos, Ro-
honczi M., Rohonczi R., Geiger, Rohonczi
G. Csere: Iván, Kocsis. Vidámfiúk: Kovács,
Oláh, Huszti N., Horváth, Keresztyén. Cse-
re: Huszti R., Németh.
Ez az a mérkõzés, amelybõl egyik csapat
sem kér. Volt itt kemény ütközés, bele-
menés, talpalás, lerántás, ideges hangu-
lat, ütés. A nyugodtabb csapat szerzett
kétgólos elõnyt az elsõ félidõben, mely a
Vidámfiúkat még bosszúsabbá tette. De
ez sem használt az amúgy is túlfûtött ide-
geknek, mert újabb gólt kaptak, és ezzel
el is dõlt a három pont sorsa. A gólokat
továbbra is a sokat hibázó, játékkal nem
törõdõ, túl durván játszó csapat kapta. A
szépítés csak azért sikerült, mert a Taki
Team játékosai okosan nem mentek bele
az adok—kapokba. Sárga lap: Oláh.
Góllövõk: Rohonczi M., Geiger (4), illetve
Horváth, Huszti R.
Megjegyzés a Taki Team szponzorának:
1. Nem tudom, mikor, hol ittunk pertut.
2. Nem szeretem, ha lebunkóz, sõt mi
több, még g…-nek nevez, mert nem ma-
gasztalom a csapatát.
3. Csak rá kell nézni a tabellára, és az ön-
magáért beszél.
Légió-Fair Kft.—Toledó 2005 2-3 (1-2)
Vezette: Nagy S. Légió: Meggyes, Németh,
Huszár, Tar, Egei Zs. Csere: Csuti, Orbán,
Szilágyi Cs., Szilágyi F. Toledó: Csuti J.,
Csuti T., Bodoki, Barabás R., Soós. Csere:
Barabás B., Horváth I., Horváth Zs., Kiss
A., Kiss L.
Az iramra nem lehetett panasz. Egy gól
ide, egy gól oda, és kimaradtak a helyze-
tek, fõleg a Toledó részérõl. A fiatalok-
nak nincs türelme ziccerig kijátszani a
helyzeteket. Végül a Légió védelme meg-
kegyelmezett, mert összehoztak egy gólt
a Toledónak. A második félidõben nagy
nehezen egyenlített a Légió, de megpe-

csételte sorsukat. A játék képe alapján az
eredmény elfogadható, hisz a nagyobb
helyzeteket a fiatalok hagyták ki. Ha
Meggyes nem véd remekül, a gólkülönb-
ség nagyobb arányú is lehetett volna.
Egyedül Orbán és Egei játéka emelhetõ
még ki. Kiállítás: Meggyes 2 perc. Gól-
lövõk: Egei 2, illetve Kiss A., Soós, Bodoki.

Vasutas—DKS 4-5 (1-1)

Vezette: Fekete L. Vasutas: Rozgonyi J.,
Guszejnov, Magyar, Flõgl, Bozsoki. Csere:
Rozgonyi G. DKS: Suplicz, Farkas, So-
mogyvári, Domján, Kovács. Csere: Kele-
men, Kassai.
Hamar vezetést szerzett a DKS. Támadá-
sai veszélyesebbek voltak, de a kapuba
nem találtak be. Szöglet után szépített a
Vasutas, és ezzel ki is alakult az elsõ fél-
idõ eredménye. A második félidõben azt
játszotta a DKS, amit tud. Egymás után
rúgott három gólt, és azt hitték, hogy
megnyerték a mérkõzést. Szórakoztak, és
vérszemet kapott a Vasutas, de csak szé-
pítésre futotta erejébõl. Az utolsó percet
emberelõnyben játszották, mert a
DKS-bõl öt mezõnyjátékos volt egyszerre
a pályán, ezért a büntetést egy játékosnak
le kellett ülni. Kiállítás: Somogyvári 2
perc. Góllövõk: Flõgl, Magyar (3), illetve
Domján (2), Kelemen, Kassai (2).

Haladás—Old Boys 11-0 (7-0)

Vezette: Fekete L. Haladás: Géczi, Szalai,
Balogh, Nagy, Szántó K. Csere: Berzviczy,
Szántó Zs. Old Boys: Porkoláb, Kovács,
Bruzsa, Soós, Huszár. Csere: Kazsoki, Tóth
L.
Nagyon langyos mérkõzésen simán nyert
a jobbik csapat. Ketten sérülten vállalták
a játékot az Old Boys-ból, hárman meg
veszekedve játszották végig a mérkõzést.
Nem is lehetett más az eredmény, mint
vereség. Na, meg az adódó helyzeteket is
kihagyták, ha néha eljutottak az ellenfél
kapujáig. Góllövõk: Balogh (3), Nagy (2),
Szántó K. (3), Berzeviczy (3).

Pusztaegresi Fiúk—B. B. Truck SE
1-1 (1-1)

Vezette: Rehák S. Pusztaegres: Ébl, Batári,
Schmidt, Magyar, Tóth. Csere: Bosnyák,
Holcz, Õri Gy., Õri Z. B. B. Truck:
Dobrovóczki, Kristóf, Varga, Balázs, Zá-
dori. Csere: Bognár, Kovács, Simon.
Megvan az elsõ pontszerzés, így a bajnok-
ságban nincs már pont nélküli csapat. A
békés elsõ félidõ után a második úgy kez-
dõdött, hogy ami nem a labdarúgásról
szól, az nem sportpályára való. Nem az
eredmény, hanem az eredménytelenség
borzolta a kedélyeket. Kiállítva: Bognár 2
perc. Góllövõk: Schmidt, illetve Varga.

Magnum—Arsenal 2-7 (1-2)

Vezette: Rehák S. Magnum: Csendes:
Vinklmann, Csõgör, Lakatos, Bor. Csere:
Máté Sz., Mihalkó. Arsenal: Haray, De-



Bogárd és Vidéke 2005. december 8. SPORT 11

recskei, Lukács, Érsek, Veres P. Csere: Má-
té K., Veres G.
A kapusát nélkülözõ Magnumnak csak
ennyire futotta erejébõl ezen a mérkõzé-
sen. Ez az Arsenal játéktudását is dicséri,
hiszen azt játszották, amit ilyenkor kell.
Bátran lövöldöztek kapura és találtak is.
Gyõzelmükhöz egy pillanatig sem fért
kétség. A gyõzelmet a csapat Veres P. kis-
lányának születésére ajánlotta fel, aki a
mai napon látta meg a napvilágot. (A
szervezõk is gratulálnak!) Góllövõk: La-
katos (2), illetve Veres P., Derecskei (2),
Érsek, Máté K. (2), Lukács.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Sárkeresztúr KIKE 8 - 1 51-24 24
2. Memphis Plusz 6 2 1 28-18 20
3. OMV 6 - 3 55-21 18
4. Krencz Nagyker 5 2 3 32-22 17
5. Magnum V. Bt. 5 1 3 36-30 16
6. Extrém 4 2 3 26-23 14
7. Flamengó 3 3 3 30-33 12
8. Arsenal 3 1 5 24-24 10
9. Taki Team 2 1 6 20-25 7
10. Vidámfiúk 1 1 7 16-54 4
11. Twister - 1 8 10-52 1

Góllövõlista állása:

Azonos pontszám esetén az egymás elle-
ni eredmény dönt.
I. Bor József 19 gól, II. Sütõ Zoltán 16 gól,
III. Gráczer László 15 gól.

Fair bútor-csoport
1. Enying 9 - - 81-10 27
2. DKS 8 - 1 43-21 24
3. Miklós-Cece Öf. 6 - 3 47-16 18
4. Haladás 6 - 3 42-19 18
5. Toledó 2005 6 - 3 43-29 18
6. Légió-Fair Kft. 5 - 4 27-17 15
7. Vasutas 3 - 6 33-38 9
8. Old Boys 3 - 6 28-58 9
9. B. B. Truck SE 2 1 6 13-45 7
10. Devils 1 - 8 12-94 3
11. Pusztaegresi Fiúk 1 - 9 10-52 1

Góllövõlista állása:

Azonos pontszám esetén itt a több rúgott
gól a döntõ.
I. Vas Tamás 25 gól, II. Vass Ferenc 23 gól,
III. Erdélyi Péter, Huszár Lajos 16-16 gól.

— G. F. —

Asztalitenisz-hírek
Ha péntek, akkor asztalitenisz!

Tovább folytatja jó játékát a SAK csapa-
ta, újabb mérkõzést nyertek. Ezúttal
Csákvár volt az ellenfél. December 2-án
itthon játszott a csapat. A Lovász La-
jos—Dörögdi Gábor és az ifj. Papp Lász-
ló—Papp László páros kezdte a mérkõ-
zést, és mind a két páros nyerte is. Az
egyéni mérkõzések azonban már nem
voltak ennyire sima meccsek. Ugyan Lo-
vász Lajos mind a négy egyéni mérkõzé-
sét megnyerte, de a többiek már nem vol-
tak ilyen magabiztosak. Id. Papp László
csak egy mérkõzést tudott megnyerni —
sajnos —, és Szõnyegi Tibor is, aki egyéni
mérkõzéseket játszott, szintén egy mér-
kõzést nyert. Így még az utolsó két mér-
kõzés elõtt sem dõlt el, hogy ki lesz a
gyõztes. Végül is Szõnyegi Tibor nagy
csatában veszített, így minden az utolsó
mérkõzésen múlott, amit ifj. Papp László
játszott. Nem úgy nézett ki, hogy kirobba-
nó formában van, de az utolsó mérkõzés-
re összeszedte magát, és nagy csatában
3-2-vel jobbnak bizonyult az ellenfelénél.
Ezzel megszerezte a csapatnak is a
gyõzelmet; 10-8 arányban a sárbogárdiak
nyertek, továbbra is az elsõ helyen ma-
radt a csapat 13 ponttal.

Szombaton került megrendezésre az Irka
papír—írószerbolt által meghirdetett
asztalitenisz-verseny. Szép számban je-
lentek meg igazolt és amatõr versenyzõk
is, még Budapestrõl és Ajkáról is érkez-
tek játékosok a versenyre. Három cso-

portban versenyeztek a játékosok, külön
a nõi, külön az amatõr, és külön az igazolt
játékosok. Az alábbi eredmények szület-
tek: a nõi versenyzõknél a sárbogárdi
Tóth Katalin lett az elsõ, Bobák Emese és
Katona Krisztina budapesti versenyzõk
elõtt.
Az amatõr kategóriában együtt indultak
a nõk és a férfiak, ott az alábbi eredmé-
nyek születtek nagy csaták után: elsõ lett
Bobák Emese, második helyen végzett
Csizmadia János (Csizi), harmadik Tóth
Katalin és Katona Krisztina lettek.
Az igazolt játékosok 14-en voltak, így két-
hetes csoportban versenyeztek. A cso-
port elsõ és második helyezettjei döntöt-
ték el, hogy ki a jobb. Itt is nagy csaták ala-
kultak ki, és az alábbi eredmény született:
a 2005-ös IRKA-kupa gyõztese Földesi
Zsolt szabadbattyáni versenyzõ lett, má-
sodik helyen Lovász Lajos (Sárbogárd)
végzett, a két harmadik helyezett Pad
Ágoston Ajkáról, valamint Falusi György
Szabadbattyánból.
Köszönjük a lehetõséget a versenyzés-
hez!
A következõ nehéz ellenfél Enying csa-
pata lesz december 9-én, idegenben,
majd az utolsó idei mérkõzést itthon, a
dunaújvárosi Linde-csapata ellen vívjuk
16-án.
Minden érdeklõdõt és nézõt szívesen lát
a

SAK VEZETÕSÉGE

Gratulálunk!
A Fejér Megye Diáksport Szövetség által
alapított „Fejér megye diáksportjáért”
kitüntetést kapott Tóth Zoltán, a tö-
börzsöki Szent István Általános Iskola
igazgatója, az ifjúság sportnevelésében
kifejtett több évtizedes munkájáért.
Mint ismeretes, Tóth Zoltán mind a
töbörzsöki iskola sportéletében, mid a
sárbogárdi és sárszentmiklósi sportegye-
sületekben és a városi tömegsportban év-
tizedeken keresztül (1982 óta) sokat tett
azért, hogy gyerekek és felnõttek töme-
geivel kedveltesse meg a különbözõ
sportágakat. Többen közülük a felnõtt
futballválogatottak sikeres játékosai
lettek.
Az iskolánál megépült sportcsarnokban
az országos szinten is jól szereplõ ping-
pongszakosztály mûködéséhez ad nélkü-
lözhetetlen segítséget.
Tóth Zoltánnak ezúton is gratulálunk, és
kívánunk sok sikert, szép eredményeket
munkájában!

Hargitai Lajos

Személy- és vagyonõr
tanfolyam

indul Sárbogárdon
december 15-tõl

a Légió 2000 Security Kft.
irodaházában.

(7000 Sárbogárd, Ady E. út 29.)

Megszerezhetõ végzettség:
* OKJ-s személy- és vagyonõr bizonyítvány,

* magas szintû oktatás,
* még ebben az évben érettségi nélkül.

Kedvezmények: * részletfizetés, * jutalék,
* munkalehetõség,

* diákoknak 10.000 Ft kedvezmény.
Érdeklõdni: 06 (25) 508 980,

06 (20) 9270 965Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.
Sárbogárd, Hõsök tere 12.,

tel.: 06 (25) 508 900.
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A „kis hívõ”
és a „kis szkeptikus”

Egy várandós anya két
gyermeket hord a méhé-
ben. Az egyik egy „kis hí-
võ”, a másik egy „kis szkep-
tikus”.
A szkeptikus azt kérdezi:
— Te hiszel a születés utáni
életben?
— Hát persze — mondja a
kis hívõ. Az itteni életünk
arra való, hogy felkészül-
jünk a születés utáni életre,
hogy elég erõsekké váljunk
arra, ami ott kint vár
bennünket.
— Hülyeség! — mondja a
szkeptikus. — Ez nem igaz!
Hogyan nézhet ki a kinti,
külsõ élet?
— Pillanatnyilag még nem
tudom — mondja a kis hívõ
—, de biztos sokkal világosabb, mint itt bent. Talán lehet, hogy a
szánkkal fogunk enni, és a lábunkkal fogunk menni!
— Nonszensz, lehetetlen! — mondja a szkeptikus. — Megyünk
a lábunkkal, és eszünk a szánkkal? Micsoda hülyeség! Ez egy fu-
ra ötlet, hogyan is mûködhetne! Itt van a köldökzsinór, ami biz-
tosítja a táplálékot. Nem lehetséges élet a születés után, hiszen
ez a zsinór már így is túl rövid!
— Hát persze, hogy mûködni fog, csak minden egy kicsit más-
ként fog kinézni — mondja a kis hívõ.
— Soha nem fog mûködni! — véli a kis szkeptikus. — Még soha
senki nem tért vissza a születés után. Születés után vége az
egésznek. Az élet nem más, mint egy nagy sötét tortúra.
— Még ha nem is tudom pontosan, milyen lesz a születés utáni
élet — mondja a kis hívõ —, de azt tudom, hogy találkozni fo-
gunk az édesanyánkkal, és õ nagyon vigyáz majd ránk.
— Anya? Te hiszel egy anyában? Hol van? — kérdezi a kis
szkeptikus.
— Itt van körülöttünk, mi benne vagyunk, és általa létezünk,
nélküle nem létezhetnénk! — válaszolja a kis hívõ.
Mire a kis szkeptikus:
— Soha nem láttam még semmilyen anyát! Nincs is ilyen!
A kis hívõ elgondolkozik egy pillanatra:
— Néha, amikor nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogy
énekel, vagy érezheted, amikor megsimogatja világunkat —
mondja aztán halkan. — Mindenesetre én hiszem, hogy az igazi
életünk a születés után kezdõdik.
„Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.”
János ev. 3:3

A Golgota Keresztény Gyülekezet
bibliaórái:

Vajtán, a Zichy-kastélyban, csütörtökönként,
19.30 órakor;

Sárbogárdon, a mûvelõdési házban, keddenként,
19.00 órakor.

Mindenkit szeretettel várunk!
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10-én, szombaton, 19 órakor:

SZÁLLÍTÓ 2.
Színes amerikai, francia akciófilm

Frank, a szállító, most éppen Miami-ban él, legújabb megbí-
zatása pedig minden eddiginél egyszerûbb: két ikerfiút fuva-
roz reggelenként iskolába. Frank hálás a lazításért, az elmúlt
évek még az õ kötélidegeit is megviselték. De nem tudja,
hogy a kolumbiai drogbáró Észak-Amerika összes kábító-
szer-ellenes nyomozójával egyszerre szeretne végezni, ami-
kor azok egy miami gyûlésen találkoznak. És az ikrek apja a
fõnökük.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

ROCK CAFÉ
December 10-én, szombaton, 21.30-tól

Sárbogárdon, a mûvelõdési házban játszik a

FELKAI JAM
Eric Claptontól Brian Adams-ig a gitár nagyágyúi.

Érdeklõdni, asztalfoglalás a 06 (30) 993 3395-ös
telefonszámon lehet.

Minden zenekedvelõt szeretettel várunk!

Új filmek a mûvelõdési ház videotékájában!

Lopakodó
(akciófilm);
Oldboy
(akció-thriller);
Star Wars III.
— A Sith-ek bosszúja
(sci-fi);
Vadgalamb
(animációs film);
Én kicsi pónim — Menta karácsonya
(mesefilm);

Minden héten új filmekkel várjuk kölcsönzõinket!

„Üzenek lovat…”
Pálfy Margit színmûvész e
címmel tartott irodalmi estet
hétfõn este a városi könyvtár-
ban. A mûvésznõ káprázatos
elõadásmóddal közvetítette a
Ratkó József, Csoóri Sándor,
Nagy László és Szécsi Margit
verseibõl összeállított váloga-
tást. Az elhangzott mély, nem
könnyen emészthetõ, ma is
fontos üzenetet hordozó gon-
dolatok után nem volt könnyû
visszatérni a jelen történései-
be.
A Pálfy Margit által életre kel-
tett sorok még késõbb is
föl-fölcsendültek a fülemben
arra sarkallva, hogy újra fella-
pozzam e nagyszerû költemé-
nyeket.

Hargitai Kiss Virág

MEGHÍVÓ
2005. december 17-én, szombaton, 18 órakor

tartja hagyományos

KARÁCSONYI HANGVERSENYÉT

a Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar
a mûvelõdési központban.

Fellépnek:
Calypso kórus (Marcali), Petõfi Sándor Gimnázium

leánykara, Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar.

Vezényelnek:
Stamler Edit, Lajtos Imréné, Huszics Vendelné, Huszics

Vendel.

Közremûködnek:
Várdai István (gordonka), Balázs Zita, Huszics Ibolya,

Lajtos Anna (zongora).

A belépõdíj önkéntes.

Minden kedves érdeklõdõt szeretettel vár a rendezõ
„Bogárd–Dal Egyesület”

A koncert támogatói: városi önkormányzat, Patikamérleg Bt.,
Vagyonhasznosító Szövetkezet.
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Tejszínes csirkemell
Hozzávalók: fél kg filézett csirkemell, 6 dl
habtejszín, 2 tasak gombakrémleves-por
(pirított zsemlekocka nélkül), rizs.

Elkészítés: a filézett csirkemellet csí-
kokra vágom és megforgatom a gom-
bakrémleves-porban. Egy jénai tálba
egymással párhuzamosan belepako-
lom a húst, és leöntöm a tejszínnel úgy,
hogy egy ujjnyira ellepje, majd lefe-
dem. Elõmelegített sütõben addig sü-
töm, amíg a tejszín a szélén megbar-
nul. Rizzsel tálalom.

Erdélyi rakott
káposzta

Hozzávalók: savanyított káposzta, vörös-
hagyma, fõtt tojás, lángolt kolbász, fõtt
rizs, szalonna, tejföl, olaj, pirospaprika
(enyhén csípõs), só, bors, 30-40 dkg ser-
tés-, vagy marhahúsból pörkölt.

Elkészítés: a savanyú káposztát a vö-
röshagymával kicsit megpárolom, pi-
rospaprikával megszóróm. 4-5 tojást
megfõzünk keményre, hûlni hagyjuk.
A rizst is elkészítjük a szokásos mó-
don.

A kolbászt felszeljük. Egy jénai tál al-
ját kirakjuk a szalonnaszeletekkel, er-
re kerül a káposzta, a rizs, a pörkölt, a
fõtt tojás és a kolbász. Ezt addig ismé-
teljük, amíg van hozzávaló. A tetejére
káposzta, tejföl, végül szalonna kerül.
20-25 percre a sütõbe tesszük.

Jugó kifli
Hozzávalók: 1 kg liszt, 2 dl étolaj, 0,5 l tej,
5 dkg élesztõ, 2 evõkanál só, 1 evõkanál
cukor, 2 db tojás (1 a tésztába, 1 a kenés-
hez), 10 dkg margarin.

Elkészítés: az élesztõt langyos, cukros
tejben megfuttatjuk, majd minden
hozzávalót összekeverünk kézzel.
Igen jól összegyúrjuk, megkelesztjük a
tésztát. Ezután kis cipókat készítünk,
kinyújtjuk azokat 3-4 mm vastagra és
kör alakúra, késsel kis cikkekre vág-
juk, mint a tortát. A cikkek szélesebb
végébe kis darab vajkockát teszünk,
így tekerjük fel. Az így kapott kis kifli-
ket kivajazott tepsibe rakjuk, lekenjük
tojással, megszórjuk sajttal és megsüt-
jük. (A vajkockák helyett sajtkockákat
is használhatunk, sõt a tésztát meg-
kenhetjük Camping sajttal is, így még
finomabb.)

Nagymama
receptjei

D E C E M B E R
Nehéz idõk

Az igazgató a fogadáson találkozott volt
évfolyamtársával, egy cég könyvelõjével,
megszorították egymás kezét, beszélget-
tek. Elõször a futballeredményekrõl
esett szó, ennek segítségével akarták ki-
puhatolni egymás politikai beállítottsá-
gát. Megállapodtak abban, hogy a vesztes
csapat jól játszott, néha megszorította az
ellenfelét, de nem volt szerencséje. Némi
megszorítással azt is lehet mondani, hogy
piszok pechje volt. Azután a családi dol-
gokra terelõdött a szó. A könyvelõ kislá-
nya tegnap elesett a játszótéren szegény-
ke, lejött a térdérõl a glazúr, mikor az apa
ma reggel megszorította a térdén a kö-
tést, még sírt is a drága. Mielõtt elváltak,
az igazgató sopánkodni kezdett, hogy el
kell mennie az autószerelõhöz, valami
zörög a kocsin, nyilván megszorítanak a
motorban néhány csavart.
— Neked nincs eleged ezekbõl a megszo-
rításokból? — kérdezte búcsúzáskor az
igazgató.
— Dehogy nincs! Nagyon elegem van —
válaszolt egyetértõleg a könyvelõ.
Mikor elköszöntek egymástól, meg-
könnyebbülten megszorították egymás
kezét.

Egy e-mail

www.mikulas.hu
Kedves Mikulás bácsi! Az a nagy kérésem
volna, hogy mikulásra hozzál nekem egy

Annabell márkájú pisilõs babát, és még
azt is intézd el, hogy az apu ne járjon
olyan sokat a kocsmába, és anyu ne vesze-
kedjen folyton. Szeretettel üdvözöl:
Pircsi.

Egy élménybeszámoló
„Megyek, kérlek szépen a Hõsök terén a
bevásárló szatyraimmal, ott ácsorog a
parkolóban néhány csinos lány és srác
krampusznak öltözve. Persze ott van ma-
ga a Mikulás bácsi is jól szabott öltözet-
ben. Nyitom a kocsi ajtaját, hát már ott is
állnak mellettem, kedves mosollyal né-
hány szem szaloncukrot nyújtanak.
Mondhatom, meglepõdtem. Mire véljem
ezt? Kérdeztem, mi ez. Mondták, hogy
ajándék. Hogy kitõl és miért, arra nem-
igen tértek ki. Közben látom, hogy a jele-
netet egy fiatalember kamerával meg-
örökíti. Nem kérdezte, hogy mit szólok
hozzá, megörökített. Most aztán várom,
hogy benne leszek a tévében. Szerinted
van rá esély?”

Egy másik élménybeszámoló
Közeledik a karácsony, árusok lepik el az
országot, de a hivatásos kereskedelem is
a legnagyobb sebességre kapcsol. Egy ut-
casarkon aranyórát akart eladni nekem
egy bizalomgerjesztõnek nem mondható
alak. Meg akarta mutatni az aranyórát,
én ijedten tiltakoztam.
1. Nincs szükségem aranyórára.
2. Kétséges, hogy egyáltalán aranyból
van-e, és mutatja-e az idõt.
3. Ha tényleg arany, akkor gyanús a szár-
mazási hely.
Megkérdeztem az illetõtõl, miért gondol-
ta, hogy meg tud környékezni.
— Uram — mondta meglepõen intelli-
gens gesztussal — nem vette észre, hogy
olyan országban él, ahol sok emberrel
akármit el lehet hitetni?
Nagyon elgondolkoztam ezen.

(L. A.)

Ismét megrendezzük a márIsmét megrendezzük a már
hagyományos, engedményeshagyományos, engedményes

SÜTEMÉNYSÜTEMÉNY--
VÁSÁRT!VÁSÁRT!

Aki elõre megrendeliAki elõre megrendeli
az ünnepi süteményeketaz ünnepi süteményeket

december 23-24-re,december 23-24-re,
azoknakazoknak

10%-os10%-os
kedvezményt adunk.kedvezményt adunk.

Bejglire is vállalunkBejglire is vállalunk
elõrendelést!elõrendelést!

Megrendeléseket csakMegrendeléseket csak
személyesen lehet leadni.személyesen lehet leadni.

Érdeklõdni telefononÉrdeklõdni telefonon
a 461-900-as számon lehet.a 461-900-as számon lehet.

FÕTÉRI CUKRÁSZDAFÕTÉRI CUKRÁSZDA

Fried-kastély
SZÁLLODA & ÉTTEREM

Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560
www.hotelcastle.hu, e-mail: friedhotel@dielnet.hu,

7081 Simontornya, Malom u. 33.

Adventi vacsora
Ünnepélyes hangulatban a karácsonyfa alatt

december 17. (szombat), 19 órától.
Karácsonyi ételkülönlegességek,

korlátlan ételfogyasztás, élõzene, forralt bor.
Az élõzenérõl gondoskodik Dobrádi István.

Csak 2480 Ft/fõ.
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Zörgõ és Görgõ
Zörgõ is kutya volt, Görgõ is kutya volt.
Zörgõ olyan, mint a neve: zörgött minden
csontja, mint dió a zsákban. Görgõ is
olyan volt, mint a neve: a nagy kövérség-
tõl nem tudott szaladni, csak görögni.
Zörgõ a nekeresdi bíró kutyája volt, Gör-
gõ meg a nevenincsi bíróé. A nekeresdi
bíró olyan takarékos ember volt, hogy
egész esztendõben nem evett kukorica-
kenyérnél egyebet, azt is csak napjában
egyszer, akkor is csak egy karajt, annak is
csak a belét. A haját odaadta Zörgõnek,
amiért õrizte a házat. Bezzeg a nevenin-
csi bíró úgy élt, mint zsizsik a borsóban.
Minden nap fácánpecsenyét evett, azt is
napjában háromszor, akkor is csak a bõ-
rét. A húsát odaadta Görgõnek, hogy ki
ne ugassa a szemébõl az álmot.
A két kutya mindig tisztelte, becsülte egy-
mást, de csak messzirõl.
Sose jártak még egymás portáján, csak a
két falu határában. Görgõ ott szokott sé-
tálgatni, hogy jobban essék a vacsora,
Zörgõ meg ott szokott ürgepecsenyét
fogni a kenyérhaj mellé.
Egyszer azonban hiába várta Görgõ Zör-
gõt, sehol se mutatkozott az öreg cimbo-
ra, pedig már fönt fényeskedett az égen a
vacsoracsillag.
— Eh, eh — tûnõdött Görgõ —, nyilván
elrontotta délben a gyomrát ez a Zörgõ.
Eh, eh, elmegyek meglátogatni.
Hát, ahogy bedöcög a nekeresdi bíró ka-
puján, látja ám, hogy Zörgõ odafönt zö-
rög az ól tetején.
— Mit csinálsz ott, cimbora?
— Vacsorázok, cimbora.
— Jó hosszú az asztalod!
— De rövid a vacsorám!
— Mi jóban dúskálódsz, Zörgõ?
— Kenyérhajban biz én, Görgõ. De ez
nem olyan hétköznapi kenyérhaj ám.
Ma olyan jó kedve volt a gazdámnak,
hogy hozzádörgölte a kenyérkét ahhoz a
zacskóhoz, amelyikben a sajtocskát
tartogatja.
— Ej ha, de jól megy a sorod — vigyorgott
Görgõ.
— Kutyául, pajtás — nyöszörgött Zörgõ,
s leugrott az utolsó falattal Görgõhöz —,
nesze, részed legyen benne neked is.
Görgõ tudta, mi az illendõség, bekapta
nagy elszántan a falatot, azután hozzátö-
rülgette a száját a pázsithoz.
— Köszönöm a barátságot, cimborám, de
most már én javallok egyet. Gyerünk át
vacsorázni énhozzám.
— Ham-ham-ham-mar, ham-ham-ham-
mar — hányta a bukfencet örömében
Zörgõ, s úgy nekiiramodott, hogy õ már
bent járt Nevenincsen, mikor Görgõ még
mindig Nekeresden görgött.
Sebaj, utolérte a vendéget a vacsoránál.
Porcelán tányérban kapta Görgõ a kosz-

tot, mégis elvonyította magát, ahogy
mellételepedtek.
— Mi lelt, pajtikám? — kérdezte ijedten
Zörgõ, akinek már csattogott a foga az ét-
vágytól.
— Haragszom, hogy kést, villát nem ad-
tak, mikor látják, hogy vendég van a ház-
nál.
— Sose bánd, nem élek vele — vigyorgott
Zörgõ, s úgy bekapott egy nagy fácán-
combot, mint béka a legyet.
— Tessék, tessék — hunyorgatott Görgõ
—, én úgy belaktam nálatok, hogy holnap
ilyenkorig sem éhezem meg.
Zörgõt nem nagyon kellett tessékelni.
Nem is rágott, csak falt, nem is falt, csak
nyelt.
— No, még egy kis sonkacsontot! Hát a
hurka végét szereted-e? Jobb íze van ám
ennek, mint a favégnek! De már csak ezt
a tojásos galuskát itt nem hagyod!
Zörgõ csak a fejét rázta. Nemhogy szólni,
szuszogni se bírt a jámbor.
Nagy idõbe telt, míg el bírta nevetni ma-
gát.
— Minek örülsz olyan nagyon szomszéd?
— kérdezte Görgõ ásítozva, mert a
hosszú séta nagyon elálmosította.
— Annak, gazduram, hogy nem hallom
már a csontjaim zörgését, akárhogy rá-
zom magam.
Ebben a percben elkukorékolta magát a
kakas a padlás szájában, s Zörgõ talpra
ugrott.
— Megyek haza ugatni, cimborám. Ha-
nem elõbb még szeretnék neked valamit
súgni.
— Súgjad, no, cimborám — hegyezte a
fülét Görgõ.
— Azt tanácsolom neked — hunyorított
ravaszul Zörgõ —, vigyázz, meg ne tudja
valahogy a gazdám, milyen jól megy so-
rod, mert egy fejem van, de fogadok a fe-
lébe, hogyha megtudja, beáll helyetted
kutyának.
Azzal nekilódult.

Móra Ferenc

Heti idõjárás
A következõ napokban
folytatódik a holnap
kezdõdõ lehûlési folya-
mat. Számottevõ csapadékra már nem
kell számítani, de péntek este, szom-
bat hajnalban hószállingózás, kisebb
havazás elõfordulhat. Jellemzõen szá-
raz idõ lesz, általában sok napsütésre
számíthatunk. Az idõszak végére né-
hol már napközben is fagypont alatt
marad a hõmérõ higanyszála. A
reggeli hõmérséklet -4, -9 a nappali -2,
5 fok körül várható.

www.metnet.hu

Az elõzõ szám megfejtése
hangya, egér, mókus, harcsa, ló, róka,
szú
Helyes megfejtést küldött be: Jákob Má-
ria, Sárbogárd; Németh Petra, Sárbo-
gárd; Sereg Krisztina, Sárbogárd; Varga
Mátyás, Sárbogárd; Papp Anna Éva,
Sárbogárd; Szûr Dávid, Sárbogárd; Szûr
Kitti, Sárbogárd; Kutassy Gabriella,
Sárbogárd; Kozma Alexandra, Sárbo-
gárd.

Szerencsés megfejtõnk:

SEREG KRISZTINA

Sárbogárd, Ady E. út 78.
Gratulálunk! Nyereményedet átveheted

a szerkesztõségben!

Rejtvény
Fejtsd meg a képrejtvényt!

Beküldési határidõ:
2005. december 13.

FOLTVARÁZS
A sárszentmiklósi

SÁRFOLTOK
FOLTVARRÓ KÖR

karácsonyi vásárral
egybekötött kiállítása a

sárszentmiklósi Klubkönyvtárban

2005. december 10-tõl
január 8-ig.

Megnyitó:
2005. december 10-én, 17 órakor.
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DECEMBER 10., SZOMBAT

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Idõutazás 9.30 Horace és Tina
9.55 Zselé 10.00 Süsüke, a sárkánygyerek 10.30
Zselé 10.40 Klipperek 11.10 Zselé 11.25 Felfedezõk
11.50 Zselé 12.00 Híradó 12.10 Momentán 12.35
Nemzeti értékeink 12.45 Ünneprõl való beszélgetés
Jankovics Marcellel 13.20 Afrikai románc 15.00
Fõzzünk megint egyszerûen! 15.30 Légcsavar 16.00
Híradó 16.05 TS 18.05 Halhatatlanok társulata
19.00 Luxor 19.30 Híradó 20.05 Ötös lottó-sorsolás
20.15 A maharadzsa lánya 21.10 Európai filmdíj:
Gyilkos optika 23.05 Híradó 23.10 Sporthírek 23.15
Bestseller 23.50 Fellini meséi
RTL KLUB: 6.00 A Geo bemutatja 7.00 Kölyökklub
9.15 Disney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Já-
ték 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10 Autómánia
12.45 Havazin 13.10 Mr Bean 13.25 Így készült:
Csak sex és más semmi 13.50 Elveszett legendák
kalandorai 14.45 Tuti gimi 15.40 Hegyi mentõk
16.40 Gyilkos áradat 18.30 Híradó 19.00 Fókusz
plusz 19.30 Szeress most 20.25 Szupermozi 23.30 A
sárkány közbelép 0.25 Célterület
TV2: 6.00 Tv2 matiné 9.45 Viva S club 10.15 A va-
don naplója 10.45 Judit és a Zenemanók 11.15 Lak-
térítõ 11.50 Totalcar 12.25 Játszd újra az életed!
13.20 Országutak õrangyala 14.25 Eddie 15.25 Bû-
bájos boszorkák 16.25 Csillagkapu 17.25 Rex 18.30
Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10
Tv2-ring 23.45 Kivégzõs 1.20 Fastlane
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Szülõföldünk 5.00 Krónika
5.40 Házunk tája 6.33 Egy csepp emberség 8.00
Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem 9.05
Családi tükör 9.35 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt
12.02 Krónika 12.30 Barangoló 13.04 Új zenei Újság
14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Új-
ság 16.00 16 óra 17.30 Népzenei portré 18.00 Króni-
ka 18.20 Színház az egész világ! 18.30 Szemle 19.05
Sport 19.30 Mese 19.40 Határok nélkül 20.04
Aranyemberek 20.35 Mûsormozaikok 22.00 Krónika
22.20 Világvevõ 23.00 Hírek, Kenó 23.04 Saját
hangja

DECEMBER 11., VASÁRNAP

MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Delta 9.30 Századunk 10.00
Mindentudás egyeteme 10.55 Így szól az Úr! 11.05
Közvetítõ 12.00 Híradó 12.05 TS 13.50 Fõtér 14.45
Örömhír 15.00 Csellengõk 15.35 Magyar elsõk
16.00 Híradó 16.05 Kaleidoszkóp 16.40 Stílus 17.15
Mûvészeti mûsor 17.45 Szívek szállodája 18.35
BBC-exkluzív 19.30 Híradó 19.55 Doc Hollywood
21.45 TS-sporthét 22.55 TS-motorsport 23.10
Híradó 23.15 Héthatár
RTL KLUB: 6.00 A vadak ura 6.50 Lisa 7.00 Kölyök-
klub 8.35 Megaman 8.55 Slayers 9.25 Receptklub
9.40 Játék 10.45 Borsodi Liga 13.35 Papás-mamás
14.05 Egy rém rendes család 14.35 Hegylakó-a holló
15.35 X-csapat 16.35 VIP 17.30 Trucaling 18.30 Hír-
adó 19.00 Cobra 11 20.00 Szupermozi 22.20 Heti he-
tes 23.30 Renegátok 1.30 Fókusz-portré 2.00
Pasadena
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechani-
ka 6.45 Tv2-matiné 10.25 Családodra ütök 10.55
Stahl konyhája 11.30 Conan 12.25 Sliders 13.25 A
világ legerõsebb emberei 14.25 Smallville 15.25
Száguldó vipera 16.25 Walker 17.25 Jag 18.30 Té-
nyek 19.00 Napló 20.00 Moziverzum 21.40
Tvpremier 23.55 Képírók
KOSSUTH RÁDIÓ: 6.00 Vasárnapi újság 6.33 Egy
csepp emberség 7.00 Kárpát-medencei krónika
8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kertjében
9.05 Világóra 10.04 Szent liturgia közvetítés Buda-
pestrõl 11.05 Gondolatjel 12.02 Krónika 12.25 Har-
minc perc alatt 12.55 Vasárnapi levél 13.05 Névjegy
14.04 Szonda 14.35 Népdalkörök pódiuma 15.04
Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Doku-
mentummûsor Reményik Sándorról 17.00 A mi
idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sport 19.30 Mese 19.40
Népszerû nyitányok 20.04 Rádiófónia 20.53 Közvetí-

tés a Veszprémi Petõfi Színházból 22.00 Krónika
23.16 Merre tovább magyar tudomány?

DECEMBER 12., HÉTFÕ
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Max, a zsaru 10.00 Híradó
10.05 Napi mozaik 10.55 Parlamenti napló 11.45 A
sokszínû vallás 12.00 Híradó 13.00 Roma Magazin
13.30 Domovina 14.05 Bûvölet 15.00 Kalandos nyár
15.54 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05 BBC exk-
luzív 17.00 12+ 17.30 Híradó 17.38 Körzeti híradók
17.50 A Nagy Vita 18.25 Esti mese 18.50 Szomszé-
dok 19.30 Híradó 20.05 Kékfény 21.05 Dokuzóna
22.00 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház
extra 23.30 TS 23.40 Híradó 23.50 Félúton 1.40
Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.05 Mozimatiné 15.00
Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika- show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Gyõzike 21.50 Bajkeverõk 22.30 Világfalu
23.10 Így készült: Szõke kóla 23.35 Találkozások
23.55 Vérmesen egyszerû 1.35 Autómánia 2.10
Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25 Salome 12.25 Já-
tékidõ 13.10 Mozidélután 15.20 A szerelem ösvé-
nyei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25 Hetedik
mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban
19.30 Aktív 20.10 NCIS 21.10 Parti õrült jogi doki
23.00 Nyomtalanul 0.00 Dolce vita 0.30 Tények este
0.55 Bolond mozi mozibolondoknak
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.04
BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.35 Karácso-
nyi könyvvásár 2005. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál
13.30 Krisztus közöttünk! 14.04 Zeneszóval 15.05
Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 Pénz, piac, profit. 17.45 Kékbolygó
18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi
könyvvásár 2005. 21.05 A Szabó család 21.35 Ért-
sünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Etikai kódex 23.00
Hírek 23.04 Lemezmúzeum

DECEMBER 13., KEDD
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Max 10.00 Híradó 10.05 Napi
mozaik 12.00 Híradó 13.00 Srpski Ekran 13.30
Unser Bildschirm 14.00 Bûvölet 15.00 Kalandos
nyár 15.55 József Attila 100 16.00 Híradó 16.05 Vá-
rosmisszió 16.20 Maradj velünk! 16.30 Katolikus
krónika 17.05 12+ 17.30 Híradó 17.38 Körzeti hír-
adók 17.50 A Nagy Vita 18.25 Esti mese 18.50
Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 Önök kérték 21.05
Doktor nagyfõnök 22.00 Kedd este 22.45 Kultúrház
23.00 Panoráma 23.40 Híradó 23.50 Johnny
háborúba megy 1.40 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.10 Mozimatiné 15.00
Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Vészhelyzet 21.50 Fenegyerekek 23.30
Találkozások 23.45 Igaz történetek 1.20 Fókusz
TV2: 6.00 Laktérítõ 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.05 Szóda 10.00 Teleshop 11.25 Salome 12.25 Já-
tékidõ 13.25 Mozidélután 15.20 A szerelem ösvé-
nyei 15.55 Anita 16.25 Charlie — majom a család-
ban 17.25 Hetedik mennyország 18.30 Tények
19.00 Jóban-rosszban 19.30 Aktív 20.10 Columbo
21.40 Gyilkos sorok 23.20 Moziverzum 23.50 Té-
nyek este 0.15 Hack-mindörökké zsaru 1.15
Propaganda
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.04

BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 8.47
Gyógyír 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.35 Kará-
csonyi könyvvásár 2005. 12.02 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a ház-
nál 13.30 Tanúim lesztek! 14.04 Társalgó 15.05
Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi
könyvvásár 2005. 21.05 Vallási híradó 21.35 Hagyo-
mányápolók 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika
22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek, kenó

DECEMBER 14., SZERDA
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Max 10.00 Híradó 10.05 Napi
mozaik 12.00 Híradó 13.00 Hrvatska 13.30 Ecranul
nostru 14.05 Bûvölet 15.00 Kormányváró 15.25
Úton Európa-magazin 15.53 József Attila 100 16.00
Híradó 16.05 Városmisszió 16.20 Református ifjúsá-
gi mûsor 16.35 Ima és megújulás 17.00 12+ 17.30
Híradó 17.38 Körzeti híradók 17.50 A Nagy Vita
18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Híradó
20.05 A tv ügyvédje 21.05 Doktor Nagyfõnök 22.00
Szerda este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra
23.25 TS 23.40 Híradó 23.45 Provokátor 0.15 A
Mann család 1.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.15 Mozimatiné 15.00
Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 21.00 Szupermozi 23.20 XXI. század 23.55 Az
elnök emberei 0.45 Találkozások 1.00 Antenna 1.35
Pasadena 2.20 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka 9.00 Szóda 10.00 Teleshop 11.25 Salome
12.10 Játékidõ 13.25 Mozidélután 15.20 A szerelem
ösvényei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25 Hetedik
mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban
19.30 Aktív 20.10 Megasztár 22.10 Született felesé-
gek 23.10 Tvpremier 1.00 Tények este 1.25 Magyar
film
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33
Egy csepp emberség 7.00 Krónika 8.00 Krónika 8.04
BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.20 Tetten ért szavak 11.35
Karácsonyi könyvvásár 2005. 12.02 Krónika 12.40
Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a
háznál 13.30 Tebenned bíztunk 14.04 Zene-szóval
15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyaror-
szágról jövök 17.05 Digitális 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.49
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi
könyvvásár 2005. 21.05 Magyarok a nagyvilágban
22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, kenó 23.04
Nagy mesterek

DECEMBER 15., CSÜTÖRTÖK
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.40 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Max 10.00 Híradó 10.05 Napi
mozaik 12.00 Híradó 13.00 Rondó 14.00 Bûvölet
15.00 Kalandos nyár 15.51 József Attila 100 16.00
Híradó 16.05 Pláza 17.00 12+ 17.30 Híradó 17.38
Körzeti híradók 17.50 A Nagy Vita 18.25 Esti mese
18.55 Szomszédok 19.30 Híradó 20.05 A Nagy
Könyv 22.00 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.00
Lapozó 23.40 Híradó 23.45 Kortárs jazz esték az A38
hajón 0.15 Csókok és szárnyak 1.50 Kárpáti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top Shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.20 Mozimatiné 15.00
Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Esti showder 22.50 Házon kívül 23.20 Ke-
mény zsaruk 0.15 Találkozások 0.35 A játék neve túl-
élés 1.30 Infománia 1.55 Fókusz
TV2: 6.00 Totalcar 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka
9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25 Salome 11.55 Já-
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tékidõ 13.25 Mozidélután 15.20 A szerelem ösvé-
nyei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25 Hetedik
mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban
19.30 Aktív 20.10 Kojak 21.10 Golyóálló 22.50 Mu-
tató 23.50 Páran párban 0.20 Tények este 0.50 Az
utolsó motoros banda
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33
Egy csepp 7.00 Krónika 8.00 Krónika 8.04 BBC-hír-
adó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Napközben
10.00 Krónika 11.05 A Szabó család 11.35 Karácso-
nyi könyvvásár 2005. 12.02 Krónika 12.40 Ki nyer
ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a háznál
13.30 Tanúim lesztek! 14.04 Társalgó 15.05 Szóljon
hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 Pénz, piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Kró-
nika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50 Esti
mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi
könyvvásár 2005. 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngy-
szemek 22.00 Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hí-
rek, kenó 23.04 Önarckép

DECEMBER 16., PÉNTEK
MTV: 5.35 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárhíradó
5.50 Nap-kelte 9.00 Max 10.00 Híradó 10.05 Napi
mozaik 12.00 Híradó 13.00 Regióra 14.00 Sorstár-
sak 14.30 Fogadóóra 15.00 Kalandos nyár 15.52 Jó-
zsef Attila 100 16.00 Híradó 16.05 Pláza 17.00 12+
17.30 Híradó 17.38 Körzeti híradók 17.50 A Nagy
Vita 18.25 Esti mese 18.50 Szomszédok 19.30 Hír-
adó 20.05 Kell egy pasi! 21.00 Dob+basszus 22.00
Péntek este 22.45 Kultúrház 23.00 Kultúrház extra
23.25 TS 23.40 Híradó 23.45 Ouo vadis? 1.50 Kárpá-
ti krónika
RTL KLUB: 6.00 Ármány és szenvedély 6.30 Reggeli
9.00 Receptklub 9.15 Top shop 10.15 Delelõ 11.35
Receptklub 11.45 Játék 13.25 Mozimatiné 15.00
Disney-rajzfilm 15.30 Gyagyás család 16.30 Ba-
lázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00
Fókusz 19.40 Legyen Ön is milliomos! 20.20 Barátok
közt 20.55 Lost-eltûntek 21.50 Fejcserés 23.30 Ta-
lálkozások 23.45 Alias 0.40 MeneTrend 1.00 a Geo
bemutatja 2.00 Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 6.55
Mokka 9.05 Szóda 10.05 Teleshop 11.25 Salome
11.50 Játékidõ 12.25 Mozidélután 15.20 A szerelem
ösvényei 15.55 Anita 16.25 Charlie 17.25 Hetedik
mennyország 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban
19.30 Aktív 20.10 Áll az alku 21.50 Buzera 22.50
Kocsmapárharc 0.50 Tények este 1.20 A hetedik ér-
zék
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00
Krónika 6.33 Egy csepp emberség 8.00 Krónika 8.04
BBC-híradó 8.19 Mindennapi tudomány 9.04 Nap-
közben 10.00 Krónika 11.04 Cigányfélóra 11.35 Ka-
rácsonyi könyvvásár 2005. 12.02 Krónika 12.40 Ki
nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a ház-
nál 13.30 Az Úr közel! 14.04 Péntek kávéház 15.05
Szóljon hozzá! 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról
jövök 17.05 66 év magyarul 17.45 Kék bolygó 18.00
Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sport 19.50
Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi
könyvvásár 2005. 21.05 Tetten ért szavak 21.15 Vi-
lágvevõ 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Egy hazában

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd,
SZAKRENDELÉSEK Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.
Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 7-14-ig,
pénteken 7-13-ig.
Gégészet: kedden és pénteken 8-14-ig,
december 20--31-ig szünetel a rendelés.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, kedd-
tõl péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig
7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat:  hétfõn és pénteken 9-13-ig.
Hasi ultrahang: minden héten szerdán,
9-13-ig, december 28-án szünetel a rendelés.

Reumatológia: kedden 9-12-ig, december
27-én szünetel a rendelés.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig,
december 19-31-ig szünetel a rendelés.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig,
december 28-án szünetel a rendelés.
Tüdõbeteg-gondozó: szakrendelés és tüdõ-
szûrés: hétfõ, kedd, csütörtök, péntek 8-13,
szerda 12-17-ig. Dec. 23-jan. 2-ig a rendelés
szünetel (Tompa u. 2., tel.: 06 (25) 460 120.)

KARÁCSONY
A karácsony az egyik legszebb ünnepünk.
A szó hallatán a legtöbb emberben kelle-
mes emlékképek jelennek meg: együtt a
család, gyertyagyújtás, ajándékozás, bol-
dogság, nyugalom, szeretet. Kivételt je-
lentenek ez alól azok a családok, akik ka-
rácsony tájékán egy gondatlanságból be-
következett tûzeset rémképeit õrzik. Saj-
nos, minden évben bajt okoz a figyelmet-
lenség, s tüzet fog egy-egy karácsonyfa.
Mi mindenre kell ügyelnünk, mit kell
tennünk, hogy zavartalan és szép marad-
jon az ünnep?
Az elsõ és talán a legfontosabb a kará-
csonyfa rögzítése és helyének megválasz-
tása. Karácsonyfatartót vagy talpat a fa
méretéhez arányosan vásároljunk (nagy
fához szélesebbet). Nagyon szépen mutat
a szobában az ablak elõtt elhelyezett ka-
rácsonyfa, jelentve az utcai járókelõknek,
hogy abban a házban is megünnepelik Jé-
zus születését. Ha viszont az ablakon
könnyen meggyulladó csipkefüggöny
van, akkor azt a gyertya lángja könnyen
begyújthatja. Fontos szabály, hogy a fa
közelében ne legyen tüzelõberendezés.
Tekintsük át az ez idõ tájt érvényes tûzvé-
delmi szabályokat!
A karácsony és az advent meghittségéhez
hozzátartozik a gyertyagyújtás és a csil-
lagszóró. Semmi sem pótolhatja a gyer-
tyaláng vibrálását és jellegzetes illatát. A
gyertyát biztosítsuk eldõlés ellen, és te-
gyünk alá nem éghetõ alátétet! Száraz ka-
rácsonyfán ne gyújtsunk gyertyát vagy
csillagszórót! Gyerekek felügyelet nélkül

ne próbálkozzanak a gyújtással, a gyufát
vagy az öngyújtót el kell rejteni elõlük.
Nagyon fontos elmagyarázni nekik a nyílt
láng veszélyeit, a helyes reagálást a tûz
esetén.
Készítsünk a fa közelébe nem éghetõ
anyagú hamutartót az elhasznált gyufá-
nak, csillagszórónak! Az esetleges tûz ol-
tására alkalmas vizeskancsót, szódás üve-
get is helyezzünk el.
Többször okoztak már tüzet a hibás izzó-
sorok. A piacon vásárolt ellenõrizetlen,
olcsó áru nagyon sokba kerülhet a család-
nak. A rosszul méretezett, gyenge szige-
telésû, zárlatos termék könnyen túlmele-
gedhet. Használat elõtt nem árt átvizsgál-
ni az izzósort, a foglalat elszínezõdése,
melegedése esetleges megolvadása ese-
tén azonnal áramtalanítsuk! Lefekvés
után lehetõleg ne hagyjuk bekapcsolva a
díszvilágítást!
Az ünnep elmúltával a karácsony jelképe
is száraz kóróvá válik, azt javasoljuk, ne
várják ezt meg. Mivel a száraz fenyõ hihe-
tetlenül gyúlékony, a nosztalgiából meg-
gyújtott gyertya vagy megmaradt csillag-
szóró pillanatok alatt lángba boríthatja
az egész fát. Maradjon meg az emlékek-
ben inkább a szépen feldíszített kará-
csonyfa képe. A fenti szabályok betartá-
sával a karácsony mindenkinek a szeretet
ünnepe marad.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kíván mindenkinek a sárbogárdi

hivatásos önkormányzati tûzoltóság!
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Hitelügyintézés gyorsan, korrekten! Akár
elõzetes költségek nélkül. Hitelkiváltás.
1.000.000-7.500 Ft/hó, 3.000.000-22.000
Ft/hó. Tel.: 06 (30) 235 9498, 06 (30) 681
7675. (0668697)

Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvé-
lyesi vasudvarnál. Tel.: 06 (70) 293 5605, 06
(25) 476 229. (0972926)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny. Tel.: 06 (20)
557 6509. (0153307)

Malacvásárlás. Tel.: 06 (30) 9692 884. (0351888)

Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hó-
nap elsõ péntekén, 18.00 órakor a sárbogárdi
kultúrházban. Jelentkezés: Fûrész József, 06
(30) 290 3744, 06 (25) 461 303.
Árpád-lakótelepen lakás eladó. Tel.: 06 (30)
250 2244. (0668139)

Vegyestüzelésû kazánok és radiátorok gyári
áron, garanciával. Érdeklõdni: 06 (20) 947
5970. (0668140)

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg, elektro-
mos mellszívó bérelhetõ Sárbogárdon. Tel.:
06 (70) 617 1395. (0668181)

Erdészeti munkára embereket keresünk
Sárbogárd környékérõl. 06 (70) 374 0769.
Aprított cser, tölgy, akác tûzifa eladó. Ingye-
nes házhozszállítás, 06 (30) 490 8262. (0668147)

Veszélyes fák kivágását vállalom, 06 (20) 437
4869. (0668237)

Sárbogárdon, csendes helyen, 48 m2-es lakás
eladó. Érdeklõdni: 06 (22) 436 035-ös tele-
fonszámon. (0668199)

Családi ház eladó Sárbogárd-Kislókon. Igé-
nyesen felújított, gazdálkodásra is alkalmas,
nagy telekkel. Tel.: 06 (20) 494 4908, 06 (25)
413 548 (este). (0668573)

Sárbogárd központjában, 86 m2-es, két éven
belül felújított, egyszobás parasztház eladó.
06 (20) 474 3315. (0668571)

Ady-lakótelep mögött garázs kiadó. 06 (20)
925 3414. (0668569)

Árpád-lakótelepen földszinti, háromszobás
lakás eladó. 06 (30) 937 0235. (0668568)

Szeretnéd kiegészíteni zsebpénzedet, kony-
hapénzedet AVON-termékek forgalmazá-
sával? Küldj sms-t, visszahívlak. Tel.: 06 (20)
204 1856. (0668564)

Sárbogárd központjában kétszintes családi
ház eladó. 06 (30) 970 7349. (0668549)

2500 m2-es három telek egyben vagy külön is
eladó. 06 (25) 463 621. (0668546)

50 m2-es üzlethelyiséget bérelnék központ-
ban, forgalmas helyen, Sárbogárdon. 06 (30)
300 6086. (0668556)

Árpád-lakótelepen elsõ emeleti, erkélyes la-
kás eladó. 06 (30) 632 3884. (0668554)

ABC felett lakás eladó, 06 (30) 332 6923.

Családi ház eladó Sárbogárdon, 06 (30) 743
0875. (0668665)

Akciós csirkevásár! 250 Ft/kg, Sárbogárd,
Kertalja u. 1., 06 (25) 460 252, 06 (30) 956
4067. (0668662)

Háromszobás, 100 m2-es, családi ház sürgõ-
sen eladó, 06 (20) 462 6261. (0668655)

Hízók folyamatosan kaphatók 350 Ft/kg, 06
(70) 315 3395. (0668653)

Gyakorlattal rendelkezõ autószerelõt kere-
sünk sárbogárdi munkahelyre, Bereck Kár-
oly 06 (25) 460 899. (0668599)

Karácsonyi bérletakció a Szivárvány stúdió-
ban december 1-31-ig, +9 perc ajándék. Be-
jelentkezés: Kossuth u. 9., 06 (30) 964 4322.
(0668595)

Sürgõsen eladó családi okok miatt az Ár-
pád-lakótelepen 4. emeleti, 53 m2-es lakás,
nagy, saját pincével, irányár: 4,6 millió Ft. 06
(70) 383 9181. (0668593)

Szoba, konyha, spájz, melléképület, víz bent
van. Érd.: 06 (20) 451 0975, 06 (20) 993 3561.
(0668590)

Nagy Bioptron lámpa jó állapotban eladó. 06
(30) 554 6950. (0668605)

1986-os, 1300-as Lada, 1 év mûszakival, jó
motorral eladó, 06 (30) 518 3788. (0668583)

Fakitermeléshez munkatársakat keresek.
Tel.: 06 (30) 530 8456. (0668616)

Babakocsi és mûanyag etetõszék eladó. Ár:
8.000 Ft/db. 06 (20) 524 6004. (0668638)

Eredeti parfümök, parfümutánzatok és
egyéb kozmetikumok karácsonyi vására az
Ady E. út 111. szám alatt (volt zöldség bolt
helyén). Ezüst és arany vasárnap is nyitva
tartunk. (0668634)

Hízók eladók. 06 (25) 460 615. (0668700)

Varrást vállalok rövid határidõvel, 06 (30)
4830 713. (0668698)

Berkei Istvánnál, Szélsõ u. 4. szám, 1 db hízó
eladó. Telefon: 06 (25) 460 897. (0668695)

Mangalica hízók, fehér hízók eladók.
Tinódy u. 44. (0668694)

Árpád-lakótelepen bútorozott lakás kiadó,
06 (20) 559 8013.
Pultost, felszolgálót felveszek Sárbogárdon
mûködõ vendéglátóegységbe. Érdeklõdni
lehet a 06 (20) 9325 524-es telefonszámon.
(0668684)

2 q körüli hízó eladó. Tel.: 06 (25) 461 288.
(0668679)

Kõmûves szakmunkást keresek hosszú táv-
ra, 06 (30) 493 4938. (0351834)

Jogosítvány! Babi autósiskola személygép-
kocsi-vezetõi tanfolyamot indít részletfize-
téssel, 06 (30) 9939 285. Szülinapi akció!
2005. december 10-én, 18.00 órakor a sárbo-
gárdi mûvelõdési központban. (0351832)

Biliárdasztal eladó! 40.000 Ft. Érdeklõdni:
06 (30) 364 1786.
Sárbogárd központjában 84 m2-es lakás el-
adó, 06 (30) 330 2615. (0668649)

Ingyenes CIB Bank hitelügyintézés, ingatla-
nokra, gépjármûre. Személyi hitelek, THM:
5,2%-tól. Tel.: 06 (70) 311 9089. (0668650)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny javítás és ké-
szítés rövid határidõvel. Nyugdíjasoknak
kedvezmény! 06 (25) 462 497. (0668650)

Visszaváltható gyökeres fenyõ 2900 Ft-tól
kapható! Krisztina dísznövény, Árpád u.
65/A. 06 (30) 429 3403. (0668647)

Rántanivaló csirke kapható! Tinódy u. 52.,
06 (25) 508 125. (0668643)

FOGSORJAVÍTÁS Sárbogárdon.
06 (25) 468 556, 06 (70) 382 8512. (0972293)

UPC DIRECT MEGRENDELÉS SAT
CENTER. Székesfehérvár, Távírda út 2.

06 (22) 379 630, 06 (30) 9450 583. (0170041)

KORLÁTLAN INTERNET-SZOLGÁLTATÁS
Sárbogárdon és környékén a

kábeltévé-szolgáltatótól!
Havidíj 5.000 Ft-tól, a belépési díjból

50%-os kedvezmény a lakótelepeken.
Tel.: 06 (20) 9440 445, 06 (20) 3984 762,

06 (25) 462 295.

Földlabdás EZÜSTFENYÕK eladók,
06 (30) 497 2414. (0351950)

NAGY KARÁCSONYI AKCIÓK
a FAIR 2002 Kft.-nél!

Sarok- és 3+2+1-es ülõgarnitúrák-
10-15%-os kedvezménnyel!

Hajni 3+1+1 83.500 Ft
Bea 3+2+1 93.500 Ft
Torino 3+1+1 108.500 Ft
Cleopátra 3+2+1 113.500 Ft

Sarkok 49.500 Ft-tól, továbbá franciaágy
24.000 Ft-tól, heverõ 13.400 Ft-tól,

fotelágy 13.500 Ft-tól,
ágyazható rekamié 35.500 Ft-tól.

Akciónkban, ha most
megrendeli bútorát

a téli hónapokra
(dec., jan., febr.)

10-15%-os kedvezményt adunk.
Házhoz szállítással várjuk

kedves vevõinket és megrendelõinket.
FAIR 2002 Kft., Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630.

HITELAKCIÓ!
JELZÁLOGHITELEK:
felújítási, építési, vásárlási

szabadfelhasználású 1,29% kamatozással
AKÁR JÖVEDELEMIGAZOLÁS
NÉLKÜL IS IGÉNYELHETÕK.

Szoc. pol. ügyintézés.
GYORS ÜGYINTÉZÉS ELÕZETES

KÖLTSÉGEK NÉLKÜL!
Cím: Dunaújváros, Vasmû út 41., fsz. 15.
Érdeklõdni lehet hétköznapokon 8-16-ig

a következõ telefonszámokon:
06 (25) 281 307, 06 (20) 319 9392

Temetkezési Szolgáltató Kft.Temetkezési Szolgáltató Kft.
7000 Sárbogárd, Ady E. út 160/c7000 Sárbogárd, Ady E. út 160/c

Tel.: 06 (30) 9895 861, 06 (25) 460 059,Tel.: 06 (30) 9895 861, 06 (25) 460 059,
ügyelet: 06 (30) 435 9021ügyelet: 06 (30) 435 9021
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ÉV VÉGI

HITELAKCIÓ

A Sárbogárd és Vidéke

TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL

RENDKÍVÜLI AJÁNLAT

5% kamatcsökkentés

fogyasztási hiteleinkre!

Szabadon felhasználható hitel,

gyors hitelbírálat (1-3 nap).

Kirendeltségeink készséggel állnak rendelkezésükre

az alábbi településeken:

Sárbogárd, Alap, Igar, Cece, Sárkeresztúr, Káloz,

Lajoskomárom, Dég, Mezõszilas, Szabadhídvég,

Sárosd, Nagylók, Szabadegyháza, Sárszentmiklós.

* Akciónk 2006. január 31-ig érvényes
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Kedves
Szülõtársaim!

Régóta készülök, hogy hangot adjak fel-
háborodásomnak a minden reggel ta-
pasztaltak miatt. Önök fürtökben lógnak
az iskola kapuja körül azzal az ürüggyel,
hogy búcsúznak gyermeküktõl. Igaz,
hogy a gyermek már rég az udvaron ját-
szik, Önök pedig csak beszélgetnek, de
nem lépnének egy tapodtat sem odébb,
hogy beengedjék a többi iskolába sietõt.
Az autóval érkezõk között van néhány
magát kivételezettnek érzõ, aki behajt az
iskola keskeny utcájába a járda vonalába,
akadályozva ezzel a gyalogosforgalmat,
majd kitolat! Hol van ilyenkor anyai érzés
az ilyen szülõben? Nem fél, hogy elüt
valakit?
A harmadik szülõtípus az „út szélén meg-
álló”. Zebra elõtt, mögött, megállni tilos
táblánál. Ma reggel én álltam a zebránál,
hogy átengedjem a gyerekeket, szülõket
(ezt kevesen teszik), mikor Ön, kedves
apuka, megelõzött. Ott, a zebra elõtt, mi-
közben bottal közlekedõ szülõ, kisgyere-
kes anya ment át a zebrán.
A fentiek a Mészöly Géza Általános Isko-
la elõtt történnek meg nap mint nap, reg-
gel. De beszélhetnénk a gimnáziumról is,
ahol a megállni tilos táblánál áll meg
anyuka, apuka, hogy gyermekét az iskola
kapujában tegye ki.
Gondolkodjanak csak! Gyermekeikre hi-
vatkozva teremtenek balesetveszélyes
helyzeteket, de csak addig, amíg be nem
következik a baj.

(Név és cím a szerkesztõségben)

Nyílt
tér

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

NAGY FERENC

búcsúztatóján megjelentek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek,

fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
felejthetetlen halottunk

NAGY FERENC

temetésén a Huszár-temetõben
részt vettek, sírjára virágot,

koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

F I G Y E L E M ,
M E N E T R E N D -
V Á L T O Z Á S !
Olvasóink kérdezték: Igaz-e,
hogy megváltozik a buszok

menetrendje?
Az Alba Volán Székesfehérvárra 4.55
órakor közlekedõ (szombat, vasár-
nap) Sárbogárd, Városházától induló
járata december 11-tõl, 4.30 órakor
indul, valamint a 6.15 órakor induló
busz tanítási szünetben is közlekedik.
A menetrendben egyéb változás nincs.

Únilyó gumicsizmába’

Tisztelt Szerkesztõség!

Örültem, amikor megláttam, hogy végre
nálunk is tesznek valamit a szelektív hul-
ladékgyûjtésért. Ma reggel viszont szo-
morúan tapasztaltam, hogy aki szeretne
élni ezzel a lehetõséggel, az csak gumi-
csizmában, vagy egy Red Bull elfogyasz-
tása után tudja megközelíteni a tárolókat
a miklósi óvodánál. Ha már egyszer szé-

pen letérkövezték a tárolók alatti részt,
akkor meddig tartott volna az utat és a
közte lévõ részt feltölteni valamivel, hogy
ne egy kis Balatont kelljen átúsznia an-
nak egy esõs éjszaka után, aki a „hulla-
dékszigetre” szeretne bejutni? Ha már
megyünk Európa felé, akkor azt ne gumi-
csizmába tegyük!
Üdvözlettel:

Szõke László

Az õszi utakat a sárfelhordás teszi életveszélyessé. Szombaton telefonált egyik olva-
sónk, hogy botrányos állapotok vannak a kislóki úton. Aratják a kukoricát, és emiatt a
dûlõutakról vastag rétegben hordták fel a sarat a mûútra. A sáron a visszavett sebes-
ség ellenére is veszélyesen megcsúszott személyautójával. Tudni kell, hogy a sárfel-
hordásból bekövetkezõ balesetekért az okozó felel. A jármûvek csak megtisztított ke-
rékkel mehetnek fel a mûútra. Sajnos nem csak a kislóki úton, hanem szinte minden-
hol ugyanez a helyzet. /H/

SÁRFELHORDÁSSÁRFELHORDÁS


