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Az „Év sportmecénása”

Domján Jánosnak adományozta az „Év sportmecénása” címet a képviselõ-testület a
város sportéletének támogatásában való kiemelkedõ szerepvállalásáért. A kitünte-
tést Juhász János polgármester nyújtotta át a december 15-ei ülés nyitóakkordjaként.

Kedves Olvasóink!

Múlt héten meghirdettük újságelõ-
fizetési akciónkat. Egyik elõfizetõnk,
Nagy Gábor fölajánlotta, hogy január-
ra lesz választási malaca, sorsoljuk ki
azt az újságelõfizetõink között. Az öt-
letet közfelkiáltással nagyszerûnek
tartottuk. Ezért elõfizetési akciónkat
meghosszabbítjuk január 15-éig. Ek-
korra lesz ugyanis a választási malac
elvihetõ. Emellett lepalackoztatok 10
üveggel az idei, nagyon jó minõségû,
saját termésû, vegyes fehér boromból,
azt is kisorsoljuk, és a nyertes nevére
szóló borcímkével látjuk el, ezzel
kívánva neki és családjának boldog új
évet a szerkesztõség munkatársai ne-
vében.
Fizessenek elõ január 15-éig változat-
lan áron a Dél-Mezõföld független he-
tilapjára, a Bogárd és Vidékére! Eb-
ben olvashatják hétrõl hétre térsé-
günk híreit.

Elõfizetési díjak:
egy évre 6.500 Ft, fél évre 3.500 Ft, ne-
gyed évre 1800 Ft. Az elõfizetéssel
mindig jól jár! És nemcsak azért, mert
malaca lehet, hanem azért is, mert ol-
csóbban, házhoz visszük az újságot!

Ünnepi nyitva tartás
Az ünnepek miatt lapunk legközelebb
2007. január 4-én, csütörtökön jelenik
meg. Szerkesztõségünk december 25-
26-án, valamint 2007. január 1-jén zár-
va tart. December 27—29-ig, 8—16
óráig tartunk nyitva.
Minden kedves Olvasónknak meghitt
karácsonyi ünnepeket, örömökben és
egészségben gazdag új esztendõt kíván

Hargitai Lajos és a
szerkesztõség munkatársai

Kosztolányi Dezsõ: Karácsony
Ezüst esõben száll le a karácsony
a kályha zúg, a hóesés sûrû;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gõzöl a tejsûrû.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezõket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Fenyõszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörbõl bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von.
És zsong az ének áhítatban zöngve…
Csak a havas pusztán, a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

Égnek az adventi gyertyák aÉgnek az adventi gyertyák a
nyugdíjasklub karácsonyestjénnyugdíjasklub karácsonyestjén
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Támadás a tévé ellen

Az ülést megelõzõen Juhász János és
Nedoba Károly ki akarták tiltani az ülés-
terembõl a Bogárdi Tévé felvevõeszköze-
it arra hivatkozva, hogy a mikrofonba
magánbeszélgetések is belehallatszottak,
amik aztán nyilvánosságra kerültek. Fel-
szólításuknak Hargitai Lajos és Kiss
Balázs nem tettek eleget, mivel a törvény
szerint nyílt ülésen bárki részt vehet és
felvételt készíthet. A nyílt ülésen tett kije-
lentéseikért pedig a közszereplõknek vál-
lalniuk kell a felelõsséget.

Boncasztalon
a rendelõintézet

Mindennek oka
a Bogárd és Vidéke

Juhász: A november 24-ei ülésen merült
fel néhány kérdés a rendelõintézet mû-
ködtetése kapcsán. A kamerás személy, a
Bogárd és Vidéke helyi lap szerkesztõje
jegyezte azt az írást, ami nem volt tárgyi-
lagos. Ahogyan az elõterjesztésben is fo-
galmaztunk: a szerkesztõ a saját követ-
keztetését vetette papírra úgy, mintha az
én álláspontomat ismerte volna. Azért ír-
tunk részletesen mindenre kiterjedõ vá-
laszt. Ha már közvetítés van, meg lehall-
gató szerkezetek — aminek kapcsán már
némi visszaélés történt, de hát lelke rajta
annak, aki ott a fülvédõben van (pedig
nincs idebent hideg) —, lásson tisztán
mindenki.

Egy szakmai befektetõ ügyvezetõjével,
dr. Deák Csabával tárgyalt a kistérségi
irodavezetõ, a cecei polgármester, illetve
az alapi polgármester asszony. A társulá-
si ülés egyik napirendi pontja volt a szak-
orvosi rendelõintézet kistérségi mûköd-
tetésének lehetõsége. A kistérség azóta
sem lépett. November 28-án Rigó László,
dr. Krupa Rozália és jómagam találkoz-
tunk a megyei közgyûlés elnökével, vala-
mint Szabó Gáborral és Balsay Istvánnal,
akik egyértelmûvé tették az álláspontju-
kat. Az augusztus 11-ei ülésen nem támo-
gatta a testület a Szent György Kórház
privatizációját, hiszen a helyi szakrende-
lõ jövõjérõl semmit sem tudtunk. Az ülést
követõen Szabó Gábornak írtam egy le-
velet, de a választásokig tõle levél már
nem érkezett. November elején az elnök
asszonytól kértünk felvilágosítást.

Együttmûködés
a megoldás

Balsay István: Az elõzõ ciklusban vetõ-
dött fel egy javaslat, miszerint a megyei
önkormányzat a székesfehérvári kórház
mûködtetését teljes egészében átadta
volna befektetõ szervezeteknek, cserébe
több milliárdos fejlesztésért. Ez nem járt
eredménnyel. Most a központi intézke-
dések kapcsán átalakítások váltak szük-
ségessé. Egyrõl viszont soha nem volt szó:
a sárbogárdi járóbeteg-ellátási centrum
bezárásáról, a kistérségi egészségügyi
központ fejlesztésének veszélyeztetésé-
rõl. Ezt a jogszabályok sem tették volna
lehetõvé. Biztos vagyok abban, hogy a
Szent György Kórház és intézményei mû-
ködtetésére képesek vagyunk. Lépéseket
tettünk a kistérségi fórumon a közös mû-
ködtetés érdekében. Évente 20-25 millió
Ft különbség adódik a bevételek és ki-
adások között, ezt közösen kellene vállal-
nunk. Meg kell határozni, melyek azok a
feladatok, amelyekben a kistérséggel
együtt tudunk gondolkodni, ki kell hasz-
nálni a pályázati lehetõségeket, és így ma-
gasabb színvonalat lehet elérni az egész-
ségügyi ellátásban.

Kritikus állapotok

Etelvári Zoltán: Én nagyon örülök an-
nak, hogy az alelnök úrnak az a vélemé-
nye, hogy Sárbogárdot kell fejleszteni.
Évekkel ezelõtt még azt mondta, hogy
Sárbogárdra azért nem jönnek munkahe-
lyek, mert rossz a logisztikai helyzete.
Szeretném tudni, mi a garancia arra, hogy
a rendelõ fejlesztése meg fog történni.
Felmérték, mennyibe kerül európaivá
tenni ezt a rendelõt? Mert ha hazafele
benézne egy WC-be, azt hiszem, elképed-
ne. Még a Balkán is lehagy bennünket.
Természetesen nem az orvosokra gondo-
lok, hanem a mûszerezettségre és az épü-
let állapotára. Az Európában megszo-
kottnál nagyobb járulékokat és adókat fi-
zetünk, mégis albán szinten kapjuk az el-
látást.
Dr. Szabadkai Tamás: A határozati ja-
vaslat, ami most a képviselõ-testület elõtt
van, a jelenlegi helyzet megtartását jelen-
ti. Abban kell gondolkodnunk, hogy kö-
zösen hogyan lehet ezt a helyzetet jobbí-
tani, fejleszteni. A megyének ebben a vo-
natkozásban kiegyensúlyozó politikát
kell folytatni, hogy a források, lehetõsé-
gek inkább a megye déli részén tudjanak
hasznosulni. Sárbogárd forráshiányos

költségvetését tekintve a közös fenntar-
tás a közös támogatások, külsõ pályázati
források elérésével valósulhat meg. Kér-
dés, hogy érdemes-e a rendelõintézetet
kistérségi szinten, más formában mûköd-
tetni, mint jelenleg.
Balsay: Büszke vagyok arra, amit Sárbo-
gárdon elértünk, de szomorú vagyok,
mert ez elenyészõ ahhoz képest, amit le-
hetett volna csinálni. Próbáltunk az ipari
parkban segíteni, mikor államtitkár vol-
tam, próbáltunk a Videoton bázisán ide-
hozni lehetõségeket. Amikor a befektetõ
idejött, azt mondta, hogy logisztikailag
neki ez nagy távolság. Én egyáltalán nem
a sárbogárdi embereket, vagy testülete-
ket marasztaltam el, hanem azt a helyze-
tet mondtam el, ami mára már világossá
vált, hogy Sárbogárdnak a dunai híd irá-
nyába való bekötése elemi érdeke ennek
a térségnek a megközelíthetõség szem-
pontjából. Mi a garancia? Ez a testület és
a megyei önkormányzat. Javaslom, hogy
olyan határozatot fogadjanak el, amely a
közös fellépés, mûködtetés, pályázaton
való részvétel mellett van. A megye, mint
önálló pályázó, nincs olyan elõnyös hely-
zetben, mint egy kistérség, vagy Sárbo-
gárd, melyeknek hátrányos helyzetük mi-
att külön források is rendelkezésre áll-
nak. Ne fogadjuk el, hogy a jelenlegi álla-
pot megõrzése legyen a cél, hanem az eb-
bõl való kijutást programozzuk.
A Szent György Kórház fõigazgatója
szakmai oldalról közelítette meg a kér-
dést. Kifejtette, hogy az anyaintézmény-
tõl való nagy távolság miatt szükség van a
sárbogárdi rendelõintézetre, és a kórház,
a megyei önkormányzat, a kistérség és a
sárbogárdi önkormányzat közösen érhet
csak el eredményt. Mindenki járuljon
hozzá annyival a mûködtetéshez, fejlesz-
téshez, amennyire az ereje, képessége er-
re alkalmassá teszi. A kórháznak jutó na-
gyon kevés pénzbõl nem sok jut a vidéki
rendelõikre. Alapvetõ érdek, hogy itt
helyben megfelelõ színvonalú munka
folyjon. Az egyik kulcskérdés a szakem-
ber-ellátottság. Szakembereket csak úgy
lehet ide delegálni, ha számukra vonzó,
ami itt biztosítható. Végig kell gondolni,
hogy az itt élõ embereknek mire van
szükségük, és csak aztán érdemes megfo-
galmazni ennek a szakmai hátterét, és
erõforrásait. Az épület fûtése, nyílászá-
rói, szociális helyiségei korszerûsítésre
szorulnak. A jelenlegi rendszer fenntar-
tása borzasztó drága, ez is hozzájárul a
negatív gazdasági eredményhez. Ha a jö-
võben szakmai fejlõdési elképzeléseink
vannak, akkor erre jelenlegi formájában
képtelen lesz ez az épület.
Etelvári: Ha marad ugyanezen a szinten a
rendelõ, akkor mi ebben a jó nekünk, és
miért nem lehet megvizsgálni, hogy tény-
leg kiadjuk vállalkozásba a különbözõ
rendeléseket?

Folytatás a következõ oldalon�

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület december 15-ei nyílt ülésérõl —
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Gyógymódok

Fõigazgató: A kórház számára biztosított
juttatásból vagy a betegeket látják el, és
fejlesztésre nem marad pénz, vagy fordít-
va. Mi a betegellátást helyeztük elõtérbe.
Megpróbálunk arányosan fordítani min-
denre, de eddig terjed a lehetõségünk.
Keresni kell a forrásokat. Nekem mind-
egy, honnan jön a pénz, csak legyen. Ha
valaki a hosszú távú mûködést nem ve-
szélyeztetõ módon tud a problémára
megoldást találni, tegye. Ma csak azt tar-
tom elképzelhetõnek, hogy több lábon
álljon a finanszírozás.
Varga Gábor: Véleményem szerint a ha-
tározati javaslat a jelen pillanatban nem
tartalmazza a kiutat, hanem a jelenlegi
állapotokat konzerválja. Én már egy év-
vel ezelõtt is többször fölvetettem a kis-
térségben, hogy mindenképpen kellene
egy legalább középtávú egészségügyi
koncepciót kidolgozni, ami fõképp a
szakrendelésekkel, illetve a rendelõinté-
zet jövõjével foglalkozott volna. Az alel-
nök úr javaslatához tenném hozzá kiegé-
szítésképpen, hogy legalább a város, a
kistérség és a megyei közgyûlés hármas
egysége jelenjen meg a határozati javas-
latban, és álljon föl egy olyan bizottság,
amelyik egy középtávú egészségügyi
programot fogalmaz meg a kistérségre.
Ez a program jó alap lesz a pályázatok-
hoz.
Dr. Szabadkai: Én azzal egészíteném ki a
határozati javaslatot, hogy kezdemé-
nyezzen egyeztetést a mi önkormányza-
tunk a kistérség önkormányzataival, a
kórházzal és a fenntartó megyei önkor-
mányzattal a rendelõintézet jövõbeli fej-
lesztési lehetõségeinek kidolgozására.
Szívesen vennék részt az említett bizott-
ságban mint megyei és sárbogárdi képvi-
selõ.
Juhász: Aki rendesen elolvasta az anya-
got, az tudhatja, hogy konzerválásról szó
sincs. Ha ezt külön leírjuk, annak semmi
akadályát nem látom. A város eddig töb-
bet lépett ebben az ügyben, mint a
kistérség.
Dr. Krupa Rozália megerõsítette Juhász
szavait: A határozati javaslatban szere-
pel, hogy kérjük, ne csökkentsék a meglé-
võ 209 szakorvosi óraszámot, hogy a mû-
szerezettségen javítsanak. Ez nem a kon-
zerválást jelenti. A háziorvosok esetleg
tudnának olyan ötletekkel, javaslatokkal
szolgálni, hogy mik azok a szakrendelé-

sek, amikre szükség van, és a meglévõ 209
óraszámon belül akár más típusú szak-
rendelések is jöhetnének ide — valame-
lyik rovására —, vagy a fizikoterápiás
óraszám növelhetõ lenne. Amit Varga
Gábor elmondott, az az önkormányzati
törvény szerint nem szavazható meg,
mert nem lehet ilyen bizottságot létre-
hozni. Bizottságnak nem nevezhetjük a
megválasztandó munkacsoportot.
Juhász: Tehát akkor dr. Szabadkai ki-
egészítésével együtt teszem föl szavazás-
ra a határozatot. Nem tudom szó szerint
visszaadni, de nem is kívánom. Van itt
most már titkos felvételtõl kezdve min-
den, a nemzetbiztonság kihelyezett tago-
zata is mûködik.
A testület egyöntetûen megszavazta a ha-
tározatot.

Áremelések

Több áremelésre is sor kerül 2007. január
1-jétõl.
A víz- és szennyvízszolgáltatás ára 10%-
kal emelkedik. A lakosságnak mindkét
szolgáltatás esetében nettó 202 Ft/m3-t
kell fizetni. A közületek esetében a víz
nettó 327 Ft/m3, míg a szennyvíz nettó
386 Ft/m3 áron kerül elszámolásra.
A hulladékszállítás díja 12%-kal nõ. Ez a
lakosságnak — heti egyszeri ürítés esetén
— 60 literes edényzetnél nettó 104 Ft/ürí-
tés, 110 literes edényzetnél nettó 150
Ft/ürítés. Közületeknek 110-120 literes
edényzetnél nettó 309 Ft/ürítés, 240 lite-
res edényzetnél 582 Ft/ürítés.
A szippantott szennyvíz szállítása, keze-
lése ugyancsak 12%-kal emelkedik.
Ezért bruttó 1.963 Ft/m3-t kell majd fizet-
ni.
Dr. Szabadkai ez utóbbi tétellel kapcso-
latban felhívta a figyelmet: A külsõ tele-
pülésrészeken lakók, akiknek nincs lehe-
tõségük rákötni a szennyvízhálózatra,
önkormányzati támogatást vehetnek
igénybe.
Juhász: Tavaly 500 Ft/m3 támogatást ve-
hettek igénybe a külsõ településrészeken
lakók. Számlával kell igazolni, hogy jogo-
sult szolgáltató vitte el a szennyvizet, és
az beérkezett a szennyvíztelepre.
Õri Gyula: Szeretném megköszönni a
szolgáltatónak a rugalmas hozzáállást,
mert — legalábbis Pusztaegresen — a be-
jelentéstõl számított lehetõ leghamarabb
kijön és megoldja a problémát.
A helyi buszjáratok jegyárai 10%-kal ke-
rülnek majd többe. A vonaljegy nettó 83
Ft, a havi bérlet nettó 2.141 Ft, diákok és
nyugdíjasok részére ugyanez nettó 381
Ft. A 65. életévüket betöltöttek korlátlan
számú díjmentes utazásra jogosultak.
A távhõszolgáltatás ára is változik, de ez
a gázártámogatás miatt az egyes fogyasz-
tók esetében változó összegû lehet.
A város- illetve köztemetõ-üzemeltetési
feladatok ellátására a Közév Kft.-nek fi-
zetett vállalkozói díjat (mely erre az évre
nettó 19.180.320 Ft illetve a kegyeleti
közszolgáltatás esetében havi nettó

488.496 Ft volt) 7%-kal emeli az önkor-
mányzat jövõre.
Meghosszabbították Sárközy Károly
gyepmester szerzõdését 2010-ig. A fel-
adatellátásért a vállalkozó a 2006. évi díj
(bruttó 161.352 Ft/hó) 10%-kal meg-
emelt összegét kapja 2007-ben.

Össztûzben a
Pusztaegresért Egyesület

Az egyesületek beszámolói közül a Pusz-
taegresért Egyesület anyagával kapcso-
latban több pénzügyi kérdést is intéztek a
szervezet vezetõjéhez a helyi klub mû-
ködtetését illetõen.
Az egyesület elnöke tájékoztatta a képvi-
selõket: Idén 735.000 Ft támogatást kap-
tunk az önkormányzattól. A pusztaegresi
kultúrház havi rezsiköltsége meghaladja
a 110.000 Ft-ot. A postahelyiség a kultúr-
házban van, emiatt az egész épületet fû-
teni kell. Szerencsére a posta hamarosan
áttér villanyfûtésre. A hõszolgáltatóval
megegyeztünk abban, hogy leszigetelik a
csõrendszert, és megpróbálják különvá-
lasztani az önkormányzati részt és a klub-
könyvtárat, hogy ne kelljen az egész léte-
sítményt fûteni. A különféle programok-
ra van igény, de a kultúrház felszereltsége
nagyon minimális. Reméljük, hogy a
hiányzó eszközöket pályázati pénzbõl be
tudjuk szerezni.
Hitoktató Varga László: Nem tudom,
tisztában volt-e az egyesület azzal, mit
vállal, amikor a klubot átvette. Úgy gon-
dolom, hogy az önkormányzati támoga-
tás növelésére nem igazán lesz lehetõség.
Õri: Amikor megkapta az egyesület a
klubot, nem tudta senki, hogy egy 9 m2-es
posta fûtéséért az egész épületet fûteni
kell. Senki nem tájékoztatott bennünket.
Ha a pusztaegresi fiatalok rendezvényt
akarnak tartani, minden alkalommal a
miklósi klubkönyvtártól kell kölcsönkér-
ni asztalokat. Akik támogatják az egyesü-
letet, leginkább nem pénzt szoktak adni,
hanem tárgyi hozzájárulásokat.
Dr. Szabadkai: A Pusztaegresért Egyesü-
let nem kapja meg a mûködési költséget
támogatásként, a többi egyesület meg-
kapja.
Dr. Krupa: Semmi más bevétele nincs az
egyesületnek, mint az önkormányzati tá-
mogatás, még csak a tagdíjakat sem tün-
teti fel. Miért nem tudott részt venni az
egyesület a 2006. évi pályázatokon? Amíg
a sárszentmiklósi klub mûködtette, ott
mindig voltak árusok, abból is van bevé-
tel. Itt ilyen bérbeadást nem látunk.
Õri: Az árusok Pusztaegresen inkább
kint árulnak a földön, mint hogy bejöjje-
nek a kultúrba, mert ott nem kell fizetni.
Egyszer kértem, hogy hadd szedjünk a
kinti árusoktól is valamilyen területfogla-
lási díjat. Akkor azt mondta a jegyzõ,
hogy ez nem megoldható.
Dr. Krupa: Az ÁFÉSZ területén az ön-
kormányzat nem szedhet helypénzt.

Folytatás az elõzõ oldalról�
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Eladó a volt tüdõgondozó épülete
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Õri: A kultúrnál némi állagmegóvás tör-
tént. Az egyesület hibát követett el akkor,
amikor kapott pénzt, és azt nem regiszt-
rálta, hanem vett gipszet, meszet, festé-
ket, tisztítószereket.
Pluhár István: Mi, sárhatvaniak, 316.500
Ft-ot kaptunk ebben az évben üzemelte-
tésre. Ez is nagyon kevés, ha nincsenek
olyan emberek, akik hathatósan segíte-
nek anyagilag, munkával. A támogatást
az infláció emelkedésével arányosan meg
kellene növelni. Mi sértve éreztük ma-
gunkat, hogy Rétszilas duplaannyit kap,
mint Sárhatvan, pedig a két település
azonos területû és létszámú. Jó lenne, ha
ez a különbség csökkenne jövõre. Ne-
künk volt olyan emberünk, aki a pályáza-
tokat rendezte, így elég sok mindent
nyertünk. Felhívom a pusztaegresiek fi-
gyelmét, hogy Barna Edinával vegyék fel
a kapcsolatot.

Bejelentések

Horváth Tibor: A csatorna-beruházás
miatt keletkezett gödröket jó lenne el-
tûntetni.
Szakács Benõné: Köszönöm a fogyatéko-
sok ünnepén való részvételt a képviselõk-
nek — különösen a Télapónak, aki nagy
örömet szerzett a gyerekeknek és hozzá-
tartozóknak — és azt a támogatást, ami-
vel szebbé és ünnepélyesebbé tettük ezt a
napot az ellátottak részére.

Meggyes piskóta és
megtérés

Etelvári: Többen szóltak, hogy ha rakod-
nak az üzletek elõtt megálló áruszállítók,
akkor a rendõrök megbüntetik õket. Ké-
rem, hogy a város tulajdonában lévõ ut-
cákban, ahol „Megállni tilos” tábla van az
üzlet elõtt, tegyünk ki egy „Kivéve áru-
szállítás” táblát. A gáz fûtõértékével sok
gond van mostanában. Anyám a meggyes
piskóta bajnoka, jó vastagokat szokott
sütni; a múltkor viszont csak kiszárította
a sütõ a piskótát. A miklósi búcsúval kap-
csolatban Horváth Tibinek köszönöm,
hogy segített intézkedni. H. Varga nem
vette fel a telefont. Esküszöm, nem azért
hívtalak, mert meg akartam térni, vagy
más hitre térni (mert katolikus vagyok),
hanem azért, mert a tied az a körzet. A
polgármesternek, a jegyzõnek, majd a
rendõröknek is szóltam. Tibi fölvetette,
hogy be kellene vezetni a közterület-fog-
lalási díjat, abból karbantartani az emlék-
parkot, és máshová áttenni a búcsút. A
miklósi fórumon azt mondta h. Varga,
hogy azért nem készült el a miklósi teme-
tõben az elõtetõ, mert a 10 baloldali kép-
viselõvel szemben a 7 jobboldali kevés
volt az elõzõ ciklusban. Ez csúsztatás,
mert megvolt rá a pénz. Többször kér-
tem, hogy bízzatok meg engem, és ugyan-
olyan gyorsan utánajárok, mint a bogár-
dinak, csak a polgármester azt mondta,

hogy hadd csinálják a miklósiak. A mikló-
siak (Fülöp István és a két Varga) azon-
ban ültek rajta, gyerekek, ez az igazság.
A miklósi búcsú kapcsán kérem a képvi-
selõket, hogy ezeket a feladatokat vegyék
komolyan, dolgozzanak, ne csak kötöz-
ködni jöjjenek a testületi ülésre, meg
azért hogy fölvegyék a tiszteletdíjat.

Oltári telefon

H. Varga: Vasárnap eléggé elfoglalt va-
gyok hivatásomnál fogva. Mégiscsak fu-
rán venné ki magát, hogyha az oltárnál
fölvenném a telefont. Attól függetlenül
én is észrevettem ezt a jelenséget. A
csúsztatással kapcsolatban valóban el-
hangzott, hogy 7 és 10 volt a képviselõk
száma, de nem arra a kérdésre, hogy mi-
ért nem készült el az elõtetõ, hanem arra
a kérdésre volt ez válasz, hogy miért van
az, hogy Sárbogárd egyes településrészei-
nél illetve temetõiben elkészülhetett az
elõtetõ, Sárszentmiklósnak meg pályá-
zatra kell várnia ahhoz, hogy elkészüljön.
Juhász: A Hargitai Kiss Virág volt ott,
szabadon értelmezte az ott elhangzotta-
kat, tömörítést hajtott végre, a szakma
szabályait nem biztos, hogy megtartva.
(Akkor tessék csak még egyszer elolvasni a
tudósítást, mert ott pontosan arra a
kérdésre hangzik el válaszként h. Varga
László szóban forgó mondata, amit az
imént Varga úr is idézett. Akkor ki is csúsz-
tat itt? HKV)

A miklósi
ravatalozó-elõtetõ

története

Horváth: Egy baj van szerintem a miklósi
elõtetõvel, kevés volt a miklósi képviselõ
a testületben az elõzõ ciklusban.
Dr. Berzeviczy: Úgy indult annak idején
ez az ügy, hogy fölvetettem: vonjuk be a
miklósiakat az elõtetõ építésébe. A
Sárszentmiklósi Egyesület fölajánlotta a
segítségét. Karcsi, te voltál az egyik sze-
mély, aki engem ezért folyamatosan le-
torkoltál, hogy miért akarok én a Varga
Lászlóval kokettálni, miért akarom azt,
hogy a miklósiak kifejezzék az akaratu-
kat, hogy milyen elõtetõt szeretnének,
miért nem csináljuk meg úgy, ahogy a Zo-
li bácsi mondta, hogy mi itt eldöntjük, és
akkor a miklósiak eszik, nem eszik, ezt
kapják. Szerencsére a Sárszentmiklósi
Egyesület felkarolta az ügyet. Én mindig
irtóztam attól, hogy a temetõ kérdése po-
litika tárgya legyen. Szerintem, Laci, nem
igaz, hogy mindent megtettél annak ér-
dekében, hogy az elõtetõ a múlt évben
megvalósuljon. A tervek kimentek a la-
kosság körébe, és onnantól kezdve a do-
log elhalt. Azt mondtam, ha ti ezt elvállal-
tátok, akkor csináljátok, de hónapokig
nem történt semmi. Utána vettem a ke-
zembe ezt az egész dolgot. Ennek az lett
az eredménye, hogy Bártfai Tónival elin-

dítottuk az építési hatósági eljárást. Vé-
gigjártam az egyházakat is.
Juhász: Magadhoz ragadtad ezt a dol-
got?
Dr. Berzeviczy: Ne forgasd ki a szavai-
mat, majd elmondod utána a véleménye-
det. Te még nem kerültél raportra, majd
te is fogsz. Az utolsó testületi ülések egyi-
kén a polgármester úr gunyoros megjegy-
zést tett arra, hogy miért kell a képvise-
lõ-testületnek arról dönteni, hogy a mun-
kában részt vevõ tervezõknek esetleg va-
lami honoráriumot fizessünk ki. Nem én
ígértem honoráriumot nekik, hanem va-
laki más. Azon kell elgondolkozni, hogy
ki. A képviselõi keretembõl kellett volna
ezt a honoráriumot megoldanom. Csak-
hogy közben kiderült, hogy már nem tu-
dunk képviselõi kereteket adni, mert al-
kotmányellenes. Fölhívtalak, polgármes-
ter úr, hogy segíts ebben a kérdésben. Ak-
kor a telefonbeszélgetésünk egy kicsit
megváltoztatta az egymáshoz való viszo-
nyunkat, nekem nem tetszett, amit te ott
mondtál, bár, hála Istennek, a józan ér-
dek elõtt meghajlottál, és segítettél ab-
ban, hogy elénk kerüljön ez a történet.
Juhász: Ha 1 Ft helyett valaki 120.000 Ft-
ért csinál valamit, akkor arra lehet meg-
jegyzést tenni szerinted?
Dr. Berzeviczy: Én nem tettem volna
megjegyzéseket a helyedben, hanem
örültem volna annak, hogy végre elindult
az a folyamat, ami már hosszú ideje vára-
tott magára. A temetõt és a lakóövezetet
elválasztó fasávot kivágták a héten. A fel-
háborodott lakók azt kérték: próbáljuk
meg bezárni a temetõ nagykapuját, hogy
a sírkert ne legyen illegális szemétlerakó,
és ne lehessen onnan fákat, virágokat
lopni.
Õri: A pusztaegresi gyerekeknek majd a
térdig érõ hóban kell a buszmegállóban
várakozni, mert nincs közmunkás, aki el-
söpörje.
Juhász: Ez nem közmunkás kérdése, és
amúgy sincs most ilyen foglalkoztatot-
tunk.
Dr. Szabadkai: Fölhívom a képviselõk fi-
gyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségüknek tegyenek eleget, ja-
nuár 30-áig ezt le kell adni. A volt tüdõ-
gondozó épületét a megyei önkormány-
zat értékesíteni kívánja. Kértem a megyei
önkormányzati ülésen, hogy errõl a sár-
bogárdi önkormányzatot tájékoztassák
— hátha lesz a hasznosítására elképzelés.
Úgy hallottam, hogy orvosok érdeklõd-
nek az épület iránt.

Körülményes Gábor

Nedoba Károly: A miklósi ravatalozóval
kapcsolatban arról van szó, Gábor, hogy
te nagyon is körülményes vagy. A Hu-
szár- és a Varga-temetõ szépen elkészült.
Nem tudom, hogy a két másik helyen mi-
ért nem tudott megépülni az elõtetõ.

Folytatás a következõ oldalon�
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Nem akadályozta senki ezt az ügyet, ha-
nem egyszerûen nem dolgoztál, Gábor.
Én azért noszogattalak, hogy készüljön
már el, meg ugyanezt tette az Etelvári
Zoltán is. A játszótér is hasonló körülmé-
nyek között készült el nagy nehezen. Egy
sárbogárdi polgár fel lett szólítva, mert
tartozása volt az önkormányzat felé, õ ezt
el is ismerte, be is fizette, de azt mondta,
hogy tudomása szerint két képviselõ is
tartozik az önkormányzat felé. Velük
szemben miért elnézõ az önkormányzat?
Juhász: Hogy most éppen tartozik-e va-
laki, azt én nem tudom, de az biztos, hogy
ugyanúgy fel lett szólítva, mint bárki más.
Akinek több havi telefondíj-tartozása
volt, az az illetõ csökkentette a tartozását,
és a múlt héten is fel lett írásban szólítva.
Nedoba: Kérem azt a két képviselõt, hogy
járjanak elöl jó példával, hogy ne legyen
rosszabb a testület amúgy is megtépázott
tekintélye. Volt valami megrendelés pa-
dokra a Mátyás király u. sarkán lévõ park-
ba. Az utcán megszólított Mikó Gyuláné,
akitõl meg lettek rendelve a padok, és
mondta, hogy 200.000 Ft-nyi összeggel
tartozik neki az önkormányzat.

Buzgó képviselõk

Juhász: Szabadkai úr elõrement bizo-
nyos dolgokba, utána belátta, hogy ehhez
jogosultsága nem volt, és feltételezem,
hogy a város nevében saját zsebbõl ren-
dezték ezt a dolgot a vállalkozóval. Any-
nyit hallottam, hogy Schmidt Lóránd is
talán megrendelt dolgokat, amihez joga
nem volt. Mivel én ilyen megrendelést
nem adtam senkinek, így nem is fogok ér-
te fizetni.
Dr. Szabadkai: Valóban megelõlegez-
tem ezt a költséget, így a vállalkozó nem
károsodott, de bízom abban, hogy a kép-
viselõ-testületi határozatnak megfelelõ-
en az ügy lerendezhetõ. Ha nem, akkor
tudomásul veszem, mindenesetre túl jó
érzésem ezzel kapcsolatban biztosan
nincs.
Juhász: Nekem sem volt, hogy így hátba
rúgtatok a fejem fölött, és olyat tettetek,
amit nem lett volna szabad.
Schmidt Lóránd: Valóban nem úgy jár-
tunk el, ahogy kellett, de ez bevett szokás
volt már ezelõtt is. Számos dolgot ugyan-
így intéztünk el. A temetõkapu esetében
is elõször megkértük a kivitelezõt, hogy
adjon egy tervezetet, megszavazta a
pénzügyi bizottság, elkezdte legyártani,
és már a felrakás pillanata után történt a
szerzõdéskötés. Ebben mindenki benne
volt.
Juhász: Azt, hogy mindenki benne volt,
visszautasítom. Lehet, hogy köztetek ez
bevett szokás volt, mondjad csak jegyzõ-
könyvbe.
Schmidt: Semmi gond, bevállaljuk. Most
annyi különbséggel történt a dolog, hogy
te nem ellenjegyezted.

Nedoba: Van egy rendeletünk, hogy ha a
képviselõ a testületi ülésre eljön, de a bi-
zottságira nem, akkor is megkapja a teljes
havi tiszteletdíjat. Javaslom, hogy sokkal
szigorúbb rendeletet hozzunk, mert pél-
dául Õri Gyula egyetlenegyszer volt bi-
zottsági ülésen, és ez elfogadhatatlan,
ahogy az is, hogy egyes képviselõk bejön-
nek a bizottsági ülés végén aláírni a jelen-
léti ívet, vagy a testületi ülés felén vesz-
nek részt. A Dobó utcában Varga János
elõtt a közvilágítás több hete nem ég.
Minden képviselõ 8 csomagot fog kapni,
hogy a körzetében a rászorultak közt ki-
oszthassa.

Mik ki nem derülnek

Õri: Nem tehetek róla, hogy cukorbeteg
vagyok és orvoshoz kell járnom. Az el-
múlt három évben kétszer hiányoztam,
mind a kétszer Nedoba mint frakcióveze-
tõ utasítására, hogy egységesen ne jelen-
jünk meg. (Óriási derültség a teremben.)
Ferencz: A kislókpusztai közvilágítás ki-
építésének lehetõségérõl, költségekrõl
kellene egy hivatalos E.ON állásfoglalás.
Az Úttörõ utca sarkán lévõ buszmegálló-
ban a padozat és a busz alsó lépcsõje kö-
zött elég magas a távolság, gondot okoz
az idõsebbeknek a leszállás. Szeretnénk
megint eggyel bõvíteni a buszmegállóink
számát, ha esetleg lenne elfekvõben egy
buszváró, akkor szükségünk lenne rá.
Dr. Berzeviczy: Karcsi, engem tényleg
nem akadályozott senki a munkában,
csak te azt akartad, hogy erõltessünk rá
felülrõl valakikre valamilyen akaratot,
sõt, azt is mondtad, hogy nehogy a kam-
pányban azt tudják mondani, hogy a két
Varga intézte el.

Szólított a bánat

Hargitai Lajos: Polgármester úr, szót ké-
rek.
Juhász: Én meg nem adok szót.
Hargitai: Mivel megszólítottál, köteles-
séged szót adni.
Juhász: Szólított a bánat.
Hargitai: Ez itt nem fülvédõ, hanem
munkaeszköz.
Juhász: Jó, akkor rosszul láttam.
Hargitai: Itt a vállalkozói igazolványom,
ebbe be van jegyezve a tevékenységek kö-
zé, hogy rádiós-televíziós mûsorkészítés.

Az ORTT-nek havonta fizetjük a mûsor-
szolgáltatási díjat. Egyébként állampol-
gárként bárki készíthet hang- és videofel-
vételt nyilvános ülésrõl.
Juhász: Nem is mondtuk, hogy nem lehet
ilyet.
Hargitai: Nem is akadályozhatod meg,
mivel te a köz alkalmazottja vagy, tehát
tûrnöd kell, hogy a nyilvánosság elõtt sze-
repelsz. Köszönöm, ennyit akartam.
Juhász: Kérem, hogy egy kicsit visszafo-
gottabb hanggal szíveskedjék beszélni,
jó? Tetszik érteni a lényeget? Nem arról
beszéltünk, hogy nem lehet hangfelvételt
készíteni. Azt mondtam, hogy minden bi-
zonnyal a Kábelsat céget fogod kellemet-
len helyzetbe hozni, mert mûsorszórásra
nem hiszem, hogy van nekik ORTT-s en-
gedélyük, de meg fogjuk tudni. A vállal-
kozói engedély meg olyan, hogy Dunát
lehet vele rekeszteni.
Hargitai: Mûsorszórási engedélye Hargi-
tai Lajosnak van. A Kábelsat és a Tarr
Kft. közösen kötötték be a kábelt a sárbo-
gárdi stúdióba.
Juhász: Én meg lefotózom, mert olyan
látvány. (Mobiltelefonjával felvételt készí-
tett Hargitairól. Szerk.) Nyugodtan lehet
már tevékenykedni, mert akadályozni
fogja a zárt ülést, hogy itt van ez a sok esz-
köz.

Kivéve áruszállítás

Dr. Krupa: Etelvári javasolta a „Kivéve
áruszállítás” tábla kihelyezését. A keres-
kedelmi üzletek úgy kapnak mûködési
engedélyt, hogy a közlekedési kapcsola-
tukat is igazolniuk kell. Ha õ úgy kapott
mûködési engedélyt, hogy az udvarába
szállítják az árut és ott rakodnak, akkor
ezt nem végezheti az utcán. Amelyik üz-
let esetleg régóta mûködik, és ilyen eljá-
ráson nem esett át, ott lehet róla szó.
Etelvári: Azokat büntessék meg, akik
lustaságból nem mennek a parkolóba, ne
azt, aki a munkáját végzi. A vállán nem ci-
pelheti a parkolótól a boltig a mázsákat!

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág

Folytatás az elõzõ oldalról�

Örömökben gazdag,

szép karácsonyt

és boldog új évet, egészséget,

békességet, szeretetet kíván

a Petõfi Sándor Gimnázium

öregdiákjainak és tanári karának!

Petõfi Sándor Gimnázium
Öregdiákjainak Egyesületének

vezetõsége
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KÖSZÖNET
Az Alsószentiván Gyermekeiért Köz-
alapítvány ezúton szeretné köszönetét
kifejezni azoknak, akik adójuk 1%-át
alapítványunk céljaira ajánlották fel.
Az így kapott 115.339 Ft-ot Alsó-
szentiván nevelési intézményeinek
korszerûsítésére, az iskola és az óvoda
bútorzatának fejlesztésére fordítot-
tuk. Egyúttal minden kedves támoga-
tónknak és segítõnknek kellemes ka-
rácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánunk!

Az AGYK kuratóriuma

Évadzáró kórushangverseny
Szombaton rendezte hagyományos ka-
rácsonyi, évadzáró koncertjét a sárbo-
gárdi Szövetkezeti és Városi Vegyes
Kar, Huszics Vendelné és Huszics Ven-
del karnagyok vezetésével. A teltházas
eseményen vendégként a Nagyatádi
Városi Kórus lépett föl, az energikus
Makkosné Maronics Melinda irányítá-
sával. Elõször hallhatta a sárbogárdi
közönség Stefkó Mihály, a budapesti
Zenemûvészeti Egyetem növendéké-
nek lenyûgözõ hegedûjátékát, Huszics

Ibolya, a Pécsi Zenemûvészeti Szakközépiskola
tanárának zongorakíséretével.
Ez a rendkívüli fiatalember kísérte el a sárbogár-
di kórust Franciaországba, nem kisebb sikert
aratva elõadásával. Igaz, mint akkor, most is
megtréfálta õt az egyik húr, mert nem sokkal
színpadra lépése elõtt elszakadt. Nagy szeren-
cse, hogy Lendvai Gyuri bácsi segítségével idõ-
ben megoldódott ez a probléma, és nem maradt
le a közönség a Misi játéka által nyújtott élmény-
rõl.

Hargitai Kiss Virág

Polgárõrök a közbiztonságért
Az alsószentiváni polgárõrök szombaton
közös vacsorával egybekötött összejöve-
telt tartottak. Katona Sándor, a polgárõr-
ség elnöke köszöntötte a vendégeket,
köztük Lasancz Zoltán sárbogárdi rend-
õrkapitányt, Kapoli Zoltán közrendvé-
delmi osztályvezetõt, Májer László cecei

õrsparancsnokot. Lasancz Zoltán mél-
tatta a polgárõrök munkáját. Katona
Sándor elmondta, hogy lelkes a helyi pol-
gárõrcsapat. A rendszeres járõrözéssel
jelentõsen visszaszorították a bûncselek-
mények számát. A postai kézbesítõt min-
dig elkísérik az útján, amikor a nyugdíjat
viszi ki. Járõrözéssel figyelik a faluba be-
jövõ alkalmi házalókat, nem jó szándékú
idegeneket. Van autójuk, és kaptak a me-
gyei rendõr-fõkapitányságtól számítógé-
pet is.

A postamester asszony hozzászólásában
megköszönte a polgárõrök segítségét.
Korábban átéltek a helyi postások éjsza-
kai betörést, nappali rablást. Amióta a
polgárõrök mûködnek a faluban, a postá-
sok nem lettek bûncselekmény áldozatai.
A jegyzõ asszony megköszönte a polgár-
õröknek a választásokon és a temetése-
ken a helyszín biztosításával nyújtott
segítségüket.
Májer László beszélt a falun átmenõ fõút
miatti gyorshajtás veszélyeirõl.
A beszámolók és hozzászólások után kö-
zös vacsorán vettek részt a polgárõrök és
vendégeik. A rendezvényre elhozták a fe-
leségeket, így táncra is sor került.

Hargitai Lajos

TISZTELT
TÁMOGATÓINK!

Ezúton szeretnénk megköszönni,
hogy adójuk 1%-át az Alapi Óvodáso-
kért Közalapítvány részére ajánlották
fel. 2005. évben az adó 1%-ából be-
folyt összeg 122.600 Ft.

Kérjük, hogy 2007. évben is támogas-
sák alapítványunkat adójuk 1%-ával.
Felajánlásukat elõre is köszönjük.
Adószámunk: 18493038-4-07.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk minden ked-
ves támogatónknak!

Kaszás Károly, az alapítvány elnöke
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Kábeltelevízió mint „lehallgató készülék”?
Juhász János polgármester a legutóbbi
testületi ülésen meg akarta tiltani, hogy a
kábeltelevízió kameráinak mikrofonjait
kihelyezzük az ülésteremben. Azokat gú-
nyosan lehallgató készülékeknek nevez-
te. Felhívtam a figyelmét arra, hogy nem
korlátozhatja nyilvános testületi ülésen
az újságírói munkát, és akkor is kihelye-
zem a mikrofonokat, ha õ ehhez nem já-
rul hozzá. Ezt követõen a testületi ülésen
folyamatosan gúnyos megjegyzéseket
tett többek között rám is, és azt a látszatot
próbálta kelteni, hogy a teremben illegá-
lisan készítek felvételt, és a mûsor sugár-
zására sincs jogi felhatalmazásom.
A testületi ülés végén megjegyzései miatt
érintettség címén szót kértem. Ezt a pol-
gármester nem akarta megadni. Szólás-
hoz való jogomra hivatkozva azonban ál-
landó közbeszólásai ellenére mégis el-
mondtam, hogy neki, mint polgármester-
nek pontosan tudnia kell, hogy nyilvános
testületi ülésen minden állampolgár részt

vehet, arról hang-, és képfelvételt készít-
het, ezt a polgármester és a testület sem
tilthatja meg. Ott valamennyi közszerep-
lõ minden megnyilatkozása nyilvános.
Még az õ nem megfelelõ viselkedése is.
Felvételt készíteni nemcsak állampolgár-
ként van jogom, hanem újságíróként is, és
az újságírói munkát a polgármester nem
akadályozhatja meg, mert a nyilvánosság
a demokrácia egyik fontos pillére. Sárbo-
gárdon se lehet külön diktatúrát bevezet-
ni. Sárbogárd polgármestere a város pol-
gárainak adójából fizetett alkalmazottja
a közösségnek. Tehát õ a mi alkalmazot-
tunk, és nem fordítva. Viselkednie is e
szerint kellene — a polgárokkal szemben
tisztelettel.
A felvett mûsor nyilvános közvetítésére,
annak írott formában, újságban való köz-
lésére megfelelõ jogosítványokkal ren-
delkezem. A testületi ülésen bemutattam
vállalkozói igazolványomat, amely töb-
bek között feljogosít idõszaki lapok ki-

adására és rádiós, televíziós mûsorok ké-
szítésére is. Mindehhez mi, akik e felada-
tot végezzük, megfelelõ szakmai végzett-
ségekkel rendelkezünk.
Ugyanakkor tájékoztattam a polgármes-
tert és a képviselõ-testületet arról, hogy
az Országos Rádió és Televízió Testület
484/199. (V. 20.) számon nyilvántartásba
vette a Bogárdi Tévét Hargitai Lajos mû-
sorszolgáltatóval.
A mûsor szolgáltatásához stúdiót alakí-
tottunk ki a Bogárd és Vidéke szerkesz-
tõségének emeleti részén. A kábelháló-
zat kiépítése most van folyamatban, de
már egész Sárbogárd területén látható a
Bogárdi Tévé mûsora. Sárszentmiklóson
és Töbörzsökön a Tarr Kft., Sárbogárdon
a Kábelsat Kft. a hálózat üzemeltetõje.
Az igénybejelentésekkel párhuzamosan
a szolgáltató a hálózatra való rákötéseket
folyamatosan végzi.

Hargitai Lajos

DARÁZSFÉSZEK?
Lapunk november 23-ai számában beszá-
moltam arról, hogy a sárbogárdi kistérség
polgármesterei a kistérségi tanács ülésén
tárgyaltak a rendelõintézeti szakrendelés
esetleges közös megoldásáról. A kérdés
azért került napirendre, mert küszöbön
áll az egészségügyi rendszer átalakítása,
és a térségünkben életbevágóan fontos
lenne, hogy végre legyen megfelelõ
egészségügyi szakellátás elérhetõ közel-
ségben. Beszámoltam arról, hogy milyen
kérdésekben tájékozódtak. Ez a doku-
mentumokra támaszkodó beszámoló
meglepõ módon rám irányította Sárbo-
gárd polgármesterének haragját. Ezt a
haragot ártatlan mondat váltotta ki:
„Persze kérdés az, hogy viszonyul a hely-
zet (kistérségi szinten való Sic.) megoldá-
sához Sárbogárd. Ebben a jelenlevõ pol-
gármester és a jegyzõ részérõl javaslat,
érdeklõdés nem mutatkozott.”

Ez valóban így volt. A polgármester való-
ban semmilyen javaslatot nem tett, sõt
tüntetõen végig a mobilján játszott. Ezen
persze a polgármester kollégái közül töb-
ben megbotránkoztak, bár megbotrán-
kozásuknak akkor az ülésen nyíltan nem,
csak utána egymás közti beszélgetésben
adtak hangot.

Beszámolóm alapját a nyilvános ülésen
hallottak, tapasztaltak adták, valamint
több, ezzel kapcsolatos nyilvános megbe-
szélés jegyzõkönyveibõl, több szakem-

berrel történt beszélgetésbõl idéztem
részleteket.
A polgármester ott nem tett említést az õ
külön utas magántárgyalásairól. Ennek
ellenére elvárta volna, hogy tudjak arról.
De hát az ujjamból szopjam azt ki, ha õ
errõl nem szól ott, ahol kellene?
Ezek után próbált hamis színben feltün-
tetni Székesfehérváron, úgymond „be-
mószerolni” a megyei közgyûlési veze-
tõknél, majd a december 15-ei testületi
ülésre készített elõterjesztésében is úgy
tünteti fel, mintha õ az írásom kapcsán
volna kénytelen a rendelõintézet kérdé-
sével foglalkozni, nem pedig egy kistérsé-
gi ülésen történtek miatt.
Valójában nekem az a benyomásom ala-
kult ki, hogy Sárbogárd polgármestere

hiúsági kérdést csinál abból; hogy nem õ
a kistérségi társulás elnöke, és ezért
passzív, illetve elutasító a kistérségi közös
gondolkodással kapcsolatban, ami elég-
gé tragikus.

Ez a magatartás azért sajnálatos, mert ez
— sok egyéb közös ügy mellett — kifeje-
zetten egy olyan kérdés, aminek a jövõbe-
ni megoldása kistérségi közös gondolko-
dást igényelne. Sárbogárd polgármestere
nem tehetné meg (bár sajnos megteszi),
hogy sértõdötten, közönyösen kezeli a
kistérségi ügyeket, vagy azt keresi, mit
miért nem lehet megoldani. Ezzel nem
csak a térség többi településének, hanem
Sárbogárdnak is kárt okoz.

Nagyon szeretném, ha ezen a vélemé-
nyen nem sértõdne meg, hanem elgon-
dolkodna rajta, mert nem a magánvéle-
ményemet, hanem sokak véleményét ír-
tam itt le.

Hargitai Lajos

Újra ÉV VÉGI AKCIÓ a FAIR 2002 Kft.-nél!
ÚJ KÁRPITOS BÚTOROK A LEGJOBB ÁRON!

Ülõgarnitúrák 10-20%-os engedménnyel.
Ágyazható kanapék, rekamiék 35.500 Ft-tól. Franciaágyak 21.900 Ft-tól.

Heverõk, fotelok, fotelágyak 14.000 Ft-tól. Raktárkészletbõl azonnal,
illetve szövetválasztással megrendelve, 2 hét alatt készítjük el bútorát.
Január és február hónapokra, ha MOST megrendeli bútorát,

az ugyanúgy részesül az év végi akcióban!
Óriási szövetválaszték, kárpitos kellékek forgalmazása, ágymatracok készítése méretre is!

FAIR 2002 Kft.,
Sárbogárd, Köztársaság út 93., tel.: 06 (20) 9826 630
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Önmeghallgatás
Közmeghallgatásra várta Sárbogárd lakosságát a testület és a
hivatal apparátusa pénteken délután három órától. A közt
összesen négy polgár képviselte, a két jelenlévõ újságíróval
együtt.
Juhász János polgármester elõször összefoglalta a 2007-es évre
vonatkozó költségvetési terveiket, majd átadta a szót a lakók-
nak.
Az egyik lakó panaszolta, hogy a város buszmegállóiban szinte
kifolyik a szemét a kukákból. Miért nem ürítik azokat gyakrab-
ban? Az utcanévtáblákat sorra döntögetik ki és rongálják meg a
randalírozók. Hol van ilyenkor a rendõrség?
A másik lakó afelõl érdeklõdött, milyen fejlesztések maradnak
ki a jövõ évi költségvetésbõl a pénzhiány miatt, és mit tervez a
testület az Ifjúsági parkkal kapcsolatban.
Juhász János reagálásában elmondta: jelezni fogják a Közév-
nek a szemeteskukák problémáját. Az intézményeknél sok
százmilliós igény van, amiknek töredékrésze sem fog megvaló-
sulni a városkassza helyzete miatt. Az Ifjúsági parkban a megfe-
lelõ infrastruktúrát (áramellátás, fedett színpad, kiszolgálóhe-
lyiségek stb.) négy év alatt szeretnék megvalósítani.
Sárközi Ilona azt tette szóvá, hogy a szemétszállító autók után
sok szemét maradt az utcán Töbörzsökön. Kinek a kötelessége
takarítani a járdát és az árkot?
Dr. Krupa Rozália jegyzõ: Ha a kukásautóból potyogott ki a
hulladék, akkor a szolgáltatást nyújtó cégnek. Ha nem, akkor a
lakóknak. A buszmegállókat egyébként hetente kétszer köteles
takarítani a Közév.

E cikk írója azt kérte: szülessen végre megoldás a helyi múzeum
ügyében. Elég lenne egyelõre egy helyiség is akár a régi, akár a
jelenlegi városházán, vagy a kultúrházban. Jó lenne, ha haza-
hozhatnánk Székesfehérvárról az ott gyûjtött sárbogárdi emlé-
keket. A biciklis, gördeszkás, görkorcsolyás fiatalok korábbi ké-
résére is — hogy építhessenek egy ún. skateparkot — jó lenne
megoldást találni. Végül megkérdezte: miért 15 órakor tartják
a közmeghallgatást, amikor még mindenki dolgozik?
Juhász János elmondta: úgy tudja, hogy Bereczk Imre kifeje-
zetten olyan pálya kialakításán gondolkozik, amit talán ezek a
fiatalok is használhatnának. A hivatalokban eddig dolgoznak,
azért tartják most a meghallgatást. Véleménye szerint késõbb
sem lennének többen.

Hargitai Kiss Virág

Marad a doktornõ
Sáregresen

Sáregresen december 15-én lett volna a háziorvosi állásra meg-
hirdetett pályázatok borítékbontása. Érkezett több pályázat is
az orvosi állásra, a testület azonban úgy határozott, hogy egy-
elõre inkább meghosszabbítják dr. Dobroviczky Imelda helyet-
tesítési szerzõdését a sáregresi háziorvosi körzetre, és új pályá-
zatot írnak ki.
Ezen a testületi ülésen döntöttek arról is, hogy a nyugdíjasok
helyett átvállalja az önkormányzat a szemétszállítási díjat.

/H/

Megalakult a sáregresi
nyugdíjasklub

A sáregresi idõsek kívánságára, Mocsár Eleonóra polgármester
asszony kezdeményezésére december 15-én 42 taggal megala-
kult a sáregresi nyugdíjasklub. Az önkormányzat tanácstermé-
ben Nóra asszony terített asztallal, üdítõvel, süteménnyel várta
a falu idõs polgárait. Megválasztották a klub vezetõségét, és
már tervezték a jövõbeli programokat is. Szerveznek kirándulá-
sokat, nótakört, névnapokat és sok mást, amire majd a jövõ ad
lehetõséget.

A polgármester asszony az alakulás emlékére mindenkinek egy
kis ajándékot adott. Egyelõre havonta egyszer találkoznak. Ké-
sõbb az igényekhez igazodva gyakoribb találkozásokra is lehe-
tõség nyílik.

Hargitai Lajos
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Pirotechnikai anyagok legális használata, petárdák tiltott tartása
Közeledik az év vége, a felhõtlen, önfeledt szórakozás ideje. Ilyenkor elõke-
rülnek a különbözõ tûzijátékok, egyre gyakrabban durrognak a petárdák.
Azonban az örömködés folytán sem szabad megfeledkeznünk a jogszabá-
lyi elõírásokról. Ezért az alábbiakban egy tájékoztató olvasható a különbözõ
pirotechnikai eszközök birtoklásának lehetõségeirõl, illetve a tiltott eszkö-
zök tartásának szankcionálásáról.
A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl szóló 155/2003.
(X. 1.) kormányrendeletet módosító 245/2005. (IX. 8.) kormányrendelet (a
továbbiakban rendelet) a tavalyi év novemberében lépett hatályba, mely
jogszabály megtiltotta, hogy magánszemélyek petárdát vásároljanak, bir-
tokoljanak, illetve azt felhasználják.
A módosításban szereplõ tiltásra az elõzõ két év gyakorlati tapasztalata
alapján volt szükség, mivel a „hangosan durrogó” petárdák a köznyugal-
mat zavarták, az emberekben félelmet keltettek, illetve a használat során
több esetben okoztak balesetet.
A rendõrség a tavalyi év végéhez hasonlóan idén is szigorúan fogja ellen-
õrizni a rendelet betartását. Azokkal az állampolgárokkal szemben, akik pe-
tárdát jogosulatlanul birtokolnak, vagy felhasználnak, szabálysértési eljá-
rás kezdeményezésére kerül sor.
A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 140. §-a tartalmazza a
polgári felhasználású robbanóanyagokkal és pirotechnikai termékekkel
kapcsolatos tényállást, mely alapján a szabálysértési hatóság azt a sze-
mélyt, aki a petárdát bizonyítottan felhasználta, 100.000 Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal sújthatja. Szintén e törvényhely alapján azon személlyel
szemben, akirõl pl. ruházatátvizsgálás során kiderül, hogy petárdát tart
magánál, 50.000 Ft pénzbírság kiszabására kerülhet sor.
A fent írtak csak és kizárólag a petárdákra vonatkoznak, mivel a pirotechni-
kával kapcsolatos jogszabály a tiltás és szigorú szabályozás mellett ma-

gánszemélyek részére lehetõségeket is biztosított. Engedélyezi, hogy ma-
gánszemély az I. pirotechnikai osztályba tartozó játékos pirotechnikai ter-
mékeket (pl. tortára helyezhetõ „tûzijáték”) egész évben megvásárolja, s
azt felhasználja. A rendelet meghatározott idõszakban, december 28-a és
31-e között a II. pirotechnikai osztályba tartozó kis tûzijátékok birtokolását,
valamint december 31-én, 18.00 óra és január 1-jén, 6.00 óra közötti fel-
használását is megengedi.

Ezeket a pirotechnikai termékeket az említett idõszakban általában a bevá-
sárlóközpontok közelében (parkolójában) a rendõrhatóság engedélyével
átmeneti árusítóhelyen, legtöbbször konténerben tárolják és árusítják.
Ezeken az engedélyezett árusítóhelyeken nyitvatartási idõben mindig jelen
van legalább egy pirotechnikus szakember, aki a vásárlók részére — szük-
ség esetén — a termékekrõl felvilágosítást ad.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a megmaradt, fel nem használt pirotechnikai
termékeket a vásárlás helyére január 6-áig a forgalmazó által megjelölt na-
pon lehet visszavinni, ahol azokat kötelesek visszavásárolni.

Kérjük, akinek szándékában áll az óévet búcsúztató és újévet köszöntõ
hangulat fokozása érdekében kis tûzijátékot vásárolni, s azt szilveszterkor
felhasználni, azt csak a törvényi elõírásoknak megfelelõen tegye!

Piacon, pult alól történõ illegális vásárlástól tartózkodjanak, mert tetten-
érés esetén szigorú szankcióra kerülhet sor, nem beszélve a jelentõs bal-
eseti lehetõségekrõl, hiszen a szabálytalan árusítás bevizsgálatlan, nem
forgalmazható árukat rejthet.

Fogadják meg tanácsainkat, hogy az óév utolsó és az újév elsõ napjai való-
ban bosszankodástól mentesen, felhõtlenül teljenek!

Németh-Kész Mónika r. fhdgy., R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

Házhoz ment
a „Jézuska”

A sárbogárdi önkormányzati képviselõk
mindegyike kapott néhány csomagot,
amelyet a körzetében lakó nagycsaládos-
oknak, nehezebb sorban lévõknek vittek
el. Az ajándékcsomagban a karácsonyi
ebédhez szükséges élelmiszerek, a gyere-
keknek édesség volt.
Etelvári Zoltánnal az ötgyermekes Kácsu
Csaba családjához kopogtattunk be. A
család nagy örömmel fogadta az ajándé-
kot.

Hargitai Lajos

Zenés áhítat Alapon
A sárkeresztúri énekkar és a sár-
bogárd—sárszentmiklósi evan-
gélikus gyülekezet énekkara köz-
remûködésével tartottak zenés
áhítatot az alapi református
templomban vasárnap délután.
Gottfried Richárd lelkész kö-
szöntötte az eseményre össze-
gyûlt családias közösséget. Mint
megtudtuk, a két kórus elõször
debütált „külhonban”, úgyhogy
kissé izgatottak voltak, de ettõl
mûsoruk mit sem veszített érté-
kébõl. Sõt, közvetlenségük még közelebb hozta egymáshoz a jelenlévõket, kiváltkép-
pen akkor, amikor az evangélikus kórustól tanult új éneket együtt fújtuk.
A rendhagyó alkalmon Bõjtös Attila evangélikus gyülekezeti munkatárs szolgált.

Hargitai Kiss Virág
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Orvosi rendelések
Sárbogárdon

Központi ügyelet: Ady Endre út 79-83. Tel.: 06
(25) 460-163, 463-490.

Háziorvosi körzetek

I. Dr. Somogyvári Katalin
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
460-013, 06 (20) 5553-369: H: 12-16, K-Sze:
8-12, P: 8-12. Rétszilas, Fehérvári u. 95.: Cs:
8.30-11.30.

II. Dr. Csanádi József
Rendelõ: Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06
(25) 462-641, 06 (30) 5403-598. H: 8-12, K:
12-16, Sze-Cs-P: 8-12. Nagyhörcsök, tel.: 06
(25) 470-011: Sze: 10.30-12.30.

III. Dr. Farkas János
Sárbogárd, István u. 96. Tel.: 06 (25) 466-597:
H-K: 8-12, Sze: 12-16, Cs-P: 8-12.

IV. Dr. Jarabin János
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
467-339: H-K-Sze: 8-12, Cs: 12-16, P: 8-12.

V. Dr. Oroszlány László
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163: H-K-Sze-Cs: 8-12, P: 12-16.

VI. Dr. Horváth Endre
Pusztaegres, Köztársaság tér 10. Tel.: 06 (25)
508 801, mobil: 06 (30) 2373-700: H: 11-15,
K-Sze-Cs: 8-12, P: 10.30-12.30. Sárhatvan: P:
8-10.

Gyermekorvosi körzetek

I. Dr. Rácz Zoltán
Sárbogárd, Ady E. út 79-83. Tel.: 06 (25)
460-163, H: 12-15.30, K: 8-11, tanácsadás:
11-12, Sze: 8-12, Cs: 9-12, tanácsadás: 8-9,
P: 8-12.

II. Dr. Mányoki Lídia
Sárbogárd, Köztársaság út 151. Tel.: 06 (25)
468 214: H: 8-12, K: 12.30-15.30, Sze: 8-11,
Cs: 10-12, P: 8-11, tanácsadás: Cs: 8-10. Tel.:
06 (30) 573 4908.

III. Dr. Abdalla Roshdi
Sárbogárd, József Attila u. 17. Tel.: 06 (25)
463-489, mobil: 06 (30) 2278-129: K: 8-12,
Sze: tanácsadás: 14-15, Cs: 8-12, P: 8-11.
Sárbogárd, István u. Tel.: 06 (25) 465-080: H:
8-11, Sze: 8-11, tanácsadás: 11-12, P: 13-14.

***
Dr. Nemes Mária: rendelõintézet, I. emelet.
Rendelés: H-P: 8-12. Tel.: 06 (25) 460-163.

Közérdekû telefonszámok
Ha velünk vagy környezetünkben bármilyen baj keletkezik, az elsõ, hogy azonnal feltesszük
a kérdést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat
jelent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, ha-
vonta közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor
szükség lehet. Hova forduljunk...?

Ha nem mûködik
az utcai közvilágítás:

Éjjel-nappali ügyelet:
06(25)433-444, 06(80)205 020
Polgármesteri hivatal: 06(25)520-200.

Ha a lakásban áramkimaradás van:
DÉDÁSZ Rt. hibabejelentés:
06(80)205-020, mûszaki szolgáltatások:
06(80)488-048 (H-P: 7.00-15.20), értékesítési-
és számlázási ügyek: 06(40)545-545 (H-P:
7.30-15.30). Postacím: 7601 Pécs, Pf.:85.

Ha nem ég a gáz...!
Mûszaki hibabejelentést a következõ számon
lehet tenni: 06(40)404-040. Kékvonal:
06(40)220-022: információ mérõállásról, leol-
vasással kapcsolatos kérés, számlázással,
szerzõdéssel kapcsolatos ügyek, információ
gázbekötésrõl és egyéb szolgáltatásokról.

Ha „süket” a telefon...!
A 143-as telefonon lehet a hibát bejelenteni.
Minden más kérdésben forduljanak a tudakozó-
hoz a 198-as számon.

Ha baleset szemtanúi vagyunk...!
A rendõrség 107-es, a mentõk a 104-es tele-
fonszámon hívhatók.

Orvosi ügyelet:
(Havonta közöljük)

Ha kóbor ebet, rókát látunk,
elhullott vagy elütött állati tetemet

fedezünk fel,
Sárközy Károly gyepmester hívható a
06(30)8542-431-es telefonszámon.

Ha valahol tûz üt ki...!
Hívják a tûzoltóságot a 105-ös, vagy a
06(25)460-053-as számon.

Ha hulladékégetést észlel:
hívja a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Fel-
ügyelõség alábbi telefonszámait: 06(22)
514-300, 06(22)514-310, 06(22)514-314.

Kéményseprõ:
Russ Attila kéményseprõ: 06(30)501-6970.

Ha nincs víz, csõtörés van a
mérõórán kívül, eldugult a kerítésen

kívül a szennyvízcsatorna:
Sárbogárd, Cece, Vajta, Sáregres települése-
ken a Sárrétvíz KHT 06(25)460-187 telefonja
hívható éjjel-nappal.
Körzetünk minden más településén a Fejérvíz
Rt. üzemeltet. Hívható munkaidõben (7-15 órá-
ig) a 06(25)460-187, 06(25)508-190,
06(25)508-191-es telefonon, éjjel, ügyeleti
idõben a 06(25)460-101, 06(30)9575-277,
06(30)9970-520, 06(30)6702-117-es telefo-
nokon.

Ha nem viszik el a szemetet idõben,
síkos a járda, a belterületi utakon hó vagy egyéb
akadály van:
Közév Kft.: 06(25)508-990, 06(25)508-991,
06(25)463-481.

Ha közúton...
(61, 62, 63-as út, kislóki, dunaújvárosi, kálozi út
stb.) kidõlt fa, hó vagy egyéb akadály van: Köz-
útkezelõ KHT Sárbogárd 06(25)465-126. Me-
gyei utak esetén a 06(22)316-271,
országos útinform: 06(1)3227-052,
06(1)3227-643 hívható éjjel-nappal.

Ha megbetegszik háziállata:
hívható az állatorvosi ügyelet (ld. alább, havon-
ta közöljük az ügyeleti listát.)

Tömegközlekedés

menetrendi információk:
távolsági busz: Alba Volán 06(25)460-048,

MÁV információ:
06(25)460-018 (állandó ügyelet).

Helyi buszjáratok:
Pemmer István, 06(20)9205-776.

Heti 2002 Kft. 3300 Eger, Széchenyi u. 76.

Belvíz, árvíz, vegyi stb.
katasztrófa esetén:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:
06(22)311-120, 06(22)512-150. Sárbogárdon
polgármesteri hivatal: napközben hívható a
06(25)520-260, 06(25)520-240, egyéb idõben
a katasztrófa-elhárítási bizottság elnöke: Ju-
hász János a 06(30)5300-858 számon bármi-
kor riasztható.

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet, Sárbogárd, Ady E. út 79-83.
SZAKRENDELÉSEK - Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.

Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.

Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 9-14-ig, pénte-
ken 9-13-ig.

Gégészet: kedden és pénteken 8-14-ig, decem-
ber 22-én, 29-én szünetel a rendelés.

Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl
péntekig 8-11-ig.

Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.

Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig, de-
cember 22-én szünetel a rendelés.

Reumatológia: kedden 9-12-ig.

Hasi ultrahang: minden héten szerdán, 9-13-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, de-
cember 18-29-ig szünetel a rendelés.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig, de-
cember 27-én szünetel a rendelés.
TÜDÕBETEG-GONDOZÓ ÚJ HELYEN: Ady E. út
79-83. (SZTK), 2. emelet. Szakrendelés és tüdõ-
szûrés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és péntek
8-14-ig, szerda 12-18-ig. December 21-2007. ja-
nuár 2-áig szünetel a rendelés.

Állatorvosi rendelõ
Sárbogárd, Hõsök tere 14.

tel.: 06 (30) 6257-807,

tel.: 06 (30) 9751-715.
Nyitva: H–P: 16.00-18.00, Szo: 9.00-11.00
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Állatorvosi és
betegellátási

ügyelet, 2007. január
hónapban

I. körzet: Sárbogárd,
Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezõfalvai

Rt. Sárrét, Alap,
Alsószentiván, Cece, Vajta,

Sáregres
Január 6-7.: dr. Szénási Károly, Sárbogárd,
Tüzér u. 24., tel: 06 (30) 9751 715;
január 13-14.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd,
Ady E. út 50., tel: 06 (20) 4719 054;
január 20-21.: dr. Földi József, Cece, Köztár-
saság u. 30., tel.: 06 (20) 3557 213;
január 27-28.: dr. Pál István, Sárbogárd, Ady
E. út 226., tel.: 06 (20) 5301 582.

II. körzet.
Káloz, Nagylók, Hantos,
Sárosd, Sárkeresztúr,

Sárszentágota,
Szabadegyháza

Január 6-7.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., tel.: 06 (30) 6393 977;
január 13-14.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., tel.: 06 (30) 9939 404;
január 20-21.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárke-
resztúr, Szt. István u. 3., tel.: 06 (20) 9749
065;
január 27-28.: dr. Bögyös Gábor, Nagylók,
Ady E. u. 1., tel.: 06 (30) 6257 807.
A hatósági állatorvosi ügyelet a 06 (30) 9563
168 számú telefonon érhetõ el.
(I.-II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég,
Lajoskomárom, Mezõkomárom, Szabadhíd-
vég, Pélpuszta)
A belföldi szállítást is végzik.

Dr. Móré Attila, a kamara elnöke;
dr. Mezei Gábor kerületi fõállatorvos

Tisztelt kislóki
lakosok!

Ezúton kívánok
békés, boldog
karácsonyt és

sikerekben
gazdag új
esztendõt!

Ferencz Kornél
alpolgármester

A Virágsarok elõkarácsonya
Meglepetés érte a Virágsarok lakó-
it kedden délután. Lakatos Gyõzõ,
a helyi kisebbségi önkormányzat
képviselõje ugyanis ekkor vitte ki
az ott lakó rászoruló családoknak a
karácsonyi ajándékcsomagokat. Az
élelmiszercsomagokhoz a támoga-
tást a sárbogárdi önkormányzat ad-
ta.
Gyõzõ és az õt elkísérõ családja —
saját adományként — játékokat
vitt a gyerekeknek, hogy ezzel is
szebbé tegyék számukra az idei ka-
rácsonyt.
A képviselõ elmondása szerint van-
nak még csomagok, amiket a na-
pokban eljuttatnak a legrászorul-
tabb családokhoz.

Hargitai Kiss Virág

SÁRVÍZ KISTÉRSÉG KÖZPONTI ÜGYELET:
ABA, KÁLOZ, SÁRKERESZTÚR, SÁRSZENTÁGOTA

Aba, Béke tér 2., telefon: 06 (22) 593 010. Zöldház orvosi rendelõ.
Ügyelet munkanapokon: 16 órától másnap reggel 8 óráig, munkaszüneti napokon, utolsó
munkanapokon 16 órától az elsõ munkanap reggel 8 óráig.

SÁRBOGÁRDI KÖZPONTI ÜGYELET:
SÁRBOGÁRD, HANTOS, NAGYLÓK

Sárbogárd, Ady E. út 79-83., telefon: 06 (25) 460 163.
Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól reggel 7.30-ig, szombattól hétfõ
reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:

ALAP, ALSÓSZENTIVÁN,
CECE, VAJTA

Cece, Jókai u. 11.,
telefon: 06 (25) 234 841.

Ügyelet munkanapokon, hétfõtõl péntekig, délután 15.30-tól
reggel 7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.



12 HÍREK, ESEMÉNYEK 2006. december 21. Bogárd és Vidéke

Az ital bûvöletében

December 18-án Mezõszilas, Lajos-dûlõ-
ben lévõ présházakat tört föl ismeretlen
tettes. A borospincékbõl aggregátort,
bort, rézcsapot, üvegpoharakat vitt el is-
meretlen tettes.
14.50 órakor ittas sofõrrel szemben intéz-
kedtek a járõrök a Nagylók—Hantos kö-
zötti összekötõ úton. Az ellenõrzés alá
vont nagylóki sofõr elismerte az alkohol-
fogyasztás tényét. Egy órával késõbb egy
hantosi kerékpárost ellenõriztek, aki
szintén ittasnak bizonyult, és aki szintén
beismerte, hogy alkoholt fogyasztott.
16.25 órakor Sárosd területén találtak it-
tas személyt. A dunaföldvári sofõrrõl
nemcsak az derült ki, hogy ittas, hanem
az is, hogy vezetéstõl való eltiltás hatálya
alatt vett részt a forgalomban. A férfit
szabálysértési õrizetbe vették. Nem sok-
kal késõbb egy újabb sofõr akadt fönn a
rendõri ellenõrzésen. A tatabányai sofõr
eltiltás hatálya alatt vett részt a közúti
közlekedésben.
December 19-én, 7.20 órakor ittas kerék-
párossal szemben intézkedtek Sárbo-
gárd, Ady Endre úton. Délután Cece bel-
területén intézkedtek egy ittas kerékpá-
rossal, majd negyven perc múlva egy má-
sikkal szemben. A kerékpárosok elismer-
ték az ittasság tényét.

Ittasan fekvõ nõhöz kértek mentõt a
Vajta és Pálfa közötti összekötõ útra. A
magatehetetlenül fekvõ nõt kórházba
szállították.
December 19-én este elfogtak és elõállí-
tottak egy sárkeresztúri nõt, akit azzal
gyanúsítanak, hogy ittasan vezette férje
Opeljét, amivel október 6-án balesetet
okozott.

Olcsó trükkök

December 19-én, 10.20 órakor Mezõszi-
las területén csaltak ki pénzt egy férfitól.
Egy ismeretlen személy jelent meg a sér-
tettnél és azt állította, hogy a gázszámla
egyenlegével gond van. 50.000 Ft-ot vett
át és távozott a helyszínrõl.
December 19-én, 10.35 órakor Sárosd te-
rületén egy asszonyhoz állított be egy fér-
fi és a lányára hivatkozott. Elmondta,
hogy a sértett lányának elromlott az autó-
ja és alkatrészre kellene 25.000 Ft.
A rendõrség továbbra is kéri, hogy ne dõl-
jenek be a csalóknak! Legyenek óvatosak
és kellõen bizalmatlanok!

Fejér Megyei Rendõrkapitányság

Karácsonyvárás zeneszóval

Karácsonyi hangversenyt adtak a zeneiskola növendékei hétfõn délután a
Sárszentmiklósi Általános Iskola aulájában. A kezdõ szolfézsosok nyitóénekét

követõen az iskola népdalos pacsirtái és lánykara adtak hangulatos mûsort Horváth
Ferencné vezetésével. Ezután a hangszeresek váltották egymást a színen. Furulyán,
gitáron, zongorán, trombitán, klarinéton és tenoron hallhattuk az ünnepi várakozás-
hoz illõ darabokat. Igazán meghitté tette a koncertet a két közösen elénekelt karácso-
nyi ének.

Hargitai Kiss Virág

EL-DENT 96 Kft.

FOGÁSZATI RENDELÕ

Sárbogárd, Ady E. út 222.
Telefon: 06 (25) 463 466

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

Értesítjük tisztelt betegeinket,
hogy rendelõnk ünnepi

nyitvatartási ideje a következõ:

2006. december 21-én, 8-12,
2006. december 22-én, 8-10,
2006. december 25-26-án, ZÁRVA,
2006. december 27-én, 8-12,
2006. december 28-én, 8-12,
2006. december 29-én, 8-10,
2007. január 1-jén, ZÁRVA.

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és

boldog új évet kívánunk!

EL-DENT 96 Kft. dolgozói

KÖSZÖNET
A Mezõföldi Köz-Tér Közhasznú
Egyesület köszönetet mond mind-
azoknak, akik adójuk 1%-ával támo-
gatták céljainkat. Az így befolyt össze-
get, 11.333 Ft-ot, azoknak a számítás-
technikai berendezéseknek a fejlesz-
tésére fordítjuk, melyeket 2003-ban az
IHM pályázatán nyertünk, és ame-
lyeknek a József Attila Mûvelõdési
Központ biztosít helyet, a nyilvános-
ság számára.
Szíves adományukat köszönjük!

Mezõföldi Köz-Tér Közhasznú Egyesület

ELVESZETT

Németkér határában december elején
elveszett egy szálkás szõrû tacskó, kan
kutyus. Valószínûleg egy sárbogárdi
túrázó fiatalember vitte magával. Aki
ráismer, vagy látta valamikor, kérem,
hívja a 06 (20) 527 5429-es telefonszá-
mot. A kutya ismertetõjegye a mellka-
sán látható fehér folt.
Szeretõ gazdái nagyon várják haza!
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Most pedig következzék Almádi Sándor és társainak köztörvényes újságmelléklete, az...
Megjelenik évente

1 alkalommal, 4 oldalon A lapban megjelentekért
senki nem viszi el a balhét!

Mélyen Tisztelt
Olvasó!

Most valami kedélyes, jópofa kívánsá-
gokat kellene írnom Önnek/Neked,
aki az egyre nehezebb életkörülmé-
nyek ellenére is idõt és pénzt szánt(ál)
a Bogárd és Vidéke megvételére. Kö-
szönet ezért, és csak remélni merem,
hogy a következõ oldalak olvasása
közben sikerül némi mosolyt csem-
pésznem a napi hajsza, illetve az újabb
és újabb reformintézkedések követ-
keztében borongóssá züllött hétköz-
napok szürkeségébe. Jó szórakozást!

Almádi Sándor

Szerkesztõségi termések
A 2006-os év azon elírásait gyûjtöttük csokorba, melyek nem
kerültek nyomtatásba, de nekünk sok vidám percet okoztak, ami-
kor a képernyõn illetve javításkor felfedeztük õket.

Naplopó
— a Vetõföld hírei —

Három dumántúli településen, Simon-
tornán, Sárszentcsikóson és Apán pad-
helyzet alakult ki a fúrómuskátlik gyom-
írása ügyében. Dr. Szikágyi Jácint zseb-
rák bevetését javasolta a makacs gyomok
ellen.
Kókuszba került egy átutálás ügye is,
amit a Pál utcai fiók bonyolított le. A tes-
tüket arcpolitikája szerint illetményme-
netesség járt volna a vetõföldi önkor-
mányzatoknak.
Egyesek bírálták a Bogárd és Vidéke
szerkesztõséfjét, Hargitai Lalyost az új-
ság nyúlterében megjelenõ írásaiért, ami-
ért szerintük vérbörtön járna neki.
Ronda Ember (alias Ron Werber) úgy
gondolja, hogy Szappanos képviselõ csak
szürke egér a politikában. Habár az is ki-
rágja a zsákot — tette hozzá.

Közlemény
Tájékoztatjuk a város lakóit, hogy a ká-
belszaros vezetékeket most fektetik.

Kultúra
Búcsõt rendeztek Kalózon, ami botrány-
ba fulladt. A mûsört követõen ugyanis
mindenki megkapta a magáét (még a
telefosfülke is), mert a szervezõk megelé-
gelték a gyereksereget.

Hitélet
Kaotikus istentiszteletre várják a hívõket
vasárnap a Szent Egek-templomba.

Sport
A termellabdarúgó bajnokságon csak úgy
szüretelte a gólokat a Farmerek csapata.

Recept
Végy egy szép lábat és két összegyúrt ci-
põt. Miután a lábat besóztad, megfûsze-
rezted, az egyik cipõt béleld ki vele, a má-
sikat reszeld a tetejére. Addig süsd, míg
szép piros ropogós és illatos nem lesz.

Rejtvény
Múlt heti rejtvényünk hejes megejtését
majd kilenc hónap múlva húzzuk ki.

Apróhirdetés
Két szobatiszta szeretõ gazdira vár.

Egy igaz történet
Egy környékbeli képviselõ állt az egyik
buszmegállóban. A Bogárd és Vidéke fõ-
szerkesztõje meglátva õt fölajánlotta,
hogy elviszi. A képviselõ a következõ sza-
vakkal fogadta el az ingyen fuvart: „Én
még sosem örültem ennyire független
szerkesztõnek!”

Gondozgatta, kapálgatta és
szerkesztgette: Hargitai Kiss Virág

Túlélõshow

Az állami finanszírozás csökkenése miatt
nehéz helyzetben lévõ sárbogárdi rende-
lõintézetben rendezi meg következõ túl-
élõshow-ját az egyik kereskedelmi televí-
ziós csatorna. A versenyt az az orvos, vagy
ápolónõ nyeri meg, aki a legtovább kitart
ilyen körülmények között az intézmény
mellett. A gyõztes jutalma egy gyönyörû
villa, a második és harmadik helyezetté
pedig egy majdnem ilyen gyönyörû kanál
lesz a verseny fõ támogatója, az OEP
jóvoltából.
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A sárbogárdi íjászok mesterlövészverse-
nyen vettek részt az elmúlt héten. Csapa-
tunk nagyon jól szerepelt, mivel három
autószerelõ-, két kõmûves- és egy aszta-
losmestert lõve a 3. helyet szereztük meg.
Elkészült a villanyvilágítás a bogárdi fo-
cipályán! Hurrá, hurrá, hurrá! Na jó, még
nincs teljesen kész, de az oszlopok már
állnak. Igazából már csak a lámpatestek,
a kapcsolószekrények és a kábelezés hi-
ányzik. És ez még semmi, hiszen megújult
az öltözõ épülete is. Illetve … egyelõre

csak annak a két ajtónak a cseréje történt
meg, amelyek a legutóbbi betörés során
megrongálódtak. De már ez is valami.
No, de a pálya talaja tényleg újjászületett.
Na jó, ez is csak annak köszönhetõ egy-
elõre, hogy most senki nem tapossa szét a
gyepet, mivel szünet van a bajnokságban,
de lesz ennél még jobb is a helyzet!
Az egész csak jó szándék és pénz kérdése.
A jó szándék már megvan…

Megint gyõztek a miklósi fiúk!
Remekül elõkészített pályán, ragyogó
idõben kezdõdött a mérkõzés. De hát le-
hetne-e rossz az a pálya, ahol a nagyszerû
miklósi fiúk fociznak, és lehetne-e borús
az ég, amikor õk pályára lépnek? Ugye,
hogy nem? Ezt a mellettem álló szurko-
lók is megerõsítették.
Szurkolóink ismét szép számmal foglal-
ták el helyüket a lelátón, de persze én is
ott voltam szép számmal és még szebb
szememmel. Ez természetesen csak egy
humoros megjegyzés akart lenni, amin a
körülöttem állók is jót nevettek.
Ha már a szurkolóknál tartunk, a legtöb-
ben sima gyõzelmet vártak, de volt, aki
megjegyezte, hogy masszív csapat az el-
lenfél, aki ellen senki sem mehet biztosra.
Ez persze ránk nem vonatkozik, mivel a
mi csapatunk annyira jó, hogy arra szava-

kat is nehéz találni, amint azt az ellenfél
szurkolói is elismerték, mert természete-
sen velük is beszélgettem, nem csak a
mieinkkel.
Hogy néhány szót a mérkõzésrõl is ejtsek,
elmondom (persze csak képletesen, hi-
szen — nyomtatott tudósításról lévén szó
— helyesebb volna a „leírom” szó hasz-
nálata), hogy összességében nagyon jól
játszottunk. Csatáraink többször megfu-
tottak a labdával, rúgtak is két gólt, de az-
tán kihagytuk a kihagyhatatlant, vagy pe-
dig az ellenfél kapusa fogta meg a
megfoghatatlant.
Ifjúsági csapatunk 28:0–ás vereséget
szenvedett. Az igazsághoz azonban hoz-
zátartozik, hogy az 5. percig partiban vol-
tunk az ellenféllel, de egy jogtalan játék-
vezetõi ítélet miatt megzavarodtunk, és a
mérkõzés végéig már nem is tudtuk ezt
kiheverni.
De nincs semmi probléma, hiszen ta-
vasszal nekünk mindig jobban megy a já-
ték, és ha az összes meccsünket megnyer-
jük, rajtunk kívül pedig senki sem szerez
pontokat, akár még bajnokok is lehe-
tünk.

Szalma Bála

Forradalom Sárbogárdon
Úgy történt, hogy Budapesten egyszer
csak elfogytak a tüntetõk és a tünteté-
sek. A mindennapi szenzációját láza-
san keresõ bulvármédia talajt veszteni
látszott a lábai alól, de akkor szárnyra
kapott a hír, hogy….
Stúdió: Ezrek vonultak az utcára Sárbo-
gárdon, hogy lemondásra kényszerítsék a
képviselõ-testületet. A tüntetõk ostrom
alá vették a polgármesteri hivatal és a he-
lyi kábeltévé épületét is . A helyzet drá-
mai. A helyszínen tartózkodik tudósí-
tónk, Éber Dezsõ. Halló, Dezsõ! Mi újság
Sárbogárdon?
Tudósító: Szervusz, Béla, jó estét! Itt úgy
tûnik, egyelõre nyugodt a helyzet, bár az
elõzmények ismeretében bármi lehet
még itt.
Stúdió: Mi történt eddig pontosan, De-
zsõ?
Tudósító: A hírek szerint a lakosság
annyira felháborodott a testületi ülése-
ken történtek miatt, hogy városszerte fel-
erõsödtek a lemondást követelõ hangok.
Stúdió: Tehát ez volt a kezdet. De mi van
most? Mekkora a tömeg a polgármesteri
hivatal elõtt?
Tudósító: Az igazság az, hogy egy terem-
tett lelket sem látok a környéken, sõt, iga-
zából egész délután is csak néhány járó-
kelõt láttam átsietni a hivatal elõtti téren.

Stúdió: Ez azt jelenti, hogy a rohamrend-
õrök feloszlatták a tömeget?
Tudósító: Lehet, bár én rohamrendõrrel
sem találkoztam egész nap. Illetve … ta-
lán most …, de nem, csak egy járõrkocsi
ment el a közeli fõúton. Meg sem állt,
csak lassított.
Stúdió: Rohamrendõrök voltak?
Tudósító: Nem hiszem, ahhoz túl lassan
mentek.
Stúdió: Láttál-e náluk könnygázgránátot,
vagy gumilövedéket?
Tudósító: Nem láttam, de ez nem jelent
semmit, hiszen a kocsi csomagtartójában
bármi lehetett, akár páncéltörõ gránát is.
Stúdió: Ez fantasztikus! Páncéltörõ grá-
nát! Ezt be is vetették a tüntetõk ellen?
Tudósító: Tudomásom szerint nem, bár
ezt hivatalosan még nem erõsítette meg
senki. Nagy a titkolózás a hivatalos
szervek részérõl.
Stúdió: Mit sikerült kiderítened a roham-
rendõrökrõl? Volt-e rajtuk azonosító jel-
vény, illetve hány embert tartóztattak le?
Tudósító: Letartóztatásokról nem érke-
zett hír, de sikerült beszélnem egy szem-
tanúval, aki látott rohamrendõröket.
Stúdió: Na végre! Mit csináltak? Hasz-
náltak-e gumilövedéket és könnygázt?
Tudósító: Igen, sõt, a tanú elmondása
szerint vízágyút is bevetettek, bár ezt más

források nem erõsítették meg. Beszéltem
az illetõ feleségével is, aki szerint a férje
egyrészt a televízióban látott események-
rõl mesélt nekem, másrészt pedig tökré-
szeg, ami igaz is lehet, mert mielõtt sike-
rült õt betuszkolni egy kocsiba, még
valami Tenkes kapitányát emlegetett,
aztán elaludt.
Stúdió: Ki ez a Tenkes nevezetû rendõr-
tiszt? Talán Sárbogárd rendõrkapitánya?
Adott-e ki utasítást gumilövedékek
használatára?
Tudósító: Errõl nincs hír. De beszéltem
itt néhány emberrel, akik elmondták,
hogy mélyen megdöbbentek a fõváros-
ban történtek miatt. Valószínûnek tart-
ják, hogy ha itt, Sárbogárdon hasonló tör-
ténne, nagyon megrázna mindenkit.
Egyébként egybehangzóan úgy gondol-
ják, hogy akár erõteljes rendõri fellépés-
re is sor kerülhetne hasonló esetben, mi-
vel a város új rendõrkapitánya kemény
ember hírében áll.
Stúdió: Tehát kijelenthetjük, hogy feszült
a helyzet Sárbogárdon?
Tudósító: Valószínûleg így van, bár az a
hét–nyolc ember, akit a nap folyamán lát-
tam a városban, nem erõsítette meg ezt
egyértelmûen.
Stúdió: Köszönjük, hogy ezt elmondtad
nekünk, Dezsõ. Ha bármi történne még-
is, azonnal kapcsolunk élõben. Szervusz!

Sport
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Levél Törökországból
Édes Néném!

Különös, szájról szájra terjedõ mesét le-
het hallani mostanában itt, Törökhon-
ban. Elmesélem neked ezt mostani leve-
lemben.

Választás-sokk
Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegye-
ken is túl, volt egyszer egy város Törökor-
szág szívében. Úgy hívták, hogy Sárbo-
gárd. Itt volt egy bazi nagy önkormányza-
ti választás. Hát, kérem szépen, az úgy
volt, hogy Sárbogárdon még a választá-
sok elõtt a jobboldal által aljas, szemét,
nemzetáruló baloldalnak nevezett képvi-
selõk állandóan nyomták a szegény,
nagyszerû, zseniálisan okos, egyenes jel-
lemû, nemzeti érzelmû, jobboldali képvi-
selõket. Nedoba Károly, az a jobboldal
által gaz, sunyinak nevezett baloldali
frakcióvezetõ meg mindig csak fikázta a
jobboldal hõs képviselõjét, szegény Hor-
váth Tibit, aki ezt bátran tûrte. Ebben a
nagy cseszegetésben odaadó támogatóra
lelt Nedoba Nagyeszû Károly a jobboldal
által vérszomjas Orbán-faló vadbaloldal-
inak nevezett polgármesterében, Juhász
Jánosban, aki még azt is mondta szegény
Tibinek: „Tibi, agyadra ment a sok táp-
szer!” Pedig szegény Tibinek csak az a
sok okosság és szellemes poén ment az
agyára, amiket a polgármester sütögetett
el a testületi üléseken, kizárólag mindig
mások rovására és a maga szórakoztatá-
sára. És a mindkét oldal által gonosz bo-
szorkánynak kikiáltott jegyzõ asszony is
csak bólogatott és bólogatott neki csillo-
gó szemekkel a nagy, szellemes bölcses-
ségeihez.
Nedoba Károly, a baloldal esze ezt végül
megelégelte, mert nem bírta elviselni,
hogy a jegyzõ asszony nem neki bólogat,
és elhatározta frakciótársaival egyetem-
ben, hogy nagyon-nagyon jóvá változik,
és az igaz jobb útra tér. Gaz Bal Károly-
ból Szent Jobb Károllyá változik. Nagy
damaszkuszi úton történt hirtelen nagy
megvilágosodásában rájött, hogy ha nem
menesztik a mindkét oldal által gonosz
boszorkánynak nevezett jegyzõt és a gaz-
nak nevezett polgármestert, a város vég-
veszélybe kerül.
De nem hagyta ám magát a mi aranyos, jó
Juhász Jánosunk! Mert ettõl a nekitáma-
dástól õ bizony még Nedobánál is jobbá,
aranyosan jobbá, jobboldali Juhász Já-
nossá változott. Ehhez persze szüksége
volt neki egy nagy varázslatra is. El kellett
neki vándorolnia hetedhét országon át a
bal- és jobboldal által egyaránt gonosz
boszorkánynak kikiáltott jegyzõ asszony-
hoz, és elszegõdött hozzá annak a béké-
sen legelészõ birkanyáját õrizni. Ad-

dig-addig terelgette a bal- és jobboldal ál-
tal gonosz boszorkánynak kikiáltott jegy-
zõ asszony birkanyáját, míg jutalmul
megkapta tõle annak aranyos, göndör
szõrû báránykáját. Ez azonban nem volt
neki elég, mert jótettet ugyan nem hajtott
végre, de ennek helyébe azért jót várt —
és kapott is. A hatalomért mindent meg-
teszek! — kiáltotta, és elõrántva egy pa-
ragrafust, azzal mint varázskarddal a
jegyzõ asszonyra támadó Szent Nedoba
Károly fejére háromszor lecsapott, aki et-
tõl visszaváltozott Gaz Nedoba Károllyá.
És lássatok csodát, mi történt! A bal- és
jobboldal által gonosz boszorkánynak ki-
kiáltott jegyzõ asszony hármat perdült a
sarka körül, és egy csapásra csodálatosan
szép, jó tündérré változott a jobboldaliak
számára. A jó tündérré változott jegyzõ
asszonynak az volt az elsõ dolga, hogy
homlokon csókolta a jobboldal által gaz
baloldali, fondorlatos, önzõ, ha-
talom- és pénzéhesnek nevezett
Juhász Jánost, aki e csóktól egy
csapásra aranyos, jó, igazmondó,
önzetlen, csak a városért dolgozó
jobboldali csillagszemû Juhásszá
változott a jobboldal számára. —
Na, és akkor a mi jó csillagszemû
Juhászunk felvette cifra, szép su-
báját, és illegve-billegve elballa-
gott az Orbán Vityához, és jól
megrázta annak kezét, s azt
mondta neki: „ Fúj, utálatos bal-
oldali komcsik, ronda Nedobák
és társaik. De jönnek még azok
az én utcámba! Hajrá, Fidesz!

Hajrá népnemzeti Magyarország! Mától
én leszek Sárbogárd jobboldali aranyos,
jó polgármestere, az igazmondó Juhász,
és jól agyonverjük együtt azt a gaz balol-
dalt!” — Így is történt.
A választás éjszakáján megtörtént a nagy
csoda. A jobboldal jó tündére, a jegyzõ
asszony a messzi távolból varázspálcájá-
val odasuhintott egyet, és lám, egyszer
csak mindenki legnagyobb örömére, húsz
szavazattal megelõzve a mindaddig több
mint száz szavazattal vezetõ riválisát,
nyert a mi jó, igazmondó Juhászunk.
A jobboldal jó tündérévé átváltozott
jegyzõ asszony ezután visszavarázsolta a
gaz baloldali Nedoba Károlyt is, aki úgy
otthagyta a híveit, mint Szent Pál az olá-
hokat, és átállt másodmagával a jobbol-
dalhoz. Ezért van ma a sárbogárdi jobb-
oldalnak csillagszemû Juhásza, jóságos
tündér jegyzõ asszonya, és egy baloldali
frakciója. Az a jobboldal által utálatos-
nak, rondának nevezett baloldal pedig
húzzon el melegebb éghajlatra! Azok a
jegyzõi nyájból eltévelyedett birkák is
megkapták a magukét, akik hittek Nedo-
ba Károly jegyzõt meneszteni akaró, mé-
zes, szép szavainak. Azokra most a királyi
asztaltól való elûzetés, az önkormányzati
várból történõ számûzetés, korbácsolás,
felnégyelés, karóba húzás, lassú tûzön va-
ló megégetés válogatott kínjai várnak.
A jók — mint a mesében — elnyerték te-
hát büntetésüket, a rosszak pedig meg-
kapták a jutalmukat. Éljen és virágozzon
a világ legbékésebb városa, Sárbogárd! A
városkapun új jelmondat ragyog: „Aki
nincs velünk, ellenünk van!”
A fényes tekintetû padisah most jóindu-
latúan veti mukkanni se merõ alattvalói-
ra pillantását, a szultáni hárembõl pedig
a gyönyörû hurik éneke hallatszik messzi
vidékre. Törökhonban mindenki boldog-
nak látszik a magas Portáról. Aki még-
sem boldog, selyemzsinórt kap, mert nem
érdemli meg, hogy éljen e szép, új világ-
ban.

Lejegyezte: Mikes Kelemen Rodostóban
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Rendõrségi aranyköpések
A rendõrségi jegyzõkönyvekbõl sokat ta-
nulhat az ember. Sokszor még nevetni is.
Az év jelentéseinek legfélresikerültebb
darabjait most megosztjuk olvasóinkkal.

Egy gyanúsított vallomása: „Lecsaltam
az alagsorba, és megvalósítottam vele ho-
moszexuálisan azt, amit éreztem
iránta...”
„Négyen támadtak rám, három fiatalko-
rú és két kutya.”
„Felszólításomra az elõállított azt vála-
szolta, hogy azt csinál, amit akar, majd
szoknyáját felkapta, lekuporodott a lép-
csõre, és újra az utcára folyatta vizeletét.
A szabálysértés ténye több méter hosszan
csordogált.”
„A nõ elmondása szerint férje nem tudta
otthon teljesíteni férfiúi kötelezettségeit,
ezért késsel támadt rá, levágásilag, hogy
máshol se tudja azt használni. A mozdu-
lat közben a kés kicsit felcsúszott, így has-
ba szúrta a férfit.”
„A sértett szerint támadója legudvaria-
sabb cselekedete az volt, hogy csak egy-
szer verte meg.”
„Nevezett nõ csak erõteljes felszólítá-
somra volt hajlandó benyúlni a szoknyája
alá, ahonnan is a lába közül elõvette a há-
rom csomag, elõzõleg eltulajdonított ká-
vét.”
„Verekedéshez küldtek ki, ahol a szám-
beli fölényben lévõ gyanúsítottak elküld-
tek melegebb éghajlatra. Én elmentem,
majd az erõsítéssel visszatértem a
helyszínre.”

„Tettenértem, amint az intézeti szöke-
vény a padon fekve csavargott.”
„A bejelentõ szerint hátulról megnyom-
ták a feleségét a körúton.”
„A helyszínt biztosítottam, ahol a bizott-
ság egy emberi bélsárral szennyezett nad-
rágot, valójában szaros gatyát talált.”
„A feljelentõ szerint a meztelenül napo-
zó nudistákat körbevették, és jól
megruházták.”
„A szomszédok szerint a hulla még reggel
összeveszett a feleségével, majd az egész
napot kocsmázással töltötte.”
„A baleset idején a szabálysértõ sofõr
mellett a gépkocsiban egy idegen nõ is
tartózkodott. A helyszínen megjelent a
balesetet okozó férfi felesége, aki tudo-
másul vette, hogy a férfit könnyû sérülé-
sekkel szállították kórházba, majd azt
mondta, ha hazajön, otthon súlyos sérü-
lései is lesznek.”
„Gyanúsított a husáng felemelése által
elkövetett hivatalos személy elleni erõ-
szak kísérletének vétségét követte el, te-
kintetbe véve, hogy a szolgálati sapka két-
séget kizáróan a hivatalos személy fején
helyezkedett el, ami a felemelés követ-

keztében a földre esett. Ezek után a hely-
zet gumibot alkalmazásával megnyugta-
tóan rendezésre került.”
„Az elkövetõ vékony, csenevész, nagyfe-
jû, a sértettek elmondása szerint legin-
kább E. T.- re emlékeztetõ, fiatal férfi.”

Tömegoszlatás
Hatalmas tömeg verõdik össze egy bal-
esetnél. A parancsnok utasítja a beosz-
tottját: „Oszlassa a tömeget!”
Beosztott: „Igenis, értettem!” — Belefúj
a sípjába, és elkiáltja magát: „Mindenki
induljon oszlásnak!”

Szülészeten
Fel, s alá sétál a rendõr a szülõszobában,
míg a felesége a szülõágyon vajúdik.
Az orvost ez zavarja, és rászól.
— Uram, menjen a váróterembe!
A rendõr kirohan a kórházból, izgatottan
integet egy arra haladó taxinak.
— Taxi, taxi!
A taxi megáll, a rendõr beszáll.
— Menjen a Keleti pályaudvarra!
Ott kiszáll a taxiból, és bemegy a váróte-
rembe, ahol izgatottan sétálni kezd le és
fel. Az ott szolgálatot teljesítõ kollégája
odamegy hozzá.
— Miért sétálsz itt ilyen izgatottan? —
kérdezi tõle.
— A feleségem szül, és az orvos kiküldött
a szülõszobából, hogy menjek a váróte-
rembe.
— Ó, te ostoba! Hát nem tudod, hogy az
érkezési oldalon kell várni?

A nõi szavak értelmezõ szótára
(minden férfi részére, belsõ használatra)

Csak! Ezt a szót a hölgyek a viták, érvelések és egyéb kommuni-
káció lezárására használják. Ha elhangzik, nincs semmi teen-
dõd, fogd be a szád!
5 perc! Ha már fel van öltözve, akkor fél órát jelent. Ha még
nincs felöltözve, akkor másfél óra. Az „5 perc” egyetlen esetben
jelent 3,5 percet: ha 5 perc meccsnézést kaptál, mielõtt le kelle-
ne vinned a szemetet.
Semmi! Ez a vihar elõtti csend. Igazából „valamit” jelent, ami-
ért te vagy a hibás. A „semmi”-vel kezdõdõ viták vége a „csak”
szokott lenni.
Menj csak! Ez nem engedély, hanem fenyegetés. Ne menj!
Rendben! Ez az egyik legveszélyesebb kifejezés, amit nõ férfi-
nak mondhat. Azt jelenti, hogy még alaposan meg kell fontol-
nia, mikor és hogyan fizetsz meg azért, amit tenni szándékozol.
Mi lenne, ha…? (esetleg „Nem gondolod, hogy…?”) Eszedbe
ne jusson elgondolkodni azon, amire a kérdés vonatkozik. Õ
ugyanis már régen eldöntötte, mit kell gondolnod. Lelkesen bó-
logass az ötletre, vagy érts maximálisan egyet vele.
Hangos sóhaj Bár ez nem szó, mégis ide tartozik. Jelentése:
nõd meg van gyõzõdve arról, hogy te egy idióta vagy, és csodál-
kozik, hogyan bírja ki veled. Ha megkérdezed, miért sóhajtozik,
akkor a válasz: „Semmi!”, a többit lásd ott!
Köszönöm Valamit megköszön. Ne firtasd a dolgot, egyszerûen
mondd azt, hogy „Szívesen”!

Nagymama ételkülönlegességei
Hidegtál magyarosan

Minden személyre egy tálat számítsunk. Ízlésünk szerint vá-
laszthatunk porcelán, vagy mûanyag tálat is, amiket legalább
egy órára a fagyasztóba teszünk. Miután teljesen megfagytak,
elfogyaszthatjuk.

Svédasztalos reggeli
Hozzávalóként barmit feltálalhatunk, hiszen a hangsúly nem
az étel minõségén, hanem a tálalás módján van. Ennek szelle-
mében az egyetlen fontos kritérium az, hogy a reggelit svéd
asztalon tálaljuk. Ennek beszerzése legkönnyebben az IKEA
áruházakban történhet.

Madártej
Ilyen étel nem is létezik. Ezt azért írom le, hogy leszámoljak
egy téveszmével. Nota bene, teje csak az emlõsöknek van. Aki
ezzel nem ért egyet, az gondolja végig, látott-e már valaha fió-
káit szoptató madarat. Ellenben létezik tehéntej, kecsketej,
juhtej, kancatej, kutyatej stb. Ezek azonban nem ételek, ha-
nem italok. Kivéve a kutyatejet, amely viszont növény is lehet.
A madarak tojással szaporodnak, mely az erre a célra szolgáló
nyíláson távozik az állat testébõl. Ennek a nyílásnak számtalan
neve van, legnagyobb ragadozó madarunknál speciel „sas-
lik”-nak hívják. Egyesek szerint ez is egy étel, ami ugyanolyan
képtelenség, mint az, hogy a madártej az. Sõt, mint már emlí-
tettem, ilyen szó sem létezik. Tehát ne hülyítsük vele tudatlan
gyermekünket!
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KARÁCSONYI
HALVÁSÁR

az Aranyponty Zrt. rétimajori telepén
Nyitva tartás:

december 11-22-ig,
munkanapokon 8-15 óráig,

utolsó nyitva tartás:
december 23-án, 8-12 óráig.

Élõhal:

ponty Ft/kg,

amur 450 Ft/kg,

busa 250 Ft/kg,

harcsa 1200 Ft/kg.

Karácsony hetében márKarácsony hetében már
tengeri halfilét, hekket, panírozott halrudat,tengeri halfilét, hekket, panírozott halrudat,

halászlésûrítményt is árusítunk.halászlésûrítményt is árusítunk.

Információ: 06 (25) 509 190,Információ: 06 (25) 509 190,
www.retimajor.huwww.retimajor.hu

MEGNYÍLT!MEGNYÍLT!
Német GEALAN mûanyag nyílászáróNémet GEALAN mûanyag nyílászáró

rendszerek hivatalos márkaképviseleterendszerek hivatalos márkaképviselete

ÓRIÁSI NYITÁSI AKCIÓKÓRIÁSI NYITÁSI AKCIÓK
10-20-30%-os kedvezménnyel!10-20-30%-os kedvezménnyel!

AJTÓK, ABLAKOK, TÉLI KERTEK RÖVIDAJTÓK, ABLAKOK, TÉLI KERTEK RÖVID

HATÁRIDÕVEL, EGYEDI KIVITELEZÉSBEN.HATÁRIDÕVEL, EGYEDI KIVITELEZÉSBEN.

ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA,ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓK GYÁRTÁSA,
BEÉPÍTÉSE TÖBB TÍPUSBÓL.BEÉPÍTÉSE TÖBB TÍPUSBÓL.

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA:ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA:
redõnyök — fa, alumínium, mûanyag ésredõnyök — fa, alumínium, mûanyag és
vakolható tokos, akár motoros kivitelben is;vakolható tokos, akár motoros kivitelben is;
reluxa, szalagfüggöny, napellenzõ, roletta,reluxa, szalagfüggöny, napellenzõ, roletta,
szúnyoghálók, zsaluzia, pliszéfüggöny,szúnyoghálók, zsaluzia, pliszéfüggöny,
párkányok, szellõztetõrendszerek és egyébpárkányok, szellõztetõrendszerek és egyéb
kiegészítõk nagy választékban.kiegészítõk nagy választékban.

JAVÍTÁST IS VÁLLALUNK!JAVÍTÁST IS VÁLLALUNK!
Bemutatóterem: Sárbogárd, Ady E. út 153.Bemutatóterem: Sárbogárd, Ady E. út 153.

(Az OTP-vel szemben.)(Az OTP-vel szemben.)
Telefon/fax: 06 (25) 462 602,Telefon/fax: 06 (25) 462 602,

mobil: 06 (30) 9933 070; e-mail:mobil: 06 (30) 9933 070; e-mail:
pribek3@invitel.hupribek3@invitel.hu

SZERETNE SPÓROLNI?SZERETNE SPÓROLNI?
VEGYE MEG ABLAKAIT IDÉN,VEGYE MEG ABLAKAIT IDÉN,
AKCIÓS ÁRON!AKCIÓS ÁRON!

A Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság felvételt hirdet

VONULÓS TÛZOLTÓI
SZOLGÁLATRA

az alábbi feltételekkel:

– 18-35 év közötti életkor,

– magyar állampolgárság,

– a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgo-
zó Központ által kiállított igazolás a katonai egészségügyi
minõsítésrõl (aki volt katonai sorozáson),

– orvosi, fizikai, pszichikai alkalmasság,

– büntetlen elõélet,

– szakmunkásképzõ (mûszaki jellegû végzettség),

– a felvételnél elõnyt jelent középiskolai érettségi,
C kategóriás hivatásos jogosítvány, PAV I-es alkalmas-
sági vizsgálat megléte.

Jelentkezés kizárólag az alábbi idõpontokban:
2006. december 27-28-án, 9-15 óráig
az alábbi címen: Sárbogárd, Túry Miklós út 12.

A jelentkezõ kézzel írott önéletrajzot hozzon magával.

SZILVESZTERI GÁLAVACSORA
egy mesebeli kastélyban

2006. december 31-én, 19 órától!
14.900 Ft/fõ.

Ínyenc konyha remekei, malacsült, élõzene,
mûsor, tombola, konfettiesõ, tûzijáték!

Újévköszöntõ pezsgõvel, mulatás hajnalig!

Fried Kastély Szálloda & Étterem

Asztalfoglalás: 06 (74) 486 560
www.hotelcastle.hu

7081 Simontornya, Malom út 33.
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LÉGIÓ 2000 SECURITY—GRÉTA BÚTOR
VÁROSI TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG
Kiút a gödörbõl?

Twister—Vidámfiúk 2-3 (2-1)
Vezette: Tóth I. Twister: Bognár I., Balogh, Tóth,
Szabó, Kristóf. Csere: Bognár T., Katona.
Vidámfiúk: Oláh, Nyári, Kovács, Keresztyén, Hor-
váth. Csere: Huszti L., Huszti R.
Nehezen tudták rendezni soraikat a Vidámfiúk,
ennek eredménye lett a kétgólos Twister veze-
tés. Elõbb Huszti L. lõtt nagy kapufát, majd szög-
let után sikerült szépíteni fejes góllal az elsõ fél-
idõben. A második félidõ elején egyenlítettek a
Vidámfiúk. A csapkodóvá vált játékban helyzetei
a sárkeresztúri csapatnak voltak. Egy jól eltalált
Horváth lövés után talált utat a kapuba a labda,
mely a gyõzelmet jelentette számukra. Így nem
szakadtak le nagyon a dobogós helytõl.
Góllövõk: Tóth, Kristóf, illetve Keresztyén, Hor-
váth (2).
Büntetõkkel mentett pont

Taki Team—Flamengó 2-2 (0-1)
Vezette: Szakács I. Taki Team: Lajtos, Rohonczi,
Fövenyi, Geiger, Zobák. Csere: Tar, Vörös.
Flamengó: Lekner, Banda, Berta, Verbóczki, La-
katos. Csere: Gál, Tóth, Derecskei.
Nem kisasszonyfutballt játszottak a csapatok, ki-
hagyott nagy helyzetekkel. Az elsõ félidõben bün-
tetõkhöz jutott a Flamengó, melyet Verbóczki biz-
tosan értékesített. Nem tudta gólra váltani med-
dõ mezõfölényét a Taki Team, csak idõ kérdése
volt, hogy mikor veszi át a vezetést. A második
félidõben ez bekövetkezett.
Na, de milyen a sors? Újabb büntetõhöz, ember-
elõnyhöz jutott Lajtos kiállítása után a Flamengó.
A labda mögé Lakatos állt, lövése Zobák térdérõl
a kapuba pattant. Egyenlített a Flamengó. A vé-
gén még emberhátrányos helyzetben is a Taki Te-
am hagyott ki helyzetet. Sárga lap: Verbóczki. Pi-
ros lap: Gál 2 perc, illetve Lajtos 2 perc.
Csere nélkül

B. B. Truck—Miklós-Cece 1-6 (1-3)
Vezette: Ébl M. B. B. Truck: Meilinger, Varga,
Zádori, Sebestyén, Simon. Csere: —. Miklós-
Cece: Takács, Kiss P., Démuth, Kokics, dr. Erdé-
lyi. Csere: Farkas, Pajor.
A múlt heti csúfos játékát feledtetve biztosan
nyert a Miklós-Cece. Dr. Erdélyit nem tudták tar-
tani a B. B. Truck játékosai, és sorba rúgta a gólo-
kat. Ezen a napon bármelyik csapat le tudta volna
gyõzni a csere nélkül pályára lépõ B. B. Truck csa-
patát. Elfáradtak, beletörõdtek a menthetetlenbe.
Góllövõk: Zádori, illetve dr. Erdélyi (5), Farkas.
Gyõzelmével õszi elsõ

Arsenal—Extrém 0-4 (0-1)
Vezette: Tóth I. Arsenal: Haray, Veres G., De-
recskei, Lukács, Veres P. Csere: Csajbók, Érsek,
Kiss R. Extrém: Vörös, Oszvald, Roszkopf, Hor-
váth D., Juhász. Csere: Hajnal, Horváth T., Pálin-
kás.
Nem látszott meg, hogy a tabellát vezetõ és utol-
só helyezett játszott egymással. Egy kihagyott
helyzet után, kontratámadás végén megszerezte
a vezetést az Extrém, és ez is maradt az elsõ félidõ
eredménye. A második félidõben átvette a játék
irányítását a listavezetõ. Az történt a pályán, amit
akartak, bár helyzeteik az Arsenalnak is voltak.
Veres P. hibáját kihasználva növelte elõnyét az
Extrém. Ezen a napon nem tudták tartani Horváth

D.-t, mert újabb két góljával biztossá tette az Ext-
rém gyõzelmét. Így a csapat 2 pont elõnnyel õszi
elsõ. Góllövõ: Horváth D. (4).
Karácsonyi ajándék

Pusztaegresi Fiúk—
Légió 2000-Fair bútor 0-8 (0-2)

Vezette: Szakács I. Pusztaegres: Ellenbruck, Mo-
gyorósi, Tóth, Kolonics, Fodor. Csere: Batári, Õri
Cs. Légió: Meggyesi, Németh, Csuti, Csizmadia,
Mondovics. Csere: Huszár, Szilágyi Cs., Szilágyi
F., Rozgonyi.
Az elsõ félidõben még tartotta magát a jól, de
eredmény nélkül játszó Pusztaegres. Egy távoli
lövés, egy egyéni akció után, lõtt gólokkal igazol-
ta a Légió, hogy a bajnokságban komolyan kell
velük számolni. A második játékrészben fokozó-
dott az iram, pontosabb és eredményesebb lett a
Légió játéka, melynek eredménye újabb hat rú-
gott gól. Sárga lap: Fodor. Góllövõk: Csizmadia
(2), Csuti, Szilágyi F., Mondovics (3), Huszár.
Nem érvényesült a jobb játék

Enying—Krencz-nagyker 4-3 (3-2)
Vezette: Ébl M. Enying: Varga, Petõ, Pudelka,
Vas, Vass. Csere: Körmendi I., Körmendi II., Nagy,
Poór. Krencz-nagyker: Pálinkás, Schneider,
Ragyamóczki, Somogyi, Gyenis. Csere: Király,
Petrovics, Vámosi.
Jó iramú mérkõzés. Lendületesen játszott mind-
két csapat. Annak ellenére, hogy nyert az Enying.
A jobb játékot, pontosabb adogatást a
Krencz-csapat mutatta be. Egyéni akció után
Petrovics lõtt gólt, vezetett a Krencz-csapat.
Helyzetek mindkét kapu elõtt maradtak kihaszná-
latlanul. A 12. percben egyenlített, majd a 13.
percben már vezetett az Enying. A 16. percben
egyenlítettek a Krencz. Az utolsó percben szeren-
csés góllal nyerte az elsõ játékrészt az enyingi
csapat. A második félidõben elõbb egyenlített,
majd két óriási helyzetet kihagytak a
Krencz-csapat játékosai. Mint ilyenkor lenni szo-
kott jött, egy kapushiba, és újra vezetett az
Enying. Hiába alakította ki a jobbnál jobb helyze-
teket a Krencz-csapat, a góllövés már nem sike-
rült. Nem érdemeltek vereséget. Sárga lap: Kör-
mendi II. Góllövõk: Körmendi II., Nagy (2), Petõ,
illetve Petrovics, Somogyi, Király.
Oda az õszi elsõség

Bad Boys—Toledo 2005 1-3 (0-2)
Vezette: Tóth I. Bad Boys: Porkoláb, Hajba, ifj.
Soós, Tóth. Csere: —. Toledo: Horváth I., Csuti
T., Bodoki, Bánfalvi, Orosz. Csere: Barabás, Kiss
A., Kiss L., Horváth Zs., Csuti J.
Alig kezdõdött el a mérkõzés, máris felavatták a
Bad Boys kapusát. Továbbra is támadásban ma-
radt a Toledo, eredménye újabb gól lett. Ezután
érthetetlen módon csapkodóvá vált a játékuk. A
Bad Boys csonka csapatának szórványos ellentá-
madásaiban benne volt a gól. Volt is helyzetük, de
azt nem tudták kihasználni. A második félidõ har-
madik percében szépített a Bad Boys. Szorossá
vált az eredmény. Büntetõhöz jutott a Toledo,
Kiss L. lövését a jó formában lévõ Porkoláb hárí-
totta. Támadott az egyenlítésért a Bad Boys, s
közben elfeledkeztek a védekezésrõl, és büntetett
a Toledo. Kár, hogy a fiatalok nem vették komo-
lyan a versenykiírást. Sárga lap: Kiss A., Berze-
viczy. Piros lap: Tóth 2 perc. Góllövõk:
Berzeviczy, illetve Bodoki, Bánfalvi, Horváth Zs.

A szervezõbizottság az elõzõ mérkõzéseken jogo-
sulatlan játékos szereplése miatt, mivel másod-
szor fordult elõ a Toledo 2005-nél, ezért évi össze-
redményébõl -10 pont levonásával a sportszerû-
ségi versenyben 30 ponttal sújtja.
Rossz volt nézni

Spuri—Haladás 0-5 (0-2)
Vezette: Szakács I. Spuri: Ocsovai, Kovács, Hu-
szár T., Huszár L., Stadler. Csere: Ádám, Kiss, dr.
Roshdi. Haladás: Géczi, Szántó K., Balogh, Feke-
te, Szabó. Csere: Kiss, Nagy, Szalai, Szántó Zs.,
Varga.
A rúgott gólok ellenére a Haladás nem büszkél-
kedhetett a mutatott játékkal. Ha Ocsovai nem
véd olyan jól, a gólkülönbség biztos, hogy na-
gyobb arányú. A fenti megállapítás áll mindkét
csapatra nézve. Góllövõk: Varga, Balogh, Szántó
K., Szabó, Nagy.
Iskolajáték

DKS—OMV 8-3 (2-1)
Vezette: Tóth I. DKS: Suplicz, Kelemen, Domján
Zs., Kassai, Kovács. Csere: Filotás. OMV: Halas,
Zsebõk, Lengyel, Gráczer, Killer. Csere: Domján
J., Sinka.
Nagyon jó, változatos, sportszerû mérkõzést ját-
szott a két csapat. A kezdeti tapogatózás után
mintha áramütés érte volna a játékosokat. Felpör-
gött a játék. Felváltva forogtak veszélyben a ka-
puk. Elõbb nyugodott meg az OMV, így góllal fe-
jezte be a támadást. Továbbra sem engedett az
iramból a DKS, mely szabadrúgás után nagy góllal
egyenlített. Filotás egyéni akciója után átvette a
vezetést. A második félidõben még rátettek egy
lapáttal a csapatok, mert fokozódott az iram, mely
a fiatalabb játékosoknak annyira kedvezett, hogy
egymás után lõtt két góllal eldõlni látszott a mér-
kõzés. Jött az OMV. Megmutatta, hogy õk is tud-
nak egymás után két gólt lõni. Szorossá vált az
eredmény. Azonban ez nem sokáig tartott, mert a
DKS újabb gólokkal terhelte meg az OMV kapuját,
biztosan nyerte meg a mérkõzést. Ki kell emelni
Suplicz kapus teljesítményét. Góllövõk: Kassai
(2), Filotás (2), Kelemen (2), Kovács, illetve Grá-
czer, Zsebõk, Sinka.
Egyenlõ erõk küzdelme

Memphis Plusz—Sárkeresztúr Kike
1-1 (1-1)

Vezette: Szakács I. Memphis: Szilágyi, Szabó,
Takács, Molnár, Fodor. Csere: Lóth, Mészáros.
KIKE: Plézer, Vörös, Hajdinger, Szauervein, Sütõ.
Csere: Madár, Viola, Visi.
Ez a mérkõzés is elnyerte a nézõk tetszését. Válto-
zatos, jó iramú mérkõzést vívott a két csapat. Ha-
mar letette névjegyét a KIKE, Szauervein révén
valahogy nem sikerült gólt rúgni. Két kihagyott
Memphis helyzet, emberelõny, de nem tudott élni
a lehetõséggel a jól védekezõ KIKE, Plézer vezérle-
tével minden kísérletet meghiúsított. Végül Sza-
bó révén sikerült az egyenlítés. A második félidõt
a Memphis kezdte jobban. Két nagy helyzetben
Plézer hárított. A harmadik lehetõséget Molnár, a
negyediket Szabó puskázta el. Az ellenféltõl Sütõ
is megmutatta, hogy kell kihagyni a
ziccerhelyzeteket. Két esetben is a kapufát trafál-
ta telibe, így maradt a békés döntetlen. Sárga

Folytatás a következõ oldalon�
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TEREMLABDARÚGÓ-BAJNOKSÁG SORSOLÁSA
XII. FORDULÓ

2007. január 7., VASÁRNAP
8.30 óra: PUSZTAEGRESI FIÚK—TOLEDO 2005
9.15 óra: SPURI—MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK
10.00 óra: ARSENAL—KRENCZ-NAGYKER
10.45 óra: MAGNUM—FLAMENGÓ
11.30 óra: TAKI TEAM—EXTRÉM
12.15 óra: ENYING—OMV
Szabad: MEMPHIS PLUSZ

2007. január 8., HÉTFÕ
18.00 óra: VASUTAS—HALADÁS
18.45 óra: BAD BOYS—VIDÁMFIÚK
19.30 óra: B. B. TRUCK SE—LÉGIÓ 2000
20.15 óra: DKS—SÁRKERESZTÚR KIKE
Szabad: TWISTER

XIII. FORDULÓ

2007. január 14., VASÁRNAP
8.30 óra: TOLEDO 2005—B. B. TRUCK SE
9.15 óra: TWISTER—BAD BOYS
10.00 óra: MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK—VASUTAS
10.45 óra: EXTRÉM—MAGNUM
11.30 óra: VIDÁMFIÚK—PUSZTAEGRESI FIÚK

12.15 óra: SÁRKERESZTÚR KIKE—ENYING
Szabad: FLAMENGÓ

2007. január 15., HÉTFÕ
18.00 óra: KRENCZ-NAGYKER—TAKI TEAM
18.45 óra: LÉGIÓ 2000—SPURI
19.30 óra: MEMPHIS PLUSZ—DKS
20.15 óra: OMV—ARSENAL
Szabad: HALADÁS

XIV. FORDULÓ

2007. január 21., VASÁRNAP
8.30 óra: B. B. TRUCK SE—VIDÁMFIÚK
9.15 óra: PUSZTAEGRESI FIÚK—TWISTER
10.00 óra: FLAMENGÓ—EXTRÉM
10.45 óra: TAKI TEAM—OMV
11.30 óra: ARSENAL—SÁRKERESZTÚR KIKE
12.15 óra: MAGNUM—KRENCZ-NAGYKER
Szabad: DKS

2007. január 22., HÉTFÕ
18.00 óra: HALADÁS—MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK
18.45 óra: SPURI—TOLEDO 2005
19.30 óra: VASUTAS—LÉGIÓ 2000
20.15 óra: ENYING—MEMPHIS PLUSZ
Szabad: BAD BOYS

XV. FORDULÓ

2007. január 28., VASÁRNAP
8.30 óra: BAD BOYS—PUSZTAEGRESI FIÚK
9.15 óra: TWISTER—B. B. TRUCK SE
10.00 óra: TOLEDO 2005—VASUTAS
10.45 óra VIDÁMFIÚK—SPURI
11.30 óra: SÁRKERESZTÚR KIKE—TAKI TEAM
12.15 óra: KRENCZ-NAGYKER—FLAMENGÓ
Szabad: EXTRÉM

2007. január 29., HÉTFÕ
18.00 óra: OMV—MAGNUM
18.45 óra: DKS—ENYING
19.30 óra: MEMPHIS PLUSZ—ARSENAL
20.15 óra: LÉGIÓ-2000—HALADÁS
Szabad: MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK

XVI. FORDULÓ

2007. február 4., VASÁRNAP
8.30 óra: B. B. TRUCK SE—BAD BOYS
9.15 óra: VASUTAS—VIDÁMFIÚK
10.00 óra: SPURI—TWISTER
10.45 óra: FLAMENGÓ—OMV
11.30 óra: EXTRÉM—KRENCZ-NAGYKER
12.15 óra: TAKI TEAM—MEMPHIS PLUSZ
Szabad: ENYING

2007. február 5., HÉTFÕ
18.00 óra: HALADÁS—TOLEDO 2005
18.45 óra: ARSENAL—DKS
19.30 óra: MAGNUM—SÁRKERESZTÚR KIKE
20.15 óra: MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK—LÉGIÓ 2000
Szabad: PUSZTAEGRESI FIÚK

XVII. FORDULÓ

2007. február 11., VASÁRNAP
8.30 óra: TWISTER—VASUTAS
9.15 óra: PUSZTAEGRESI FIÚK—B. B. TRUCK SE
10.00 óra: VIDÁMFIÚK—HALADÁS
10.45 óra: ENYING—ARSENAL
11.30 óra: SÁRKERESZTÚR KIKE—FLAMENGÓ
12.15 óra: OMV—EXTRÉM
Szabad: KRENCZ-NAGYKER.

2007. február 12., HÉTFÕ
18.00 óra: TOLEDO 2005—MIKLÓS-CECE Ö.FIÚK
18.45 óra: DKS—TAKI TEAM
19.30 óra: BAD BOYS—SPURI
20.15 óra: MEMPHIS PLUSZ—MAGNUM
Szabad: LÉGIÓ 2000

XVIII. FORDULÓ

2007. február 18., VASÁRNAP
8.30 óra: SPURI—PUSZTAEGRESI FIÚK

9.15 óra: VASUTAS—BAD BOYS
10.00 óra: HALADÁS—TWISTER
10.45 óra: TAKI TEAM—ENYING
11.30 óra: KRENCZ-NAGYKER—OMV
12.15 óra: EXTRÉM—SÁRKERESZTÚR KIKE
Szabad: ARSENAL

2007. február 19., HÉTFÕ
18.00 óra: MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK—VIDÁM FIÚK
18.45 óra: FLAMENGÓ—MEMPHIS PLUSZ
19.30 óra: LÉGIÓ 2000—TOLEDO 2005
20.15 óra: MAGNUM—DKS
Szabad: B. B. TRUCK SE

XIX. FORDULÓ

2007. február 25., VASÁRNAP
8.30 óra: B. B. TRUCK SE—SPURI
9.15 óra: PUSZTAEGRESI FIÚK—VASUTAS
10.00 óra: ARSENAL—TAKI TEAM
10.45 óra: ENYING—MAGNUM
11.30 óra: VIDÁMFIÚK—LÉGIÓ 2000
12.15 óra: S.KERESZTÚR KIKE—KRENCZ-NAGYKER
Szabad: OMV

2007. február 26., HÉTFÕ
18.00 óra: BAD BOYS—HALADÁS
18.45 óra: MEMPHIS PLUSZ—EXTRÉM
19.30 óra: TWISTER—MIKLÓS-CECE ÕREGFIÚK
20.15 óra: DKS—FLAMENGÓ
Szabad: TOLEDO 2005

XX. FORDULÓ

2007. március 4., VASÁRNAP
8.30 óra: MAGNUM—ARSENAL
9.15 óra: FLAMENGÓ—ENYING
10.00 óra: MIKLÓS-CECE ÖREGFIÚK—BAD BOYS
10.45 óra: EXTRÉM—DKS
11.30 óra: VASUTAS—B. B. TRUCK SE
12.15 óra: KRENCZ-NAGYKER—MEMPHIS PLUSZ
Szabad: TAKI TEAM

2007. március 5., HÉTFÕ
18.00 óra: TOLEDO 2005—VIDÁMFIÚK
18.45 óra: HALADÁS—PUSZTAEGRESI FIÚK
19.30 óra: LÉGIÓ 2000—TWISTER
20.15 óra: OMV—SÁRKERESZTÚR KIKE
Szabad: SPURI

XXI. FORDULÓ

2007. március 11., VASÁRNAP
8.30 óra: TWISTER—TOLEDO 2005
9.15 óra: TAKI TEAM—MAGNUM
10.00 óra: P. EGRESI FIÚK—MIKLÓS-CECE Ö. FIÚK
10.45 óra: ARSENAL—FLAMENGÓ
11.30 óra: DKS—KRENCZ-NAGYKER
12.15 óra: ENYING—EXTRÉM
Szabad: SÁRKERESZTÚR KIKE

2007. március 12., HÉTFÕ
18.00 óra: B. B. TRUCK SE—HALADÁS
18.45 óra: SPURI—VASUTAS
19.30 óra: BAD BOYS—LÉGIÓ 2000
20.15 óra: MEMPHIS PLUSZ—OMV
Szabad: VIDÁMFIÚK

XXII. FORDULÓ

2007. március 18., VASÁRNAP
8.30 óra: VIDÁMFIÚK—TWISTER
9.15 óra: FLAMENGÓ—TAKI TEAM
10.00 óra: MIKLÓS-CECE Ö. FIÚK—B. B. TRUCK SE
10.45 óra: SÁRKERESZTÚR KIKE—MEMPHIS PLUSZ
11.30 óra: LÉGIÓ 2000—PUSZTAEGRESI FIÚK
12.15 óra: EXTRÉM—ARSENAL
Szabad: MAGNUM

2007. március 19., HÉTFÕ
18.00 óra: TOLEDO 2005—BAD BOYS
18.45 óra: HALADÁS—SPURI
19.30 óra: OMV—DKS
20.15 óra: KRENCZ-NAGYKER—ENYING
Szabad: VASUTAS

lap: Sütõ. Piros lap: Szauervein 2 perc.
Góllövõk: Szabó, illetve Szauervein.

A tabella összeállítása:
egymás elleni eredmény; több rúgott gól; a gólkü-
lönbség számít a versenykiírás szerint.
Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a sorsolás-
ban megjelent idõpontot tartsák be! NE hivatkoz-
zanak az ötperces várakozási idõre.

— Gróf Ferenc —

A Bogárd és Vidéke-csoport õszi
végeredménye

1. Extrém 7 2 1 35-20 23
2. Flamengó 6 3 1 30-22 21
3. Magnum 6 1 3 32-28 19
4. Memphis Plusz 4 4 2 25-21 16
5. DKS 5 1 4 35-35 16
6. Enying 5 1 4 35-25 16
7. Sárkeresztúr KIKE 4 3 3 34-25 15
8. Krencz-nagyker 3 - 7 29-31 9
9. Taki Team 2 2 6 26-40 8
10. OMV 3 1 6 29-37 7
11. Arsenal - 2 8 12-39 2
Az OMV-csapat összeredményébõl 3 pont levonva.

A góllövõlista állása
21 gólos: Bor József (Magnum); 13 gólos: Vér-
tes Gábor (Flamengó); 12 gólos: Horváth Dénes
(Extrém).

A Fair Bútor-csoport tabellája
1. Légió 2000-Fair Bútor 8 1 1 55-8 25
2. Twister 6 3 1 40-16 21
3. Vidámfiúk 6 1 3 35-36 19
4. Haladás 6 - 4 33-20 18
5. Miklós-Cece 5 2 3 41-31 17
6. Toledo 2005 8 2 - 42-19 16
7. B. B. Truck 3 1 6 20-31 10
8. Spuri 3 1 6 15-37 10
9. Pusztaegresi Fiúk 2 1 8 20-32 7
10. Bad Boys 2 - 8 18-37 3
11. Vasutas - - 10 15-59 -3
A Toledo 2005 összeredményébõl 10 pont levonva. A
Bad Boys, Vasutas összeredményébõl 3 pont levon-
va.

A góllövõlista állása
20 gólos: Kristóf Gábor (Twister); 19 gólos: dr.
Erdélyi Tamás (Miklós-Cece); 16 gólos: Horváth
János (Vidámfiúk).
A szervezõk valamennyi csapat szponzorának,
vezetõjének, játékosainak, családjainak kellemes
karácsonyi ünnepeket, sikerekben boldog új évet
kívánnak.



20 A MI VILÁGUNK /  SPORT 2006. december 21. Bogárd és Vidéke

A SZÜLETÉSRÕL ÉS A VÁSÁRLÁSRÓL
A karácsony, uraim és hölgyeim, a szüle-
tésrõl szól. Eredetileg. A születés talán a
legnagyobb csoda a világon. Az történik,
hogy valaki, aki nem volt, lett. Létrejött.
Minden születés a csodák birodalmába
röpíti a résztvevõket. Nem csak az anyát,
az egész családot, rokonságot. Mennek a
telefonok, táviratok, az asszonyok izga-
tottan újságolják egymásnak a testsúly,
testhosszúság varázsszavait, a szomszé-
dok mosolyognak, az ismerõsök átinte-
getnek az utca másik oldaláról, munka-
társak szorongatják a boldog apa kezét.
Nincs nagyobb esemény a halandók kö-
zött, mint egy új emberi lény világra jötte.
Érzi is ezt belül mindenki, az emberi ter-
mészet tökéletes félreértésérõl tanúsko-
dik, ha az újságok holmi bux indexek vál-
tozásait vagy sosem hallott nevû angol
vagy indonéz pénzügyminiszterek nemi
tévelygéseit, bûnözõk akcióit hirdetik
napi szenzációként. Az elsõ oldalas,
nagybetûs hír igenis az, hogy megszüle-
tett a Kovácsék Pistikéje.
A kereszténység egyik nagy telitalálata,
hogy a kis Jézus születését tette egyik leg-
nagyobb ünnepévé. Az emberek képzele-
te természetünknél fogva hatalmassá nö-

vesztette ezt a témát. Micsoda énekek ke-
letkeztek a Születésrõl! Fiatal mûvészek
találkozására emlékszem a hetvenes
évekbõl, leoltották a villanyt, a szobában
csak néhány gyertya égett, kintrõl, az ab-
lakon túlról bevilágított a havas vidék.
Karácsony hetében voltunk, valaki el-
kezdte énekelni a „Mennybõl az an-
gyal”-t, a Csordapásztorok”-at és a töb-
bit. Ezek félig-meddig tiltott dallamok
voltak még akkoriban (ki tudja, miért), az
együtt éneklés a cinkosságot, a lelkünk
mélyén örökké elolthatatlan szabadság-
tudatot, gyermekkori nosztalgiákat éb-
resztett, összeesküvés volt ez, egy évez-
red titkos összeesküvése néhány idegen
szellemû évtized ellen. A „Mennybõl az
angyal”-t nem lehetett megölni, a kará-
csonyt nem lehetett betiltani. Pedig Rá-
kosiék tettek erre kísérletet.
Mert ott voltak a betlehemes játékok, a
tarkabarka népszokások, amelyek a fal-
vakat, városokat bizonyos varázsbúra alá
vonták karácsony este. Anyám vacsora-
kor egy almát vágott annyi szeletre,
ahány tagot a család számlált, hogy ezzel
a varázslattal erõsítse a családi összetar-
tozást, aztán rejtelmes mosollyal diókat

gurított a szoba sarkainak irányában. Az-
tán a templomokban éjféli misén felzen-
gett, hogy „Dicsõség mennyben az Isten-
nek”. És a fenyõillat a lakásokban, a csil-
lagszóró! Az ajándékok a karácsonyfa
alatt...
Mert az ajándék külön titok. Eredetileg a
szeretetrõl szólt. Hogy tartozik össze a
születés és az ajándék? Aki megajándé-
koz valakit, az a szívében lappangó szere-
tetnek ad ezzel kifejezést. Az ajándék a
nyelvi jeladás korlátait szemlélteti. Nin-
csenek rá szavaim, tehát tettel valósítom
meg a kommunikációt. De miért épp ka-
rácsonykor jelenik meg ez ilyen tömege-
sen? Talán az öröm miatt. Megszületett
Jézus, aki bûnbocsánatot hoz a Földre
még elvetemült gyilkosoknak is, ha eljut-
nak a megbánásig, s a régi embereknek ez
maga volt az öröm. Örömömben és szere-
tetemben nem tehetek mást, ajándékot
adok.
Hogy mi lett ebbõl mára, azt a szuper-
marketekben tülekedve, a vulkánkitörés-
szerû reklámõrjöngés közepette magunk
is látjuk.

(L. A.)

SAK-hírek
Az õszi forduló
utolsó mérkõzésé-
re került sor szom-
baton, 11 órakor a
töbörzsöki csar-
nokban, ahol az Aj-
kai Bányász csapa-
ta volt az ellenfél.
Szokás szerint a párosok mérkõzésével
indult a verseny. A Lovász—Dörögdi pá-
ros visszafogottan játszott, így az ellenfél
sima gyõzelmet könyvelhetett el. A két
Papp viszont simán verte a másik párost,
így ekkor még 1-1 volt az állás.
Az egyéni mérkõzések során viszont már
nem volt ilyen sima eredmény. Lovász La-
jos három egyéni mérkõzését nyerte meg,
ifj. Papp László két mérkõzést tudott
nyerni, id. Papp is hozta a kötelezõ egy
mérkõzését. Sajnos Dörögdi Gabi is hoz-
ta a nem kötelezõ négy vereségét, így ala-
kult ki a 11-7-es végeredmény az ajkai csa-
pat javára.
Most egy rövid téli szünet következik, leg-
közelebb 2007. január 13-án, szombaton
játszik a SAK csapata itthon, és a Balaton-
füred lesz az ellenfél. Aki kilátogat, bizto-
san jó mérkõzéseket fog látni, a listaveze-
tõ lesz az ellenfél.
Addig is minden kedves olvasónak és
szurkolónak kellemes karácsonyi ünne-
peket és boldog új évet kíván a

SAK csapata

SZILASI KÉZILABDÁSOK SZÉP SIKERE
a XIII. Ferenczy nemzetközi kézilabdatornán

A mezõszilasi Németh László Általános
Iskola kézilabdás lánycsapata ismét ered-
ményes tornát tudhat maga mögött. A
nagyon erõs — 10 csapatos — mezõny-
ben az igen elõkelõnek mondható 4. he-
lyet szerezte meg, s egy kis szerencsével,
jobb koncentráltsággal, talán több pihe-
nõvel elõrébb is végezhettünk volna. A
rendezvényre mind a 3 nap úgy jártunk
be, s bizony a helyosztó mérkõzésre már
hajnali 5 órakor indulni kellett. Csendes
Szabina sajnálatos sérülése is sújtotta a
csapatot, s az fõleg, hogy a 3. helyért ví-
vott mérkõzésen 7 büntetõt hibáztunk el.
Ezek tükrében, az eredmények alapján
azért jó ez a 4. hely.

Eredmények
Mezõszilas—Mohács 17-17
Mezõszilas—Skogas HK (svéd) 18-10
Mezõszilas—Dunaújvárosi Sportiskola
20-3
Mezõszilas—ASI (Vasas) 8-10

Elõdöntõ
Mezõszilas—Ferencvárosi Torna Club
8-9
3. helyért: Mezõszilas—Bp. Spartacus
9-13

Végeredmény
1. Vasas
2. Ferencváros

3. Bp. Spartacus
4. Mezõszilas
Csapatunk felkészítõje: Zámbó Tibor.
Köszönjük Takács József és Somogyi Ta-
más segítségét.
Értesítjük a kézilabdát szeretõ sportbará-
tokat, hogy 2006. december 23-án a
simontornyai sportcsarnokban 6 csapa-
tos, III. korcsoportos lánytornát rende-
zünk. Sok szeretettel várunk minden
érdeklõdõt!
A mezõszilasi Németh László Általános
Iskola kézilabda szakkörének nevében
kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új esztendõt kívánunk az újság minden
olvasójának.

NLÁI
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22-én, szombaton, 19 órakor

Egy bolond

százat csinál

Színes magyar vígjáték

László Dömötör elvált anyakönyvve-
zetõ, aki volt feleségétõl éppúgy nem
tud szabadulni, mint a házasságoktól.
Elszántan próbál új szerelemre talál-
ni. Kati, a kolléganõje lenne számára
az igazi, aki a hétvégi esküvõkön
versmondólányként dolgozik. Dömö-
tör az idegfeszültséget azonban nehe-
zen dolgozza fel, ezért egy szombati
napon kissé túlfogyasztja magát, és ke-
zében egy pezsgõsüveggel vonatozást
kezdeményez a házasságkötõ terem-
ben. Fõnöke, aki ellenõrizni érkezik,
azonnal kirúgja. Dömötör távozni ké-
szül a posztjáról, mikor megpillant egy
tudósítást Lázár Norbertrõl, aki meg-
szólalásig hasonlít rá, és aki feltörek-
võ, félvilági producerként a szürke-
gazdaságban üzemeltet night clubo-
kat. Meg nem erõsített hírek szerint
most vesztette életét Afrikában.

30-án, szombaton, 19 órakor

KIS CSÁVÓ
Színes amerikai vígjáték

A nagy bûnhöz is elég egy kis ember.
Calvin (Marlon Wayans) elköveti az
évszázad bûnügyét, pedig a legtöbb
rendõrnek még csak a gumibotjáig
sem ér fel. Ördögi ravaszsággal elrabol
egy szuperbiztonsági rendszerekkel
védett hatalmas gyémántot. Apró
szépséghiba, hogy nem sokáig örülhet
neki: menekülés közben kénytelen a
követ egy ártatlan járókelõ (Shawn
Wayans) táskájába rejteni. És ettõl
kezdve törheti a fejét, hogy miképpen
jusson be a békés, kertvárosi családi
házba, ha vissza akarja szerezni, ami
már az övé. Kis test, nagy agy: bûntársa
(Keenan Ivory Wayans) egy kosárban
a családi ház küszöbére helyezi õt, és
minden idõk egyik legravaszabb betö-
rõje újabb bevetésre indul: álruháját
pelenkára, revolverét csörgõre cseréli,
és mindent elkövet, hogy ártatlan,
védtelen csecsemõnek higgyék. Elõ-
ször be is jön a csel. De amikor a baba
franciásan viszonozza az elsõ anyai
csókot, gyámszülei is gyanakodni kez-
denek.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési

otthonba!Szilveszteri Rock Café
SÁRBOGÁRDON

A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
2006. DECEMBER 31-ÉN, 21 ÓRÁTÓL
A KELEMEN ANGELIKA ÉS BARÁTAI

ZENEKAR LÉP FEL.

Érdeklõdni és asztalfoglalás:
06 (25) 460 031, 06 (30) 9933 395, valamint:

K3108@koznet.hu e-mail címen lehet.
Szendvicsre és hidegtálra elõrendelést

felveszünk. Az étlapról érdeklõdni a fenti
elérhetõségeken lehet.

Ételt lehet hozni, italt nem! Belépõ: 1.500 Ft!

Új DVD-filmek a mûvelõdési ház videotékájában
* Halálos iramban — Tokiói hajsza —

akciófilm
* A nagy fehérség — krimi-vígjáték
* Szexi party — filmvígjáték
* Enyém, tiéd, miénk — filmvígjáték
* Rém rom — animációs film

Ünnepi nyitva tartás
December 23., szombat: 16-20.30 óráig;
december 24., vasárnap: 10-13 óráig;
december 25-én és 26-án ZÁRVA.

FIGYELEM!
December 22-én

a Sárrét-Víz Kht.-nál technikai
okok miatt az ügyfélfogadás

szünetel.

Kérjük megértésüket!
Sárrét-Víz Kht.

A kisebbségi önkormányzat
nevében kívánok áldott,

békés karácsonyi ünnepeket,
eredményekben, sikerekben

gazdag boldog új évet!

Lakatos Péter (Gyõzõ),
a kisebbségi

önkormányzat elnöke

Békés, boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag új évet kívánok

Sárbogárd minden lakójának!

Sinka Attila,
a 4. számú választókörzet

képviselõje

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók
szerkesztõségünkben

35 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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Gyümölcskenyér
szentestére

Hozzávalók: 20 dkg aszalt szilva, 30 dkg aszalt körte, 20 dkg aszalt
füge, 1,1 liter víz, 24 dkg mazsola, 12 dkg dió, 12 dkg mogyoró, 12
dkg cukrozott citromhéj, 12 dkg kristálycukor, 1/2 teáskanálnyi
õrölt fahéj, csipetnyi õrölt szegfûszeg, ánizs és só, 0,5 dl rum, 1 cit-
rom leve, 35 dkg finomliszt, 6 púpozott evõkanál búzakorpa, 1 dkg
élesztõ, hámozott, félbevágott mandula, és tetszés szerint kandí-
rozott gyümölcs a díszítéshez, 1 teáskanálnyi víz a mázhoz, zsír a
tepsihez.
A gyümölcskenyér elõkészítését a sütés elõtti napon kell kez-
deni, mert a gyümölcsöket legalább 12 órán át kell áztatni. A
szilvára, körtére és fügére ráöntünk kb. 1 liter vizet és letakar-
va egész éjjel ázni hagyjuk, majd lecsepegtetjük, és apróra
összevágjuk. A cukrozott citromhéjat, a mandulát, az apróra
vágott diót és mogyorót a cukorral és a rummal összekeverjük
és 2 órán át állni hagyjuk, ezután a többi megpuhított gyü-
mölccsel, egy citrom levével és a fûszerekkel jól összekever-
jük. 15 dkg finomlisztet 3 evõkanál búzakorpával, 1 dl kéz-
meleg vízzel, 1 dkg élesztõvel, csipetnyi sóval összekeverünk,
kenyértésztát készítünk és félretesszük keleszteni. A gyü-
mölcsmasszát összekeverjük 20 dkg liszttel, 3 evõkanál búza-
korpával. Ezt összedolgozzuk a megkelt tésztával, majd két
részre osztjuk, és kerek cipókká formázzuk. Mindkét kezün-
ket hideg vízbe mártva a cipók tetejét laposra simítjuk. Fél
mandulákat teszünk rá, és ízlés szerint kandírozott gyümöl-
csökkel díszítjük.
A gyümölcskenyereket kizsírozott tepsibe tesszük, még kb.
30-40 percig pihentetjük, majd elõmelegített sütõben, kb. 180
fokon, 70-80 percig sütjük.
Miután megsült, kihûtjük, majd a következõ mázzal kenjük
be: 3 teáskanálnyi cukrot feloldunk 1 teáskanálnyi vízben,
majd felforraljuk.
Ha sokáig frissen akarjuk tartani a gyümölcskenyeret, jól zá-
ródó fémdobozban tartsuk!

Olvasóink kérésére íme pár muffinrecept.
Jó tanács! Ha szilikonos sütõben sütünk, akkor azt nem kell
kibélelni papírral, ha viszont teflonos sütõformát használunk,
akkor jó elõtte vajjal kikenni, vagy sütõpapírt használni, az
utóbbi esetben nem kell mosogatni.

Almás-mazsolás muffin
Hozzávalók: 25 dkg liszt, 1 csomag sütõpor, 15 dkg cukor, 2 tojás, 5
dkg vaj, 2 közepes alma, 7 dkg mazsola, 1 kávéskanál fahéj, 1 dl tej,
1 dl joghurt.
Elkészítés: a sütõt elõmelegítjük kb. 185 °C-ra. Az almákat kis
kockákra vágjuk. A lisztet összeszitáljuk a sütõporral és a fa-
héjjal, és belekeverjük a mazsolát. A cukrot habosra keverjük
a vajjal és a tojássárgájákkal, majd hozzáadjuk a joghurtot. A

lisztes keveréket hozzákeverjük (kisebb adagokban) a vajas
masszához a tejjel felváltva, majd hozzákeverjük az almakoc-
kákat. A tojásfehérjéket egy csipet sóval kemény habbá ver-
jük, és a masszába keverjük. A tésztát a formákba adagoljuk,
és kb. 30 percig sütjük.

Mazsolás-túrós muffin
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 1 csomag sütõpor, 15 dkg mazsola, 10
dkg vaj, 20 dkg cukor, 1 csipet só, 1 csomag vaníliás cukor, 4 tojás,
25 dkg (sovány) túró, 1,25 dl tej.
Elkészítés: a sütõt 190 �C-ra elõmelegítjük, a muffinformákat
kivajazzuk/olajozzuk.
A lisztet elkeverjük a sütõporral és a mazsolával. A vajat a cu-
korral, a sóval és a vaníliás cukorral kikeverjük, majd egyesé-
vel belekeverjük a tojásokat, a túrót és a tejet, és habosra ke-
verjük. A masszához hozzáadjuk (kis adagokban) a lisztes
keveréket.
A tésztát a formákba töltjük, kb. 25 perc alatt készre sütjük.

Sajtos muffin
(leveles tésztából)

Hozzávalók: 1 csomag mirelit leveles tészta; töltelék: 20 dkg reszelt
trappista, 10 dkg reszelt füstölt sajt, 3 tojássárgája, 2 evõkanál
liszt, 2 dl tejszín, só, bors.
Elkészítés: a tésztát kiolvasztjuk, kinyújtjuk, és 12 kerek for-
mát szaggatunk belõle, amivel a muffinsütõforma mélyedéseit
tudjuk kibélelni. A töltelék hozzávalóiból kikevert masszát a
tésztaformákba töltjük. Elõmelegített sütõben 200 °C-on süt-
jük.

Pali-szelet
Hozzávalók: 2 evõkanál kakaó, 2 evõkanál méz, 2 egész tojás, 20
dkg porcukor, 5 dkg vaj, 1 mokkáskanál szódabikarbóna.
Ezt gõz felett 5 percig keverjük, utána 40 dkg liszttel össze-
gyúrjuk, 3 részre osztjuk, és kisodorjuk. A tepsi hátulján 3 la-
pot sütünk 200 fokon, kb. 8 percig.
Krém: 1 csomag puncsos, illetve 1 csomag vaníliás pudingot
1-1 evõkanál liszttel 0,5-0,5 liter tejben megfõzünk. 1 marga-
rint 20 dkg porcukorral kikeverjük, és 2 részre osztjuk. A pun-
csos pudingba rumot, a vaníliásba vaníliás cukrot keverünk. A
tésztára puncskrémet, erre a másik lapot, majd a vaníliakré-
met és végül a 3. lapot tesszük. A tetejére csokimáz vagy por-
cukor kerül.

Nagymama receptjeiNagymama receptjei
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Megfejtés
Kányádi Sándor: Világlátott egérke

Móra Ferenc: A hatrongyosi kakasok

Weöres Sándor: Ha a virág rigó lenne

Helyes megfejtést küldött be: Varga
Dávid, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:
VARGA DÁVID

Sárbogárd, Ady E. út 72.

Gratulálunk! Nyereményedet
átveheted a szerkesztõségben.

REJTVÉNY
Keresd meg, és húzd alá a versben

elrejtett állatneveket! Összesen
9 állat bújt el Verseghy Erzsébet:

Gábor az iskolában címû versében.

Gábor ment a suliba,
s rosszul felelt Gabika.
Baj lesz ebbõl, gondolja,
megveri õt az anyja.
Nosza, máris hazafut,
Rohan gyalog, ahogy tud.
Anyuka csak haragos:
— Hallod-e te nagyokos,
ne lógasd az orrodat,
vedd komolyan dolgodat,
megéri, hogyha tanulsz,
butaságból kigyógyulsz.

Beküldési határidõ: 2007. január 2.

HETI IDÕJÁRÁS

Csütörtökön még többfele lehet ki-
sebb havazás, havas esõ, majd megszû-
nik a csapadék. Péntektõl párás, kö-
dös, szürke idõ veszi ismét kezdetét.
Éjszaka kevéssel fagypont alatt, nap-
pal kevéssel felette alakul a hõmérsék-
let. Csapadékra nem kell számítani, de
kisebb szitálás, ónos szitálás, vagy hó-
dara fõként az idõszak vége felé kiala-
kulhat. A reggeli hõmérséklet -3—2, a
nappali 0—5 fok körül alakul.

www.metnet.hu

HÁROM FENYÕFA
Három fenyõfa állt egy
dombtetõn. A legnagyob-
bik fa szép és egyenes volt,
erõs, messze nyúló ágai
voltak. A kisebbik fenyõ
nem volt olyan terebélyes,
de napról napra fejlõdött
és növekedett. A harma-
dik fenyõ azonban igazán
nagyon kicsi volt, vékony
törzsû és egészen ala-
csony.
— Bárcsak olyan nagy és
erõs lennék, mint a legnagyobb fenyõ —
sóhajtotta ez a kicsike fa.
Nagyon hideg tél volt ebben az esztendõ-
ben. A földet belepte a hó. Karácsony kö-
zeledett.
— Bárcsak eljönne értem Télapó, és el-
vinne karácsonyfának! — sóhajtott a leg-
nagyobb fenyõ.
— Bárcsak engem vinne! — mondta a ki-
sebbik fenyõ.
— Bárcsak engem választana! — kívánta
a harmadik fácska.
Egy napon fázós kismadár jött szökdé-
cselve feléjük. Megsérült a szárnya, s
ezért nem tudott repülni.
— Kérlek, legnagyobb fenyõ, itt marad-
hatnék az ágaid közt? — szólította meg
félénken a kismadár a fát.
— Nem lehet! — mondta a legnagyobb
fenyõ. Nem használhatok madarakat az
ágaim közt, mert éppen karácsonyfának
készülök.
— Pedig úgy fázom — panaszolta a kis-
madár, a legnagyobb fenyõ azonban nem
is válaszolt.
Így hát a törött szárnyú kismadár odébb
ugrált a kisebbik fenyõhöz.
— Kedves kisebbik fenyõ, megengednéd,
hogy itt maradjak az ágaid között? — kér-
dezte.
— Nem! — felelte a kisebbik fenyõ. —
Nem ringathatok semmiféle madarat az
ágaim között, mert hátha éppen most
vinne el valaki karácsonyfának.
Ekkor szegény didergõ kismadár tovább
ugrált a harmadik fácskához.
— Drága kicsi fenyõ, itt maradhatnék az
ágaid között? — kérdezte.
— Hogyne maradhatnál, kismadár — fe-
lelte a harmadik fácska. — Bújj csak egé-

szen hozzám. Majd megmelegítelek,
amennyire csak tõlem telik.
A kismadár felugrott a harmadik fácska
ágai közé, ott nyomban el is aludt. Hosszú
idõ múlva a harmadik fácska édes, halk
csengettyûszót hallott. A hangok egyre
közeledtek, már egészen ott hallatszot-
tak a dombon. Elhagyták a legnagyobb
fenyõt, elhaladtak a kisebbik fenyõ elõtt
is, de amikor a harmadik fácska elé értek,
elhallgattak.
Mind a három fácska látta az apró csen-
gettyûket. Egy rénszarvas húzta szép, ki-
csi szánkón csüngtek, amelybõl most ki-
szállott az utasa.
— Télapó vagyok — mondta. — Kará-
csonyfát keresek egy nagyon kedves kicsi
gyermek számára...
— Vigyél engem! — kiáltotta a legna-
gyobb fenyõ.
— Engem vígy! — ágaskodott a kisebbik
fenyõ.
A harmadik fácska azonban meg sem
szólalt.
— Te nem szeretnél eljönni? — kérdezte
tõle a Télapó.
— Dehogynem! Nagyon szeretnék — fe-
lelte a harmadik fácska. — De hát itt kell
maradnom, hogy vigyázzak erre a beteg
kismadárra. Éppen elaludt.
— Kicsike fa — mondta a Télapó —, te
vagy a legszebb fácska a világon! Téged
viszlek magammal.
Azzal gyöngéden kiemelte õt a földbõl,
olyan óvatosan, hogy az ágai közt megbú-
vó kismadár fel sem ébredt. Aztán szán-
kójába állította a csöpp fenyõt a kis ma-
dárkával együtt, majd maga is beült mö-
géjük. És a kicsi szánkó ezüstös csen-
gettyûszóval tovasuhant velük a karácso-
nyi havon...

B. Radó Lili

KARÁCSONYI BEMUTATÓ
Szeretettel várjuk a József Attila Mûvelõdési Központban

2006. december 22-én, pénteken, 9 órakor tartandó

karácsonyi ünnepi mûsorunkra.
Fellépnek a Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola és Speciális Szakiskola tanulói.

A bemutatóval egyidõben kiállítás tekinthetõ meg a tanulók munkáiból.
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December 23., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Kará-
csonyi Babatár 9.35 Mindentudás Egyeteme 10.30 Európa kék szalagja, a Duna
11.30 Delta 12.00 Hírek 12.10 Izomláz 12.40 Kõszeg 12.50 Csellengõk 13.15
MaXMotor 13.45 TS-Sport, 2006 14.40 Caillou karácsonya 15.55 Dumbó 17.00
Egyszer volt… 18.00 Testi mesék 19.00 Híradó 19.30 Luxor 19.55 Ötös lot-
tó-sorsolás 20.10 Pusztaház örökösei 21.10 A hattyú 23.00 A dzsessz születésé-
tõl napjainkig 23.50 Hírek 23.55 Sporthírek 24.00 Nem kell a csók!
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Az internet csodái 6.25 Kölyökklub 9.00 Dis-
ney-rajzfilmek 10.15 Receptklub 10.30 Játék 11.25 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.45 Így készült Eragon 13.10 Tuti gimi 14.00 Egy rém rendes csa-
lád 14.25 Rendõrakadémia 15.15 L. A. Heat — Halálos páros 16.05 Harmadik
mûszak 16.50 Költözés 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 Folytatjuk! Szom-
bat esti láz 21.25 Con Air — A fegyencjárat 23.30 A tegnap gyermekei 1.10
Kemény zsaruk 2.45 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.50 Ez kész! Pénz! 10.10 Mókás állatvilág 10.35 A világ
legerõsebb emberei 11.35 Babavilág 12.05 Mr. Bean 12.35 Hetedik mennyor-
szág 13.25 J. A. G. 14.25 A láthatatlan ember 15.25 Bûbájos boszorkák 16.25
Csillagkapu 17.30 Rex 18.30 Tények 19.00 Jóban-rosszban 20.00 Activity 20.40
Sztárom a párom 23.10 Négy esküvõ és egy temetés 1.20 Karácsonyi kalamajka
2.45 Napló extra 3.35 A láthatatlan ember 4.25 Babavilág
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.53 Fúvom az énekem 9.05 Családi tükör
9.30 Kézjegy 10.05 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.30 Barangoló 13.04 Új ze-
nei Újság 14.05 Oxigén 14.40 Világstúdió 15.04 Irodalmi Újság 16.00 16 óra
17.30 Népzenei portré 18.00 Krónika 18.30 Szemle 19.05 Sportvilág 19.30 Mese
19.40 Határok nélkül 20.04 Aranyemberek 20.35 Dallamkeresõ 21.04 A népve-
zér — Játék politikai szónokra, indulókra és hangszórókra 22.00 Krónika 22.20 A
23. óra 23.00 Hírek, kenó 23.04 Diszkotéka 0.10 Éjszaka

December 24., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Netkori
9.55 „Így szól az Úr!” 10.00 Örömhír 10.25 Református ifjúsági mûsor 10.35 Út-
mutató 11.30 Mézet ont az ég 12.00 Hírek 12.05 A karácsony története 13.00
Diótörõ 14.50 „Feszti” körkép 15.20 Önök kérték! A tv-taxiban 16.10 Melyiket a
kilenc közül? 16.40 Mary Poppins 19.00 Híradó 19.20 Önök kérték! a tv-taxiban
20.20 Krém 21.25 A zöldelõ fa alatt 23.00 Varnus Xaver karácsonyi koncertje
23.55 Karácsonyi éjféli mise
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 9.55 Receptklub
10.10 Ebigazság — Az ember legjobb barátja 11.45 Reszkess, Télapó! 12.00 Hír-
adó 13.20 A póttélapó 14.55 Csodabogár 17.10 Segítség, hal lettem! 18.30 Hír-
adó 19.00 Stuart Little, a kisegér 20.30 102 kiskutya 22.25 Evita 1.00 A szív
dallamai
TV2: 6.00 Tv2-matiné 6.30 Táncos visszatér 8.05 A Grincs 9.50 Volt egyszer egy
karácsony 11.20 Csibefutam 13.00 Winnetou 14.50 Ikrek 16.45 A csaj nem jár
egyedül 18.30 Tények 19.00 Pinokkió 21.05 Esküdni mernék 22.50 Mezítlábas
szerelem 0.50 Távol Afrikától 3.30 Jóban-rosszban — karácsony 4.20 A világ
árvái
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.30 Határok nélkül 5.50 Kárpát medencei krónika 6.00 Va-
sárnapi újság 6.33 Az én hazám… 8.25 Édes anyanyelvünk 8.30 A múzsák kert-
jében 9.05 Világóra 10.04 Református istentisztelet 11.05 Gondolatjel 12.00 Kró-
nika 12.25 Harminc perc alatt 13.05 Névjegy 14.04 A család Csörögén 14.35
Népdalkörök pódiuma 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Kisbá-
rány születik 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 18.04 Schumann a-moll gordonka-
verseny 19.04 Csendes csodák 19.30 Esti mese 19.40 Három királyok ajándéka
20.04 Egy rádiós naplójából 21.02 Közvetítés s Nemzeti Színházból 23.35 A bu-
dapesti Madrigálkórus karácsonyi dalokat énekel 0.10 Éjszaka

December 25., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Egy csaknem tökéletes apa 10.45 Ünnep a világ körül 10.50 Karácsonyfa
10.59 Karácsonyi istentisztelet 12.00 Kapcsoljuk Rómát 12.35 Hírek 12.40 Nap-
ló 56 12.45 Roma Magazin 13.15 Domovina 13.40 Ünnep a világ körül 13.50
TS-Sport 2006 14.45 Ünnep a világ körül 14.50 Az elfelejtett herceg 16.25 Kará-
csonyi ragyogás! 17.00 Ki volt Gabriel Pascal? 18.00 Önök kérték! a tv-taxiban
19.00 Híradó 19.25 Szabó Magda: Régimódi történet 20.20 My Fair Lady 21.55
Halhatatlanok Társulata 22.45 Hírek 22.50 Napló 56 22.55 Mindörökké Callas
RTL KLUB: 5.30 WS teleshop 6.00 Ünnepnaptár 6.25 MegaMan 6.45 Kölyök-
klub 9.05 Disney-rajzfilm 9.30 Receptklub 9.40 Huncut karácsony 11.15 Szüle-
tett Télapó 12.55 Fránya macska 12.00 Híradó 14.30 Fehér Agyar 16.30 A sma-
ragd románca 18.30 Híradó 19.00 Szörny Rt. 20.40 Télapu 2.-Veszélyben a kará-
csony 22.35 Beépített szerelem 0.20 Angyali meló 1.55 Rabold el a Télapót!
TV2: 6.00 Tv2-matiné 7.15 Charlie-Minden kutya a mennybe jut 2. 8.35
Szindbád — A hét tenger legendája 10.05 Volt egyszer egy karácsony 2. 11.40

Casper 13.40 Winnetou 2. — Az utolsó renegátok 15.15 Lökött örökösök 16.55
Rád vagyok kattanva 18.30 Tények 19.00 A macska — Le a kalappal 20.30
Bridget Jones naplója 22.20 Corelli kapitány Mandolinja 0.40 Segítség,
karácsony! 2.20 Solymász Tamás
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.04 Évszázadok muzsikája 6.33 Az én
hazám 8.00 Krónika 8.04 Mesés karácsony 9.04 Éva gyermekei… 10.00 Krónika
10.04 Karácsonyi ünnepi római katolikus szentmise közvetítés 11.04 Krúdy-fan-
tázia 12.00 Krónika 12.30 Ki nyer ma? 13.05 Hosszú advent 14.04 Zene-szóval
15.04 Cigány betlehem 16.00 Krónika 16.04 Magyarországról jövök 17.05 Pere-
cestõl Bostonig 18.00 Krónika 18.30 Mozart C-dúr fuvola-hárfaverseny 19.00
Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.40 Kincses Veronika énekel 19.49 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi könyvvásár 2006. 21.05 Szabó család
21.35 Értsünk szót! 22.00 Krónika 22.30 Emlékek szárnyain 23.00 Hírek, kenó
23.04 Hangversenymúzeum 0.10 Éjszaka

December 26., KEDD

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Egy csaknem tökéletes apa 10.45 Ünnep a világ körül 10.50 Süni és ba-
rátai 11.05 Parlamenti karácsony 2006. 12.00 Hírek 12.04 Srpski ekran 12.30
Unser Bildschirm 12.55 TS-Sport 2006. 13.50 Az elfelejtett herceg 15.20 Ünnep
a világ körül 15.25 Emeljük fel szívünket! 15.35 Katolikus krónika 16.00 Kato-
na-dolog 16.30 Pinokkió 18.00 Önök kérték! A tv-taxiban 19.00 Híradó 19.25
Szabó Magda Régimódi történet 20.20 MY FAIR LADY 21.40 Hírek 21.45 Napló
56 21.55 Elton John koncert Baselbõl 23.20 Az élet csodaszép
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.20 MegaMan 6.40 Kölyökklub 8.50 Disney-rajz-
film 9.20 Receptklub 9.35 A tó titka 11.15 Édes kis hercegem 12.00 Híradó 13.00
A fáraó kincse 14.40 Fehér Agyar 2. — A fehér farkas mítosza 16.30 A Nílus
gyöngye 18.30 Híradó 19.00 Kémkölykök 3.- D Game over 20.30 Két hét múlva
örökké 22.20 Bazi nagy amcsi lagzi 0.05 Nyomul a banda 1.55 Mondhatsz
akármit
TV2: 6.00 Tv2-matiné 7.00 Õslények országa 8.15 Kölykök két keréken 9.40 Ka-
rácsonyi száguldás 11.20 Pumukli — Kaland a cirkuszban 13.00 Winnetou 3.
14.45 Sárkányszív 16.45 Krokodil Dundee Los Angelesben 18.30 Tények 19.00
Cápamese 20.45 Rocksuli 22.40 Sorsjegyesek 0.30 Acélmagnóliák 2.25 Törté-
netek az elveszett birodalomból
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.04 Világszép lassútételek
6.00 Krónika 6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 8.04 Családi élet és háztartás
9.04 Az elsõ karácsony 10.00 Krónika 10.04 Istentisztelet közvetítés 11.04 Vi-
gasságok és szomorúság 12.00 Krónika 12.30 Ki nyer ma? 13.05 Szonda 14.04
Társalgó 15.05 „Csak emlékek” 16.00 Krónika 16.04 Magyarországról jövök
17.05 Semper idem… 18.00 Krónika 18.30 Északi melódiák 19.00 Határok nél-
kül 19.30 Sportvilág 19.40 Kertesi Ingrid és Ulbrich Andrea énekel 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Karácsonyi könyvvásár 2006. 21.05 Egy templom
21.35 Élõ népzene 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.20 Három királyok
muzsikája 23.04 Operákból 0.10 Éjszaka

December 27., SZERDA

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 Titokzatos Násztya 9.50 Ünnep a világ körül 9.55 Egy csaknem tökéletes
apa 11.35 Csellengõk 12.00 Híradó 12.30 Napló 56 12.35 Hrvtska 13.05 Ecranul
nostru 13.30 Példakép(p) 13.35 Ünnep a világ körül 13.45 A varázsló 15.05 Bar-
tók 125 15.15 Minus 16.35 Példakép(p) 16.45 Híradó 16.50 Körzeti híradók
17.05 Ismeretlen ismerõs 18.45 Jogalap 19.00 Híradó 19.30 Szabó Magda: Ré-
gimódi történet 20.25 A pogány Madonna 22.10 Hírek 22.15 Sporthírek 22.20
Napló 56 22.45 Vad lovak 0.20 Bruce Sprinjsteen — koncertfilm
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yu-Gi-Oh 6.20 MegaMan 6.40 Kölyökklub
8.30 Disney-rajzfilm 8.50 Így készült: Arthur és a villangók 9.20 Receptklub 9.30
Játék — Bocsánat, mobilról vagyok 9.35 Szellemkutya akcióban 11.15 Sül-
ve-fõve 13.00 A sors kegyeltje 14.50 Ki az úr a háznál? 16.40 Rabló-pandúr 18.30
Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Mintamókus 21.05 Rossz társaság 23.05 Ha a férfi
igazán szeret 1.25 Csillagszóró 2.50 Itthon 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 7.35 Egyiptom hercege 9.15 Beethoven 3. 10.55
Odüsszeia 14.05 Winnetou és a fehér Apanatschi 15.40 Elveszett világ 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív 19.25 Nagy dumás kiscsajok 21.15 Canterville-i kísértet 22.50
Hiúságok máglyája 1.00 Esze semmi, fogd meg jól! 2.30 Aktív 2.55 A világ árvái
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 10.20 Tetten
ért szavak 11.33 Hangoskönyvek 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A református egyház félórája 14.10 Ze-
ne-szóval 15.05 Ökosansz 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Di-
gitális 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág
19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Truman Capote: Nyári átkelés 21.05
Magyarok a nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, kenó 23.04
Nagy mesterek, világhírû elõadómûvészek 0.10 Éjszaka
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December 28., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Napkelte 9.00 Napló 56
9.05 Titokzatos Násztya 9.50 Ünnep a világ körül 9.55 Egy csaknem tökéletes
apa 11.30 Baba tévé 12.00 Híradó 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Együtt 13.25
Példakép(p) 13.35 Hahó, Öcsi! 14.55 Bartók 125 15.00 Rita, a szúnyog 16.55
Példakép(p) 17.00 Híradó 17.05 Körzeti híradók 17.20 Apócák a pácban 18.45
Jogalap 19.00 Híradó 19.30 Szabó Magda: Régimódi történet 20.25 A király-
asszony lovagja 22.20 Korál-koncert 23.10 Hírek 23.15 Sporthírek 23.20 Napló
56 23.30 Beszélj hozzá!
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yu-Gi-Oh 6.20 MegaMan 6.40 Kölyökklub
8.55 Disney-rajzfilm9.15 Játék — Bocsánat, mobilról vagyok 9.20 Receptklub
9.35 Szabad, mint a szél 11.00 Koronás kalamajka 12.00 Híradó 12.40 Zsaru
vagy csirkefogó 134.30 Alma a fájától 16.40 Aludj csak, én álmodom! 18.30 Hír-
adó 19.00 Fókusz 19.30 Kutyák és macskák 21.05 Neveletlen hercegnõ 23.10
Tenenbaum, a háziállatok 1.05 Szétcsúszva 2.45 Infománia 3.10 Fókusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 6.30 Hercules és Xenna: Harc a titánokkal 7.55 Beethoven
4. 9.35 Túl az Óperencián 12.00 Minkey, a kémmajom 13.30 Winnetou és barát-
ja, Old Firehand 15.05 Szánon nyert örökség 16.50 Kutyám, Jery Lee 3. 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív 19.25 Kémkölykök 2. — Az elveszett álmok szigete 21.15 Sztár
születik 23.10 Shop-show 0.45 A nagy kóceráj 2.10 Aktív 2.35 A világ árvái
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.33 Az én
hazám… 7.00 Krónika 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.05 A Sza-
bó család 11.33 Hangoskönyvek 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Tör-
vénykönyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10
Társalgó 15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök
17.05 Csendes kiáltás, beszédes csönd 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00
Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Esti mese 20.04 Aranyemberek 20.35
Thomas Bernhard: Megzavarodás 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00
Krónika 22.30 Iskolapélda 23.00 Hírek, kenó 23.04 Ez is, az is 0.10 Éjszaka

December 29., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Napló
56 9.05 A titokzatos Násztya 9.45 Ünnep a világ körül 9.50 Egy csaknem tökéle-
tes apa 11.30 Sírjaink hol domborulnak? 12.00 Híradó 12.25 Napló 56 12.35
Regióra 13.25 Példakép(p) 13.30 Hahó, a tenger! 14.40 Ünnep a világ körül
14.50 Ne ingereljétek a mamát! 16.30 Példakép(p) 16.40 Híradó 16.45 Körzeti
híradók 17.00 Liliomfi 18.45 Jogalap 19.00 Híradó 19.30 Szabó Magda: Régimó-
di történet 20.25 Csinibaba 22.10 Múlt-kor 22.35 Hírek 22.40 Sporthírek 22.45
Napló 56 22.50 A Balázs Elemér Group ünnepi koncertje 23.45 Philippe Noiret
emlékére: Maszkok
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Yu-Gi-Oh 6.20 MegaMan 6.40 Kölyökklub
8.40 Disney-rajzfilm 9.00 Receptklub 9.15 Farkaskaland 11.00 Imádlak, Mr.
Manhattan! 12.40 Reneszánsz ember 14.50 Mama pici fia 16.40 Sakáltanya
18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 Álljon meg a nászmenet! 21.20 Erin
Brockovich: Zûrös természet 23.45 Az egyetlen túlélõ 2.40 MeneTrend
TV2: 6.00 Tv2-matiné 6.10 Chihiro szellemországban 8.15 Beethoven5. 9.45 Mr.
Baseball 11.30 Sárkányok háborúja 13.20 Kipurcant a bébicsõsz, anyának egy
szót se! 15.05 Hercule és Sherlock 16.35 A klinika — Húsz év múlva 18.30 Té-
nyek 19.00 Aktív 19.30 Kutyaütõ örökösök 21.10 Parti — Õrült jogi doki 22.40
Mirelit macsók 020 Halálos barátság 2.00 Aktív 2.30 A világ árvái
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.39 Falurádió 6.00 Krónika
6.33 Az én hazám… 8.00 Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Cigány-
félóra 11.33 Hangoskönyvek 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 Az unitárius egyház félórája 14.10 Péntek ká-
véház 15.05 Rádióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Hol-
napra kész 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvi-
lág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Hátországi napló — részletek 21.05
Tetten ért szavak 21.15 Világvevõ 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó
23.04 Egy hazában 0.10 Éjszaka

Karácsonyünnep
visszaemlékezéssel

A sárbogárdi nyugdíjasklubban hétfõn este volt a karácsonyi
ünnep. A tagság szép mûsorral készült. Elhangzottak karácso-
nyi versek, és énekelt a nyugdíjasok énekkara. Mindenki kapott
fenyõágat szaloncukorral díszítve és egy karácsonyi mécsest. Az
asztalokon meggyújtották a gyertyákat és a csillagszórókat a
közös énekléshez.

Sári Andorné különös ajándékkal lepte meg a klubot. Elmond-
ta, hogy a Bogárd és Vidéke számait rendezgetve beleolvasott a
régi írásokba. Büszkén mondta, hogy mind megvan neki az elsõ
számtól kezdve. Olyan érdekesek voltak a cikkek, hogy napokig
csak a régi újságokat bújta. Aztán egymás után rábukkant a
nyugdíjasokról szóló sok-sok írásra. Ezeket szépen kimásolta,
és valamennyit beragasztotta egy füzetbe. Egész kis regény lett
belõle, amelyben benne van a nyugdíjasklub teljes története.
Ezt a könyvet ünnepélyesen átadta a klub alapító tagjának,
Stern Aranka néninek elolvasásra. Így adják majd kézrõl kézre.
Lehet, hogy ebbõl egy könyvet is kiadhatnánk. Egyszer talán
megtesszük.

Hargitai Lajos
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabadfelhasználá-
sú hitelek, hitelkiváltással, ajándék értékbecslés-
sel. 1 millió—7000 Ft/hó, 5 millió—36000 Ft/hó.
Tel.: 06 (30) 681 7675, 06 (30) 235 9498. (0878404)

Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid ha-
táridõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika 06
(20) 924 3830. (0921735)

Vasárut rendeljen telefonon a felsõkörtvélyesi
vasudvarnál. Telefon: 06 (70) 293 5605, 06 (25)
476 229. (0878551)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06 (70)
369 0476.

Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.

Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap
elsõ péntekén, 18 órától a sárbogárdi mûvelõdési
házban. Fûrész József. 06 (30) 290 3744, 06 (25)
461 303. (0921595)

Sárbogárdon négyszobás családi ház eladó az
Úttörõ u. 3. szám alatt. Irányár: 13 millió Ft, 06
(70) 459 3167. (0921895)

Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhetõ
Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395. (0214911)

Sürgõsen eladó új építésû családi ház családi
okok miatt; 06 (70) 534 8326. Irányár: 11,5 millió
Ft. (0214921)

Veszélyes fák kivágását vállalom; 06 (20) 437
4869. (0214933)

Aprított cser, tölgy, akác tûzifa ingyenes házhoz-
szállítással eladó. Tel.: 06 (20) 336 7067. (0214973)

Tûzifaakció! Kuglizva, hasítva is. Egy teherautó
75.000 Ft szállítással együtt. Kökény és Társa Kft.
Tel.: 06 (20) 433 2784. (0214523)

380-as nagyteljesítményû daráló, óránként 3q-t
visz eladó. Irányár: 70 ezer Ft; 06 (30) 907 3660.
(0214711)

Hízók, malacok eladók; 06 (25) 460 615. (0214708)

10 éves Opel Corsa Swing 1.4-es, 2 év mûszaki-
val, 87 ezer km-rel, extrákkal eladó; 06 (25) 476
051. (0214705)

Maraton kocsi eladó 350 ezer Ft-ért. Lovasbolt új
és használt felszerelések Abán! Tel.: 06 (20) 586
1550.

Tûzifa eladó ingyenes házhozszállítással! Cser
kugli 1830 Ft/q, cser kugli akáccal 1840 Ft/q, cser
aprított 1880 Ft/q, cser aprított akáccal 1890
Ft/q, akác tûzifa kugliban 2.000 Ft/q, akác tûzifa
aprítva 2.100 Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.

Sárbogárdon központhoz közel, összközmûves
parasztház eladó; 06 (25) 462 325. (0214714)

Ajándékozzon karácsonyra szépséget és egész-
séget! 06 (30) 306 2515. (0214725)

Albérlet kiadó; 06 (30) 424 5643. (0214720)

Ülõgarnitúra, 2 db heverõ eladó; 06 (30) 425
9881. (0214720)

Papföldi ABC 2007. január 1-jétõl üzletnek kiadó;
06 (30) 9165 891. (0214573)

Hízó kb. 130 kg-os eladó. Telefon: 06 (30) 570
0329. (0214671)

Felszolgálót felveszünk a Fanni presszóba, Ady
E. út 101. Érdeklõdni a helyszínen. (0214669)

Sárbogárd központjában légkondicionált, felújí-
tott lakás igényesnek kiadó. Tel.: 06 (70) 9430
060, 06 (70) 9430 121. (0214742)

Sárszentmiklóson, saroktelken fürdõszobás pa-
rasztház melléképületekkel eladó; 06 (20) 385
3752. (02146664)

Mangalica hízók eladók 350 Ft/kg. Tûzifacsere is
érdekel. Tel.: 06 (25) 509 565, 06 (30) 563 4097.
Hitelt szeretne? Ingatlanvásárlásra, szabadfel-
használásra akár kereseti igazolás nélkül. Hívjon!
Telefon: 06 (30) 578 9933.
Karácsonyi halárusítás december 16-24-ig. Köz-
társaság út 199. (Killer). Ponty 550 Ft/kg, amur
500 Ft/kg, busa 300 Ft/kg, kárász 250 Ft/kg. Tel.:
06 (25) 468 370. Pennyvel szembeni halárusítá-
sunk december 16-24-ig folyamatos. (0214619)

Sütni való csirke kapható. Tinódi u. 52.; 06 (25)
460 738. (0214596)

Visszaváltható, konténeres fenyõ kapható.
Krisztina dísznövény, Árpád u.; 06 (30) 4293 403.
(0214589)

Hízók eladók 320 Ft/kg; 06 (20) 968 6737. (0214588)

Bontásra váró autókat és egyéb vashulladékot
vásárolnék. Tel.: 06 (20) 329 2694. (0214587)

Személyautókat vásárolnék bontásra autóját ki-
vonatom a forgalomból. Tel.: 06 (30) 457 9104.
(0214587)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti lakás eladó; 06
(20) 916 4933. (0214586)

Két, bundás vasutas kabát, ugyanitt dióbél eladó.
Érdeklõdni: Szent István u. 65.; 06 (25) 466 491.
(0214584)

Bõr sarok-ülõgarnitúra, világos, natúr színben+
fotel eladó. Tel.: 06 (70) 381 1544. (0214636)

Lakberendezés tárolására kiadó helyiséget kere-
sek; 06 (20) 886 3729. (0214642)

Építési telek eladó! Sárszentmiklós, Tisza u.; 06
(30) 5799 876. (0214641)

3 pár, új, 43-as bakancs eladó. Ár: 7.000 Ft/db;
06 (30) 434 1917. (0214640)

600-as szalagfûrészgép, betonkeverõ motor nél-
kül eladó; 06 (30) 434 1917. (0214640)

Gáz-, benzin üzemû targoncára gyakorlott targon-
cavezetõt keresünk. Jelentkezés személyesen a
Krencz-nagykerben. Sárbogárd, Ady E. út 48.
Eladó! Daeweo Kalos 1.2-es, 5 ajtós, 2004. IX.
havi. Mûszaki: 2008. IX., zöldkártya: 2008. IX.,
60000 km-rel, szervo kormány, rádiós magnó,
centrálzár, elektromos ablakemelõ elöl, széltere-
lõ. Irányár: 1,4 millió Ft. Ugyanitt Mazda E 2200
tgk. ponyvás, 1999. V., 1,7 tonnás. Mûszaki:
2008. V., zöldkártya: 2007. VII., 90000 km-rel.
Irányár: 1,5 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (20) 520
1922. (0214636)

150 kg-os hízósertések eladók 340 Ft/kg; 06 (30)
338 1922. (0214630)

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

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.

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

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

FÖLDLABDÁS EZÜSTFENYÕK ELADÓK.
TEL.: 06 (30) 497 2414.

AKÁCCSEMETE ÉS TÛZIFA ELADÓ!
Telefon: 06 (30) 9470 899. (0214716)

ÜGYVÉDI IRODÁMAT
MEGNYITOTTAM!

Sárbogárd, Ady E. út 210.
Tel.: 06 (25) 465 008,

mobil: 06 (70) 336 6420,
Demeterné dr. Venicz Anita. (0214707)

ÜGYVÉDI IRODÁM CÍME
MEGVÁLTOZOTT!

Új cím: Sárbogárd, Ady E. út 210.
Tel.: 06 (25) 465 008,

mobil: 06 (20) 9156 954,
dr. Hortyi Sándor. (0214707)

Minden ügyfelünknek kellemes
karácsonyi ünnepeket és

balesetmentes, békés, boldog új
esztendõt kívánunk!

Bereczk
Autószerviz
dolgozói
Sárbogárd,
Gagarin u. 1/a

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSÜNNEPI NYITVA TARTÁS
a Fõtéri cukrászdábana Fõtéri cukrászdában

2006.2006. december 24-én, 8-12 óráig,december 24-én, 8-12 óráig,
december 27-én, 28-án, 29-én, 30-án,december 27-én, 28-án, 29-én, 30-án,

9-17 óráig,9-17 óráig,
december 31-én, 8-12 óráig.december 31-én, 8-12 óráig.

Nyitás: 2007. január 2-án.Nyitás: 2007. január 2-án.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évetKellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet

kívánunk minden kedves vásárlónknak!kívánunk minden kedves vásárlónknak!
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SZÁMLANYITÁSI ÉS
BETÉTLEKÖTÉSI AKCIÓ

A TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL!

* Díjmentes lakossági folyószámlanyitás.

* Ingyenes bankkártyaigénylés.

* 3 hónap után folyószámla-hitelkeret igényelhetõ
2 havi rendszeres jóváírás összegében.

* Díjmentes vállalkozói folyószámlanyitás.

BETÉTLEKÖTÉSI AKCIÓ
* MEGTAKARÍTÁSI BETÉTSZÁMLA:

� 3 hónapos lekötés: 6,5%

� 6 hónapos lekötés: 7%

* LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA:

� 3 hónapos lekötés: 6,5%

� 6 hónapos lekötés: 7%

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván

meglévõ és leendõ ügyfeleinek
a Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet

(Az akció 2006. december 31-ig nyitott számlákra, igényelt
bankkártyákra és elhelyezett betétekre vonatkozik!)

A miklósi KAPOLY TÁPBOLT,
a keverõüzem mellett (Vasút u. 2. szám alatt), új néven,

megújult árukészlettel várja régi és új vásárlóit.

Néhány termékünk a választékból:
(20 és 40 kg-os kiszerelésben kaphatók):

süldõ/hízó koncentrátum 20 kg régi ár: 2215 Ft

AKCIÓS ÁR: —10% ÁRENGEDMÉNY: 1994 FT
malactápszer –  5 napos kortól adható! 20 kg ára: 2.693 Ft.
süldõ dercés 20 kg 1281 Ft,
hízó dercés 20 kg 1192 Ft,
zabos-borsós granulát 40 kg – AKCIÓ 5% 2447 Ft,
egységes kedvenc granulát+dercés 40 kg 2322 Ft,
tejporos malactáp 20 kg 1660 Ft,
szoptatós kocatáp 40 kg 2759 Ft,
tojótáp 20 kg 1298 Ft.

NYALÓSÓ — szelénes 52 Ft/kg, tehén 96 Ft/kg,
hízómarha 61 Ft/kg, ló 125 Ft/kg, juh 68 Ft/kg.

SZÓJA KAPHATÓ KEDVEZÕ ÁRON!

29.000 Ft-os nettó ár+áfa+kompenzációs felár!

VITA-PIG Kft.
Nyitva: H-P: 7.30-12 óráig,

13.30-17 óráig, Szo.: 7-12 óráig.
Telefon: 06 (20) 933 2825

MÛTRÁGYA
AMMÓNIUM-NITRÁT

„BIG BAG” zsák –
50, 500, 700 kg-os kiszerelésben!

55.000
Ft/t

nettó ár!
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Nyílt
tér

De nehéz az iskolatáska
Megrökönyödve olvastam a Fejér Me-
gyei Hírlapban, hogy a Szent István Álta-
lános Iskolát, valamint a Zengõ Óvodát
jövõ szeptemberétõl bezárják, és a gyere-
kek járhatnak be Sárbogárdra. Persze,
szóbeszéd szintjén már hallottam a tisz-
telt képviselõ-testület tervét, de nem
gondoltam arra, hogy ebben gyakorlati-
lag döntés is született. Hát ismét gratulál-
ni tudok nekik. Hiába lett „új” testüle-
tünk, õk sem jobbak, mint az elõdeik.
Igaz, a testület összetétele szinte mit sem
változott, csak valakik úgy gondolták,
hogy a következõ ciklust más színekben
folytatják. De hogy visszatérjek az erede-
ti problémához. Belegondoltak-e a vá-
rosatyák, hogy a szülõk miként oldják
meg a gyerekek be- és hazaszállítását a
sárbogárdi óvodába és iskolába? Mit csi-
náljon a szülõ a 3 éves óvodás, vagy a 6
éves elsõ osztályos gyermekével? Tegye
fel a buszra, és majd lesz vele valami? Be-
legondoltak abba, hogy ezt a szülõk mi-
ként oldják meg, mekkora többletköltsé-
get ró ez rájuk? Adják fel a munkahelyü-
ket, hogy a gyermekeiket el tudják vinni
óvodába és iskolába? Vagy lesz olyan sze-
mély, aki garantálja, hogy az összes gyer-
mek biztonságban oda és vissza is ér? A
képviselõ-testület tagjai könnyen beszél-
nek, hiszen egy olyan sincs köztük, aki
Alsótöbörzsökön lakik és a gyermeke ál-
talános iskolába vagy óvodába járna. Na-
gyon hamar elfelejtették, hogy valamikor
nekik is voltak ilyen kicsi gyermekeik.
Szépen megcsinálták az iskolát (modern

számítógépterem), az óvoda sincs olyan
rossz állapotban. Most, mikor ezek meg-
vannak, hajrá, zárjuk be, és a gyerekeket
vigyük be Sárbogárdra. Kíváncsi lennék,
hogy a pénzen kívül — mert, gondolom,
erre hivatkoznak — mi motiválta még
õket ezen döntés meghozatalában. Ha
nincs pénz, akkor csinálni kell! A többlet-
pénzt ésszerûen, nem „magáncélra” kel-
lene felhasználni, hanem hasznos dol-
gokra. Egyébként miért nem a sárbogárdi
gyerekek járnak ki Töbörzsökre iskolába
vagy óvodába? Vagy ez már nem dukálna
a képviselõ-testületben ülõ érintett sze-
mélyeknek? Nagyon kíváncsi vagyok a
válaszukra. Bár gondolom, az lesz, mert
beszélni azt tudnak (hol szépen, hol csú-
nyán). De jó döntéseket hozni? Igazából
nem számítottam tõlük sem semmi jóra,
pedig aztán ígérgettek fût-fát. De hát azt
mindenki tud.

—SS—

(Szerkesztõi megjegyzés: a Zengõ Óvo-
dát és a Szent István Általános Iskolát
nem fogják bezárni, csupán azt tervezi az
önkormányzat, hogy intézményileg ösz-
szevonják a Mészöly Géza Általános Is-
kolával egy közös igazgatás alá. Ilyen in-
tegrációs próbálkozás volt már a szocia-
lizmusban is, azzal az indokkal, hogy ta-
karékoskodjanak. Eredményt az sem ho-
zott, sõt, a mamut-intézményrendszer
sokkal többe került és rosszabb hatásfok-
kal mûködött, mint amikor minden intéz-
mény önállóan gazdálkodott.)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett férjem,
édesapám, nagyapánk

HORVÁTH LÁSZLÓ
2006. december 19-én,

életének 77. évében
súlyos betegségben elhunyt.

Temetése  2006. december  23-án,
14.30  órakor  lesz a sárszentmiklósi

katolikus temetõben.

Szívünkben örökre élni fog.

Harc a már meglévõ javainkért
Pusztaegresi szülõk, gyerekek, s minden pusztaegresi lakos,

sárszentmiklósi szülõk, gyerekek, s minden sárszentmiklósi lakos,
sárbogárdi mészölyös szülõk, gyerekek, s minden sárbogárdi lakos!

A töbörzsöki szülõk, az iskolás és az óvo-
dás gyermekek, a nevelõk, a pedagógu-
sok és a lakosság nevében emelek szót
azért, hogy a meglévõ, jól bevált intézmé-
nyeinket szétforgácsolják. Ne hagyjátok!

Reményik Sándor versének részletével
kérek erre minden itt élõt, ezeken a fent
sorolt területeken.

Templom és iskola

Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát! (...)

A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot és iskolát!

Kicsi fehér templomotokba
Most minden erõk tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokban
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükben biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

(Ui.: az óvodákra is vonatkozik mindez!)
Tisztelettel:

egy gyermeket nevelõ anyuka és nagyi

Sok szeretettel köszöntjük
képviselõnket, dr. Szabadkai Tamást

30. születésnapja alkalmából,
és kellemes karácsonyi ünnepeket,

eredményekben gazdag,
boldog új évet kíván

Teri néni,
Paula és Vargáné

Karácsonyra csakKarácsonyra csak
NEKEDNEKED

Sétálok a csendes esti utcánSétálok a csendes esti utcán
Fényes csillagok néznek rámFényes csillagok néznek rám
Rám néznek és mosolyognakRám néznek és mosolyognak
Mert a szemeim ragyognak.Mert a szemeim ragyognak.

Amitõl ragyognak csak te tudhatodAmitõl ragyognak csak te tudhatod
Köszönöm neked a sok szép pillanatotKöszönöm neked a sok szép pillanatot
Két karoddal ölelj át szorosanKét karoddal ölelj át szorosan
Én az idõt szólítom:Én az idõt szólítom:
Kérlek állj meg nyomban!Kérlek állj meg nyomban!

Sohasem tudtam eddigSohasem tudtam eddig
milyen szép az életmilyen szép az élet
Mióta ismerlek azóta élekMióta ismerlek azóta élek
Õrizd te is e csodás pillanatotÕrizd te is e csodás pillanatot
Mert a sors a szerelembõlMert a sors a szerelembõl
csak egy igazit adott.csak egy igazit adott.

Boldog karácsonyt!Boldog karácsonyt!


