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FALUKARÁCSONY
ALAPON

Különös hangulatú, meghatóan szép falukarácsonyt rendeztek Alapon a kopjafás
millenniumi emlékparkban. Az egész falu összefogott, hogy emlékezetessé te-

gyék ezt az ünnepet.
(Folytatás a 3. oldalon�)

Három újabb
õrizetbe vétel
Mezõszilason

Elõzetes letartóztatásba helyezték sze-
mélyi szabadság megsértése bûntett gya-
núja miatt kedden azt a 25 éves férfit, akit
a mezõszilasi Prikkel házaspár eltûnésé-
vel hozott összefüggésbe a rendõrség.
Három másik férfit szintén õrizetbe vet-
tek. (A képen az eltûnt házaspár autójával
azonos típus látható.)

(Írásunk lapunk 2. oldalán olvasható)

Kedves Olvasóink!
Január 15-éig érvényben van még elõfizetési akciónk. Az egész évre elõfizetõ olva-
sóink között egy választási malacot és 10 üveg bort sorsolunk ki, amelyek mindegyi-
két a nyertes nevére szóló borcímkével látunk el, ezzel kívánva neki és családjának
boldog új évet a szerkesztõség munkatársai nevében.

Fizessenek elõ tehát január 15-éig változatlan áron a Dél-Mezõföld független heti-
lapjára, a Bogárd és Vidékére! Ebben olvashatják hétrõl hétre térségünk híreit.

Elõfizetési díj egy évre 6.500 Ft.

Az elõfizetéssel mindig jól jár! És nemcsak azért, mert malaca lehet, hanem azért
is, mert olcsóbban, házhoz visszük az újságot!

Hargitai Lajos

ÚJÉVI KÖSZÖNTÕ
Adjon Isten füvet, fát,
tele pincét, kamarát,
sok örömet e házban,
boldogságot hazánkban
ebben az új évben!
Elmondanám, nincs bundám,
nem hagyott a nagyapám.
Adjon Isten minden jót
ez új esztendõben,
fehér kenyér dagadjon
fûzfa tekenõben,
bor, búza, kolbász
legyen mindig bõven,
a patikát felejtsük el
ez új esztendõben!
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Öt napja nem találják Prikkeléket
Mindenkit megdöbbentett a hír, amikor
az ünnepek híradásai között ismerõs ne-
veket hallottunk. Péntek óta nem találja
a rendõrség Prikkel Tamás mezõszilasi
vállalkozót és feleségét. A híradások sze-
rint december 29-én látták õket utoljára.
A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
tájékoztatása szerint jelenleg négy sze-
mély — két mezõszilasi és két enyingi la-
kos — felelõsségét vizsgálják.
A faluban mindenfelé ezt a döbbenetes,
ésszel alig felfogható hírt tárgyalják. A
köztiszteletben álló házaspár minden kö-
zösségi ügy lelkes támogatója volt.
A falubelieket nagyon megrázta az eset,
sokan részt vettek a rendõrségi kutatás-
ban is: az elmúlt napokban bejárták a
Mezõszilas környéki tanyákat, elhagyott
gazdasági épületeket, ám eddig nem
akadtak az eltûnt házaspár nyomára.
Információink szerint december 29-én,
este a családfõ és a felesége azt mondták
gyermekeiknek, hogy átmennek N. Jó-
zsefhez, mivel a férfi telefonon jelezte,
hogy törlesztene az adósságából. A rend-
õrséget Prikkelék gyermekei értesítették,
miután szüleiket hiába hívták mobiltele-
fonjukon.
A rendõrségi közlemény szerint annyi
tudható, hogy Prikkel Tamás 43 éves vál-
lalkozó és a vele egyidõs felesége a Mer-
cedes ML 320-as típusú autójukkal a múlt
pénteken este elindultak mezõszilasi csa-
ládi házukból, ám azóta nem adtak élet-
jelet magukról, tartózkodási helyük is-
meretlen. Hétfõn személyi szabadság
megsértése miatt õrizetbe vettek egy sze-

mélyt, aki kapcsolatba hozható a Prikkel
házaspár eltûnésével.
Prikkel Tamás közismert helyi vállalko-
zó, akinek fuvarozási cége és egy lovardá-
ja mûködik a településen. Korábban ak-
tív motokrosszversenyzõ volt. Évek óta
gyermekeivel együtt fogathajtó versenye-
ken indul. Tõsgyökeres mezõszilasi a csa-
lád, a rokonságuk nagy része is a faluban
él. Prikkelné a háziorvos asszisztense-
ként dolgozik.
Prikkel Tamás már a rendszerváltás elõtt
maszek fuvaros volt. Ebbõl fejlõdött ki si-
keres vállalkozása. A kilencvenes évek
közepén önkormányzati képviselõként is
részt vett a közéletben. Késõbb visszavo-
nult a helyi közélettõl. Nemegyszer adott
kölcsön nagyobb összeget helyi vállalko-
zóknak, ismerõseinek.

Az ügy további fejleménye, hogy a rend-
õrség hétfõn õrizetbe vette, majd tegnap
a bíróság elõzetes letartóztatásba helyez-
te a helybeli N. J.-t. Tegnap késõ délután
arról értesültünk, hogy a rendõrség to-
vábbi három személyt vett õrizetbe. Mint
megtudtuk, egyikük N. J. édesapja, a má-
sik két személy enyingi lakos. N. J-nek
gépjármûalkatrész-kereskedése van
helyben és Enyingen, melyhez tõkére volt
szüksége. N. J. 10 millió forint körüli
összeget kért kölcsön Prikkel Tamástól,
amelyhez a családi házát ajánlotta fede-
zetül.
A rendõrség folytatja az ügy vizsgálatát.
További fejleményekrõl késõbb számo-
lunk be.

Hargitai Lajos

BÖLCSESSÉG
Két barát ment a sivatagban. Kirándulásuk alkalmával összevesztek, és az
egyik barát képen törölte a másikat, aki megsértõdött, majd anélkül, hogy szólt
volna bármit is, beleírta a homokba: „Ma a legjobb barátom lekevert egyet!”

Mentek tovább a sivatagban, egy oázishoz értek, ahol elhatározták, hogy meg-
fürödnek. Az a barát, aki kapott egy pofont, fuldokolni kezdett, de a másik ki-
mentette. A fuldokló barát magához térvén kõbe véste: „Ma a legjobb barátom
megmentette az életemet!”

Az a barát, aki lekevert egyet, majd megmentette a másikat, megkérdezte:
„Mikor megütöttelek, homokba írtad. Most meg kõbe vésted. Miért?”

A másik azt válaszolta: „Mikor valaki megbánt, csak homokba szabad írnunk,
hogy a megbocsátás szele eltörölje a szavakat. De ha valaki jót tesz velünk, vés-
sük kõbe, hogy senki se törölhesse el.”

TANULD MEG SÉRELMEIDET HOMOKBA ÍRNI, JÓ SZERENCSÉ-
DET PEDIG KÕBE VÉSNI!

Kérdések
Mond, fázik-e a meztelen giliszta,
Ha mosdatja az õszi hideg esõ?
Ha a lucskos, nedves
sártócsát átcsúszta,
Kis gyenge testében honnan van erõ?

Ki simítja a virágok szirmait,
Ha meggyûrte a vad, hideg õszi tél?
Ki õrzi a kis vakond méla álmát,
Ha a föld alá bevackolta magát?

Mond, ki törli le a bánat könnyeit,
Ha fájó szívünkben már
nincs több remény?
A sok kérdésre ki ad igaz választ
A köd borította õszi ég alatt?

Gérusz Ilona
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FALUKARÁCSONY ALAPON
A felállított hatalmas karácsonyfán ezer-
nyi dísz csillogott. A karácsonyfa mellett
felépítették a betlehemi istállót, ami nem
csak a gyerekek, de a felnõttek tetszését is
elnyerte. Benne látható volt jászolban a
kis Jézus, mellette Mária és József, a já-
szol elõtt a három királyok, körülötte
pedig bárányok hevertek a szalmán.
Több százan jöttek ki a térre: apukák,
anyukák sok-sok gyerekkel, nagymamák,
nagypapák és rengeteg fiatal. Gyertyát
gyújtottak, úgy vártak a szent karácsony
közös csodájára, ami nem késlekedett so-
káig.
„Mennybõl az angyal, lejött hozzátok…”
— énekelték együtt kicsik és nagyok. A
gyertyák imbolygó fényei világították
meg a gyermekarcokat. Ezek a kis lángok
teremtettek igazi szeretetvilágosságot a
karácsonyfa és a betlehemi jászol körül.
Hetek óta a falukarácsony volt a téma a
faluban. Szinte mindenkinek volt valami
feladata, hogy ez a szép ünnep jól sikerül-
jön.
A karácsonyfát Vargyas György adta. A
hatalmas fával végigsöpörve az alapi fõ-
utcát, Mohai Csaba lovas kocsiján szállí-
totta azt a helyszínre. Turai István a daru-
jával felállította, a fa világítását Fekti Je-
nõ és Erõs Ferenc villanyszerelõk készí-
tették, és az ÁFÉSZ megengedte, hogy
rácsatlakozzanak a Faház ABC elektro-
mos hálózatára egy almérõvel.
Eközben Pekarek István, Kiss Ferenc,
Lajtos László mûhelyében elkészült a
betlehemi istálló váza, amit a térre szállí-
tottak és felállították. Ebbe ember nagy-
ságú figurák kerültek, melyeket Gábor
Istvánné tervezett. A vázukat Dániel Jó-
zsef készítette, a bábuk gyönyörû ruháját
Kanyóné Somogyi Tünde varrta, az arcu-
kat pedig Novák Edit iparmûvész keltette
életre. A betlehemi jászlat Hír Zsolt ké-
szítette, a szalmát Györgyi György hozta
a jászolba és a barmok alá. A betlehemet
Orova Julianna és Erõs Orsolya díszítet-
ték. A bárányokat Györgyi György varrta
birkabõrbõl. Az ünnepek alatt az alapi
polgárõrök vigyáztak a betlehem épségé-
re.
Az ünnepség rendezésében segített Fekti
Miklós és Bernáth Gábor. A rendezvényt
videóra megörökítette Bertók Ferenc.
Reméljük, hogy ezt rövidesen kábeltele-
vízión is láthatják az alapiak. Bertók Feri
felesége hat kiló szaloncukrot hozott, de
csatlakozott hozzá Kisari Lajosné is. Ha-
lasi Vera szociális gondozó gesztenyét sü-
tött. A forró gesztenye külön élmény volt
a gyerekeknek.
A téren több asztalt felállítottak számta-
lan süteménnyel, édességgel megrakva.
Ezt a sok mindent az iskola és az óvoda
szülõi munkaközösségének és a Marga-
réta Nyugdíjasklubnak a tagjai hozták.
Az asztalok végén nagy kondérban ké-

szült Méhes Lajos borából a forralt bor,
amibõl a felnõttek kaphattak kedvükre.
Végre elérkezett a nagy pillanat, lelep-
lezték a betlehemet, és az egész közös
megmozdulást a háttérbõl irányító, szer-
vezõ polgármester asszony, Méhes La-
josné karácsonyi köszöntõjével elkezdõ-
dött az ünnepség. Majd együtt elénekel-
ték a karácsonyi énekeket. Az est mûso-
rában közremûködtek az Arany László
Általános Iskola diákjai, a Bóbita Óvoda
gyermekei, a Margaréta Nyugdíjasklub
tagjai. Csíki Andrásné verset mondott, a
Mezõföld Néptáncegyüttes tagjai pedig
regölõs népi játékot mutattak be Iker
Józsefné vezetésével. Karácsonyi dalokat
énekeltek a Fejér Megyei Ápoló és Gon-
dozó Otthon lakói és dolgozói is.
Mészáros János katolikus plébános és
Gottfried Richárd református lelkész ün-
nepi gondolatokkal világítottak rá a lelki
megújulást hozó karácsony igazi jelentõ-
ségére.
A mûsor után a közös szeretetvendégsé-
gen minden étel, ital elfogyott, és a hideg,
decemberi estében szívet melengetõ lelki
ajándékokkal tért haza mindenki.

Ez az ünnep az egész karácsony hangula-
tára kihatott Alapon.
Befejezésül még meg kell említenem,
hogy nagyon sokan anyagilag is hozzájá-
rultak e karácsony sikeréhez. Olyan sok
pénz összegyûlt, hogy nemcsak az ünnep-
ség megrendezésére jutott, hanem az
Alap Községért Közalapítványon keresz-
tül 30-30 ezer Ft-ot kapott az iskola és az
óvoda eszközre, illetve fejlesztõ játékok-
ra, a Margaréta Nyugdíjasklub kapott
fényképezõgépet, és kapnak belõle a
cserkészek valamint a néptáncegyüttes is.
Ebbõl a pénzbõl kapott karácsonyi kivilá-
gítást mindkét templom az ünnepekre.
A segítségért köszönetet mondanak az
alapiak: az Alterra Kft.-nek, a Fodor és
Molnár Építõipari Szolgáltató Kft.-nek,
a Barness-Bau Bt.-nek, az Aquapluss
Kft.-nek, a Teisz Bt.-nek, az Arany János
MGSZ-nek, Peter és Monika Herznek,
dr. Gabada Vlagyimir háziorvosnak, Pe-
karek Istvánné óvodavezetõnek és Ta-
kács Jánosné iskolaigazgatónak.

Hargitai Lajos
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Idõsek karácsonya Alsószentivánon
December 22-én, délután, az
alsószentiváni kegytemp-
lomban rendezték meg az
idõsek karácsonyát, amelyre
meghívták a falu valamennyi
nyugdíjasát. Õket Nagy La-
jos polgármester köszöntöt-
te, majd hangulatos karácso-
nyi mûsort mutattak be az ál-
talános iskolások.
Az ünnepség után a meghí-
vottakat pogácsával, üdítõ-
itallal vendégelték meg.

Hargitai Lajos

Karácsony Sárhatvanban
Megható, emlékezetesen szép karácso-
nyi ünnepet rendezett a Sárhatvanért
Egyesület a sárhatvani klubban decem-
ber 23-án, este. Ünneplõben érkeztek a
felnõttek és a gyerekek is a nagy ese-
ményre. Erre az alkalomra egy csoport
mûsorral is készült. A közös mûsor vé-
gén, mint egy nagy család, az egybegyûl-
tek együtt énekelték a karácsonyi éne-
keket.

/H/

DOBBANTÓ
Utószilveszteri buli Sárbogárdon

2006. január 6-án a miklósi Klubkönyvtárban.

Programok 16—22 óráig tartanak. Belépõ: 200 Ft.

FELLÉPNEK:
JADE HASTÁNC ISKOLA, CAPOEIRA, SAPKÁSOK —

TÛZZSONGLÕRÖK.

KÖZBEN: HENNÁZÁS, VETÉLKEDÕ, TOMBOLA ÉS
PERSZE ELEKTRONIKUS ZENE ÉS TÁNC.

Szervezõk: Zöld Alma Egészségfejlesztõ Alapítvány önkéntesei, a sár-
bogárdi lakásotthon lakói. A rendezvény támogatói: Mobilitás, Cerbo-
na, Zöld Alma Egészségfejlesztõ Alapítvány, Fejér Megyei Önkormány-
zat, Fejér Megyei Lakásotthon-Hálózat.
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Nem lesz sár

A Sárbogárdi Rendõrkapitányság környékén régebben mindig dagasztani lehetett a
sarat. A nyáron aszfaltozták a Kereszt utcát, akkor egyúttal elkészült a rendõrség
külsõ parkolója is. Nemrégiben pedig lekövezték az udvart, és elkészült hozzá a vízel-
vezetõ rendszer. Az udvarból a csapadékvizet a most elkészült árokba vezetik ki.

/H/

Kistérség

Az egészségügy kulcskérdés…
A kistérségi társulás december 19-ei ülé-
sén több napirend szerepelt. Ezen az ülé-
sen kellett volna megválasztani a kistér-
ségi tanács második alelnökét, ezt azon-
ban egyelõre elhalasztották. Erre majd a
következõ ülésen kerül sor.
Egyelõre a munkaügyi központ támoga-
tásával alkalmazzák a kistérségi sofõrö-
ket. Ez a támogatás azonban december
31-ével megszûnik, és akkor a sofõrök bé-
rét teljes egészében a kistérségnek kell fi-
zetnie. Erre egyelõre megoldást nem ta-
láltak. Megbízták a kistérségi irodát,
hogy a döntésig költségtakarékos megol-
dással oldják meg a gépkocsik üzemelte-
tését.
Méhes Lajosné, Alap polgármestere lett
a kistérségi oktatási, közmûvelõdési bi-
zottság elnöke, Tóth József nagylóki pol-
gármester és Hír Tibor alsószentiváni is-
kolaigazgató a tagjai.
Módosították a költségvetést, melyben
több kifizetést is jóváhagytak.
Tóth Ervin beszámolt a 2006. évi ellenõr-
zések tapasztalatairól. Juhász János több
kifogást is emelt az ellenõrzésekkel kap-
csolatban.

Tóth Ervin irodavezetõ a kifogások egy
részével nem értett egyet, a folyamatban
lévõ vizsgálattal kapcsolatban pedig in-
dokul azt hozta fel, hogy két munkatársa
betegsége miatt nem tudták befejezni a
vizsgálatot. A beszámolót Juhász János
kivételével a többi település polgármes-
tere elfogadta.
Elfogadták Sebestyén Zoltán kistérségi
menedzser beszámolóját, és határoztak
arról, hogy a logopédusi szerzõdéseket
júniusig meghosszabbítják.
Juhász János elmondta, hogy lépéseket
tett a rendelõintézet ügyében. Egyelõre a
kórház nem kíván más megoldást a ren-
delõintézettel kapcsolatban.
Varga Gábor cecei polgármester is meg-
erõsítette ezt, hivatkozva Balsay István-
ra, aki Sárbogárdon is elmondta, hogy a
megye nem mond le a sárbogárdi rende-
lõintézet mûködtetésérõl. Varga Gábor
azt javasolta, hogy hozzanak létre egy tár-
gyalóbizottságot e kérdésben, melyben
részt venne a kórház, a tulajdonos Sárbo-
gárd és a kistérség. Ha a megye nem adja
a rendelõintézetet, meg kell nézni, ho-
gyan lehet azt közösen mûködtetni. Fele-
lõtlenség lenne most bármit lépni úgy,
hogy senki nem tud semmit. A bicskei

megoldás a kórháznak hátrányos volt,
mert sok óraszámot kivittek a közös mû-
ködtetésbõl. Ha mást nem, legalább a
gazdaságosabb mûködtetést meg kellene
próbálni, például a fûtéssel kapcsolat-
ban. A bizottság célul azt tûzhetné ki,
hogy a rendelõintézetet korszerûsíteni
kell, gazdaságosabbá tenni a mûködését
és szakmailag alkalmassá tenni a felada-
tok jobb ellátására. Tehát a cél megtarta-
ni és jobban, közösen mûködtetni az in-
tézményt. A jövõbeni cél, hogy a kor-
mány egészségügyi reformjához igazodva
Sárbogárd körzetében legyen megfelelõ
szintû járóbeteg-ellátás és az egynapos
mûtéteket helyben oldják meg. A kistér-
ségtõl a kórház 40 km-re van. 26.000 em-
ber érdeke azt kívánja, hogy itt legyen
korszerû szakorvosi ellátás, legyenek itt
megfelelõ szakorvosok.
A tárgyaló delegáció tagjai Juhász János,
Varga Gábor és Magyar József lesznek.
Hangsúlyozták: nem az a cél, hogy most
fejest ugorjanak valamibe azonnal, ha-
nem egy kiszámítható utat kell találni,
amellyel biztosan megoldható a térség
szakorvosi betegellátása.

Hargitai Lajos

Felnõtt rejtvény
1. Hány évig tartott a 100 éves háború?

116 év; 99 év; 100 év; 150 év

2. Melyik országban találták fel a pa-
namakalapot?

Brazíliában; Chilében; Panamában;
Equadorban

3. Melyik hónapban ünneplik az oro-
szok az októberi forradalom emlékét?

január; szeptember; október; novem-
ber

4. Mi volt IV. György király neve?

Albert; György; Manuell; Jónás

5. Melyik állatról nevezték el a Kaná-
ri-szigeteket?

Kanári; Kenguru; Patkány; Fóka

Beküldési határidõ: 2007. január 9.

Nyeremény:
egyhavi újságelõfizetés.
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SZERETETKONCERT KÁLOZON
Szeretetkoncerten töltõdhetett föl az ün-
nepekre a kálozi zenekedvelõ közönség a
helyi katolikus templomban pénteken es-
te. A hangversenyt a Kunoss Endre Köz-
ségi—Iskolai Könyvtár és a Kálozi Falu-
ház szervezte. Az est két fõszereplõje

Horváth Elemér és Horváth Péter fiatal
zenésznövendékek voltak, akik — a kará-
csony és a zene örömét hirdetve — stílu-
sosan Beethoven Örömódájával nyitot-
ták meg az eseményt.

Horváth Péter hétéves kora óta tanul ze-
nét, jelenleg a Hermann László Zenemû-
vészeti Szakközépiskola végzõs tanulója.
Elõadásában Johann Sebastian Bach
G-dúr, valamint C-dúr szvitjét hallhattuk
csellón.
Horváth Elemér ugyancsak kisgyermek-
kora óta elkötelezettje a muzsikának, és
immár a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Egyetem elsõéves hallgatója. Hegedûjén
Bach G-moll, illetve A-moll szonátájából
csendültek föl részletek.
A két vonós nemcsak külön-külön, ha-
nem együtt is remekül játszott. A kettõs
lebilincselõen szólaltatta meg Bach: Air
és Gounod: Ave Maria címû mûvét.
Annyira belefeledkeztem a zene nyújtot-
ta élménybe, hogy még fázni is elfelejtet-
tem a hûvös falak között; egy fekete cica
pedig az elõtérben ücsörögve hallgatta
végig átszellemülten a hangversenyt.
A mûsorszámok között Tóth Adél, Gõ-
bölös Anett és Nagy Ildikó szavalatában,
valamint Hegedûs Imre két tanítványa,
Szajkó Lilla és Szajkó Anikó fuvoladuó-
jában gyönyörködhettünk.

Hargitai Kiss Virág

Zenés betlehemi játékot vittek színre oktatóik segít-
ségével a kálozi Szent István Általános Iskola ta-

nulói a szentestét megelõzõ csütörtökön, a falukará-
csonyon, a mozi színpadán. A Jézus születését feleleve-
nítõ történetnek gyönyörû díszlet és egy sereg angyalka
adott szép hátteret. Az elõadás végén kialudt a villany-
fény, csak gyertyák és csillagszórók világították meg a
kisded köré gyûlt királyok, pásztorok és égi küldöttek
arcát. A gyerekek ekképp kívántak minden jelenlévõ-
nek békés ünnepeket a családi kör melegében.
Az önkormányzat egy-egy csomaggal kedveskedett
mindenkinek, aki együtt ünnepelt a falu közös karácso-
nyán.

Hargitai Kiss Virág

B E T L E H E M I J Á T É KB E T L E H E M I J Á T É K
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SZILVESZTERI TÖRTÉNETEK
Fénygömbök

Peti hetekkel a többiekkel megbeszélt nagy év végi buli elõtt el-
döntötte, hogy ezentúl nem érdekli senki és semmi. Ezt az elha-
tározását úgy akarta megpecsételni, hogy kitombolja és öntu-
datlanra issza magát. Elege volt az egész világból. Az apja, aki
egész nap vagy a kocsmában, vagy a tévé elõtt döglött, bámult ki
a fejébõl szótlanul. Ha sör kellett neki, odaböffentett, hogy
„Hozzá’ má’ még egyet, hülye gyerek!” Aztán ha rájött a kese-
rûség, Petin verte le élete összes sérelmét. Az anyja munka után
nekiállt takarítani meg fõzni. Még akkor is gürcölt, ha tiszta volt
a lakás, és nem ette meg senki az ételt, amiért aztán persze pö-
rölt a családdal. Egyébként soha nem ettek együtt, nem is na-
gyon beszéltek egymással, csak a legszükségesebb tõszavakat
vetették oda a másiknak olykor. A társas érintkezés kimerült
annyiban, hogy egy fedél alatt éltek, és néha keresztezték egy-
mást a vécére, konyhába vezetõ útjaik. Már az sem érdekelte
Peti anyját és apját, hogy a fiuk bukásra állt. Ha kiderült egy
újabb egyes, jól elverték mindketten, leordították a fejét, aztán
az apja tovább nézte a tévét, az anyja meg folytatta a takarítást
és a fõzést.
Peti már szilveszter reggel nekiállt, hogy beváltsa fogadalmát.
Óránként lekapott dugiban egy felest, aztán amint tudott, ment
a haverokhoz. Ahogy máskor is, az utcán találkoztak. Itt töltöt-
ték idejük nagy részét. Fölszerelkezve petárdákkal, tûzijáték-
okkal, cigivel, egy kis anyaggal, no és piával, ordibálva, durrog-
tatva járták végig az utcákat; belerúgtak mindenbe, ami a lábuk
ügyébe akadt, szétszórták a szemetet, bedobtak néhány ablakot
is a hatás kedvéért. A kövekbõl egy arra járó kutyának is kijárt.
Ahogyan az ital és a fû elkeveredett a vérében, egyre bódultab-
bá és felszabadultabbá tette Petit. Ugyanakkor iszonyatos düh
kavargott a belsejében. Hangosan, kéjesen röhögött fel minden
egyes dobásnál és rúgásnál. A füle már teljesen tompa volt a sok
robbanástól és a hangzavartól, de nem bánta volna most még
azt sem, ha megsüketül. Gyûlölte az õket messze elkerülõ, jól
öltözött embereket, a szemrehányó arcukat, a rendezett udva-
rokat, a karácsonyi fényben úszó házakat, a parkban sétáló csa-
ládot … gyûlölte a szüleit, az egész életét. Azt akarta, hogy má-
sok is szenvedjenek, másoknak se legyen jó és szép.
Egyszer csak elvágódott egy kiálló járdalapban. A társai fölé ha-
jolva röhögtek a képébe: „Boldog újévet, haver!” Közben a szá-
jából a fülébe, onnan meg a betonra folyt a gyomrából feltörõ
hányadék. Ömleni kezdett az orrából a vér. A szemébõl kicsor-

duló könnycsepp észrevétlenül keveredett bele az ocsmány
masszába. A feje fölött, az égen, szikrázó fénygömbök gyúltak
és hunytak ki. Valahol egy távoli gömbben mintha az anyja és
apja arca sejlett volna fel. Mosolyogva néztek le rá, csillogó sze-
mekkel. Az apja keze az anyja vállán nyugodott.

A hulló pernye csókot lehelt Peti homlokára. Összekuporodott,
becsukta a szemét, hogy el ne tûnjön a jelenés. „Ringassatok…
ringassatok…” — suttogta.

Bodri
Bodri az ajtó elõtt szundikált összegömbölyödve. Amikor az el-
sõ tûzijátékot fellõtték, ijedten pattant föl. Szembogara kikere-
kedett, a mancsa alá szorult gumicsirke a fellõtt tûzijátékok üte-
mére sípolt, ahogy Bodri összerázkódott a félelemtõl. Nyüszít-
ve préselte magát a sarokba, kaparta az ajtót, de a gazdája nem
jött ki a hangokra. Bent ment a tévé. Nem tudta, hova menekül-
jön. A házát nem érezte biztonságosnak, de ott is õrjítõ robajjal
szólt az a borzalmas hang. Kétségbeesésében maga alá vizelt, és
habzó szájjal, remegve nézte meredten az égen robbanó tûzgo-
lyókat. „El innen, el!” — támadt föl benne a menekülés ösztö-
ne. Futásnak eredt. Átkászálódott a kerítésen, onnan az útra,
aztán amerre vitte az orra. Egyre több és több robbanás töltötte
meg a levegõt. Minden egyes dörgésnél gyorsabban és gyorsab-
ban szedte a lábait. Próbálta elkerülni az útjába kerülõ embere-
ket. Egy csapat gyerek kövekkel dobálta meg, de nem törõdött
vele. Csak el innen, minél messzebb! A tûzijátékok sora mintha
véget sem akarna érni. Órákig tartott, mire minden elnyugo-
dott.
Addigra Bodri már rég maga mögött hagyta a házakat, a várost,
maga sem tudta, merre jár. Fásultan baktatott a betonút mel-
lett. Amikor elszáguldott mellette egy autó, bevette magát a fák
közé. Fölsejlett benne leghûségesebb barátja, a gumicsirke; a
gazdája jó illatú tenyere, ami régen annyiszor simította végig a
bundáját; kölyökkorából a tej illata és a melegség, ami körülvet-
te.
Mindenütt csend honolt már, a fülében és a fejében mégis ott
lüktetett az õrjítõ zaj elviselhetetlenül, mindent elnyomva.
Bodri kihûlt testére néhány hét múlva bukkant rá egy kiránduló
társaság egy bokorban. Senki sem kereste õt.

Hargitai Kiss Virág



8 HÍREK, ESEMÉNYEK 2007. január 4. Bogárd és Vidéke

Több száz métert
vonszolta magával

a kerékpárost
December 20-án, szerdán, késõ este
Dégen, az Enyingi utcában kerékpárost
gázolt egy ittas sofõr. A Ford Transit so-
fõrje késõn észlelte a 41 éves kerékpá-
rost, és halálra gázolta. A rendelkezésre
álló adatok szerint a Ford Transit 31 éves
dégi sofõrje a Ságvári út felé haladt, ami-
kor figyelmetlensége folytán nem vette
észre az elõtte kivilágítatlan kerékpárján
haladó 41 éves (ugyancsak helybéli) fér-
fit, és nekiütközött. A kerékpáros az üt-
közés következtében felcsapódott a jár-
mû elejére, betörte a szélvédõt, majd a fé-
kezéstõl a jármû elé esett. A kerékpár az
úttest jobb szélén lévõ útpadkára csapó-
dott. A sofõr nem gyõzõdött meg arról,
hogy van-e valaki a jármû elõtt, és áthaj-
tott a balesetben megsérült férfin. A gya-
logos fennakadt a jármû alján, a Transit
több száz méteren keresztül vonszolta
magával. A Ságvári utcánál a férfi le akart
kanyarodni, de árokba hajtott.
Egy ismeretlen, feltehetõen zöld színû,
platós teherautó sofõrje kihúzta az árok-
ba fordult teherautót, de még ekkor sem
vették észre az alászorult férfit. A
transitos tovább folytatta útját a Ságvári
út 7. szám elé. Itt vették észre az utána
szaladó személyek, hogy valaki van az au-
tó alatt. A szerencsétlenül járt 41 éves
férfi a baleset és a vonszolás következté-
ben elszenvedett sérüléseibe a helyszínen
belehalt.
A Ford Transit sofõrjével szemben alkal-
mazott szonda pozitív értéket jelzett.
Mintavételre állították elõ a férfit. Az or-
vos közepesen ittasnak találta a klinikai
tünetek alapján.
A balesetet okozó sofõrt a rendõrség õri-
zetbe vette. A baleset körülményeinek
feltárására és a felelõsség megállapításá-
ra szakértõk bevonásával vizsgálatot in-
dított a Székesfehérvári Rendõrkapi-
tányság közlekedésrendészeti osztálya.

Kerékpárosokat
szondáztattak

A december 15-étõl 22-éig terjedõ idõ-
szakban Sárbogárd térségében jellemzõ-
en a kerékpárosok esetében volt kimutat-
ható az ittas közlekedés. Nem árt tudato-
sítani a kerékpárral közlekedõkkel, hogy
rájuk is ugyanazok a szabályok vonatkoz-
nak e tekintetben, mint a jármûvezetõk-
re.
December 21-én, 17.30 órakor ittas ke-
rékpárossal szemben intézkedtek Sárbo-
gárdon a Kossuth utcában. A kerékpáros
nyilatkozatot töltött ki arról, hogy alko-
holt fogyasztott.
23.00 órakor az Ady Endre úton állítot-
tak meg egy kerékpárost a járõrök. Õ is it-
tasnak bizonyult. Vele szemben is sza-
bálysértési eljárást kezdeményeztek az
intézkedõ járõrök.

Kis szerszámgépek
nagyban

A Sárbogárd környéki településen élõk
mindennapjait keserítette meg az a szer-
vezett bûnözõi csapat, akiket a közel-
múltban fogtak el a bogárdi nyomozók. A
bûnös társaság akkora mennyiségû elekt-
romos szerszámot zsákmányolt, hogy
nyilvánvaló volt: nem munkavégzés céljá-
ból, hanem eladásra viszik.
A hét elején olyan információ került a
rendõrség birtokába, miszerint Sárke-
resztúron egy férfi szerszámgépeket ad,
vesz illegálisan. Ezzel egy idõben egy 26
éves, szintén sárkeresztúri férfivel kap-
csolatban is érkeztek adatok, akinek la-
kásában még két cimborája vendégeske-
dik és bûncselekménybõl származó tár-
gyak vannak. Ezen a két szálon indultak
el a nyomozók, de akkor még maguk sem
gondolták volna, hogy a kettõ összeér.
A 26 éves férfinél és ismeretségi körében
végzett házkutatás alkalmával a házból és
az ágynemûtartókból szerszámok, gépek
és egyéb tárgyak is elõkerültek. Kiderült,
hogy a tárgyak sárhatvani, sárbogárdi,
soponyai, hantosi betörésekbõl származ-
nak, de vannak közöttük olyanok is, me-
lyeket a veszprémi illetve a mohácsi rend-
õrkapitányság köröz. A megtalált tárgyak
eredetére vonatkozóan egyik személy
sem tudott elfogadható magyarázatot ad-
ni. Idõközben felmerült, hogy a triumvi-
rátusnak kell, hogy legyen egy negyedik
tagja is, aki ellen körözést bocsátottak ki
a nyomozók, minthogy nem találják a
férfit, aki szintén sárkeresztúri.
A másik szálat göngyölítõ nyomozók köz-
ben házkutatást hajtottak végre annál a
férfinál, akivel szemben felmerült a gya-
nú, hogy lopott gépeket vásárol. A házku-
tatás során újabb szerszámok, eszközök,
tárgyak, értékes, márkás holmik kerültek
elõ. A sárkeresztúri férfi megnevezte, ki-
tõl vásárolta rendszerint a gépeket, és azt

sem tagadta, hogy sejtette lopott holmik-
ról van szó. Az általa megnevezett 27 éves
helybéli férfit elfogták a nyomozók és
meggyanúsították azzal, hogy eddig még
ismeretlen társával, de még inkább társa-
ival egy Veszprém megyei ingatlanról egy
220.000 Ft értékû bozótvágót vitt el, de
köze van még egy Soponyán történt betö-
réshez is.
A két adatsor két bûnözõi kör elfogását
eredményezte, és a szálak az orgazdánál
futottak össze. A meggyanúsított szemé-
lyek — az orgazdát kivéve — egyike sem
mutatott hajlandóságot, hogy együttmû-
ködjék a hatósággal, ezért a sárbogárdi
nyomozóknak nem lesz könnyû dolguk.
Egyrészt azonosítani kell egy sereg még
azonosítatlan helyrõl, sértettõl való tár-
gyat a lefoglaltak közül, másrészt megfe-
lelõ stabil bizonyítékokkal kell alátá-
masztani az ügyekben szereplõ szemé-
lyek bûnösségét az eljárásban.
A szereplõk mindegyike ismert a rendõr-
ség elõtt. A 27 éves H. V. ezidáig nyolc al-
kalommal volt büntetve. A 22 éves P. K.
pedig öt alkalommal, és jelenleg felfüg-
gesztett büntetése van. Garázdaság és
könnyû testi sértés miatt fél év börtönre
ítélte a Sárbogárdi Városi Bíróság, mely
ítélet végrehajtását egy évre felfüggesz-
tette. A mentesítés 2007 októberében kö-
vetkezett volna be. A sárbogárdi nyomo-
zók eközben egy olyan ügyben is nyomoz-
nak, amelyben mint gyanúsított került
szóba. November végén két társával
Kislókon egy vegyesboltba mentek be a
gyanú szerint, de megzavarták õket, és a
megszerzett kávét, dohányárut, édessé-
get szétszórva elmenekültek. Abban az
eljárásban egy személy elõzetes letartóz-
tatásban van, a másik szabadlábon véde-
kezik.
A 26 éves F. Z. és a 22 éves O. M. ezidáig
két alkalommal volt büntetve.
Az eljárás jelen szakaszában nyolc kisebb
és két nagyobb értékre elkövetett lopás-
sal gyanúsítható a két csapat, de nem zár-
ják ki, hogy újabb bûncselekményekkel
lesznek meggyanúsíthatók. A nyomozók
keresik a triumvirátus negyedik tagját és
az orgazda által megnevezett férfi társait.
Az eljárást a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányság bûnügyi osztálya tovább folytat-
ja.
A bûnbandánál eddig lefoglalt értékes
szerszámokat a Sárbogárdi Rendõrkapi-
tányságon mutatták be a sajtónak. Az er-
rõl készült fotón látható, hogy a bûnözõk
nem kicsiben utaztak.

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ,
Németh-Kész Mónika
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S Á R K E R E S Z T Ú R H Í R E I
KITÜNTETETT PEDAGÓGUSOK

Karácsony elõtt egy bensõséges kis ünnepség keretében kö-
szöntöttünk három pedagógus kollégát az iskolában. Az oktatá-
si miniszter Pedagógus Szolgálatért Érdeméremmel tüntette ki
Polányi Jánosné, Justus Gyuláné és Horváth Csaba nyugdíjas
kollégákat. Mindhárman a közelmúltban vonultak nyugdíjba,
és pedagógusi pályájuknak szinte az elejétõl Sárkeresztúron
dolgoztak.

Benedek Jenõ iskolaigazgató köszöntése után Virág Miklós
polgármester úr és Bódás Jánosné Borika volt iskolaigazgató
szemezgetésein, visszaemlékezésein mosolyogtunk, érzéke-
nyültünk el. Jó volt nézni a fiatalabb és idõsebb kollegák kis mû-
sorát, köszöntését. Könnyeikkel küszködve, nehezen tudtak
megszólalni az ünnepeltek. Mindegyikük hálával és szeretettel
emlegette azt az iskolát, ahol az életük nagy részét leélték. Ne-
kik részük volt abban a szeretetben és megbecsülésben az évek
során, ami a most pályán lévõ kollégáknak csak elvétve jut osz-
tályrészül.
Hosszú, szép, egészségben bõvelkedõ nyugdíjas éveket kívá-
nunk mindhármuknak!

A község közös karácsonya

Hagyományos falukarácsonyi ünnepségre gyûlt össze a község
apraja-nagyja a mûvelõdési házban december 20-án. Már több
éve, hogy feldíszítjük a közös karácsonyfát, és együtt köszöntjük
a közelgõ ünnepet. Zsúfolásig megtelt az épület, és nagy érdek-
lõdéssel várta mindenki a mûsort. Az adventi gyertyákat egy
kedves vers mondása közben gyújtottuk meg, majd az iskola di-
ákjai és tanárai köszöntötték a jelenlévõket.
Az alsó és felsõ tagozatos kórus Katika, a fiatal, énekszakos ta-
nárnõ vezetésével egy karácsonyi dalcsokorral lépett fel. A drá-
más csoport egy jelenetet adott elõ, ami az emberi odafigyelést,
törõdést, szeretetet hangsúlyozta ki. Szintén kezdõ csoport mû-
sorában gyönyörködhettünk. A táncklub másodízben mutatta
be tudását. Most a Sólyommadár címû dalra készített koreográ-
fiát Rudniczainé Editke, amit nagyon szépen „táncoltak” el a
lányok.
Szép versek születnek neves költõink gondolatai nyomán. Az
idei mûsorban is hallhattunk hármat. Sáriné Szabó Gizella Ju-
hász Gyula-verset, a nyugdíjas hölgyek, Kovácsné Ilonka,
Fenekesné Kati néni és Sauerwaldné Ági Ady Endre-verset
szavaltak, a köszöntõ végén is hallhattunk egy nagyon megható
verset.

A kórus mûsora zárta a karácsonyi rendezvényünk fellépõinek
sorát. A dalcsokor zömében eddig még nem hallott egyházi
énekekbõl állt, és a sort a „Csendes éj” zárta Katika hegedûkí-
séretével.
Évek óta hagyomány, hogy minden intézmény és klub elhelyezi
a közösség karácsonyfájára jelképes ajándékát jókívánságai kí-
séretében. A sort Virág Miklós polgármester úr nyitotta meg,
aki jókívánságai mellett felhívta figyelmünket, hogy figyeljünk
oda, gondoljunk azokra az embertársainkra, akik egyedül töltik
az ünnepeket. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánt az ál-
talános iskola, a Napraforgó Óvoda, a nyugdíjasklub, a Hölgy-
klub, a cigány kisebbségi önkormányzat, a kamarakórus, a
Formációs táncklub, a református és a katolikus egyház.
A mûsor végén Huszti Józsika és Ludányiné Mariska néni veze-
tésével közösen énekeltük el a „Mennybõl az angyal” kezdetû
dalt.

Szilveszter a cigány kisebbségi
önkormányzattal

Az idei szilveszteri bulit a község mûvelõdési házában a kisebb-
ségi önkormányzat rendezte.
Kovács Máris és Huszti Józsika fáradhatatlan szervezõmunká-
jának köszönhetõen telt házzal búcsúztattuk az óévet és kö-
szöntöttük az újat, cigány és magyar embereket együtt.
A finom vacsorát az elnök asszony készítette, és a szervezõk ál-
tal elõzõleg ízlésesen megterített és feldíszített színházterem-
ben szolgálták fel. A remek talpalávalót az újonnan alakult ze-
nekar szolgáltatta Huszti Józsika vezetésével. Az együttes má-
sik két tagja: Baki József gitáros és Lakatos Gizella énekes.
Éjfélkor pezsgõs koccintással kívánt mindenki boldog új évet,
majd a tombolasorsolás után hajnalig folytatódott a tánc.
Úgy gondolom, hogy akik megtisztelték a szervezõket jelenlét-
ükkel, igazán jól érezték magukat.

Kovács Györgyné mûvelõdésszervezõ
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Ünnepi mezõszilasi sikerek
A mezõszilasi Németh László Általános Iskola kézilabda szak-
köre az év végén két tornagyõzelemmel tette fel a koronát egész
éves tevékenységére.
Elõször a II. Me-Si karácsonyi kupát nyerték meg az 1994/95-ös
születésûek, majd a szintén másodszor kiírt B.ú.é.k. kupát nyer-
ték meg gyerekeink a serdülõ korosztályban Siófokon.

II. Me-Si kupa Simontornya eredményei
Mezõszilas—Simontornya 24-5

Gól: Jakab (1), Schneider (5), Raffael A. (3), Csendes (6), Ta-
kács (2), Kiss (7).

Mezõszilas—Dunaújvárosi Sportiskola 19-6
Gól: Jakab (1), Zádori (1), Schneider (6), Csendes (5), Takács
(3), Kiss (3).

Döntõ
Mezõszilas—Cornexi 15-10

Gól: Schneider (2), Raffael A. (3), Csendes (4), Takács (4), So-
mogyi (2).

Végeredmény
1. Mezõszilas; 2. Cornexi; 3. Kocsola; 4. Simontornya; 5. Aba; 6.
Dunaújvárosi Sportiskola.

Különdíjasok
Legjobb kapusok: Nagy Éva (Aba); Põcze Adrienn (Cornexi).
Legjobb hazai játékos: Gyõri Bianka (Simontornya); Somogyi
Nóra (Mezõszilas).
Gólkirály: Martung Alexandra (Kocsola).
Legtechnikásabb játékos: Csendes Szabina (Mezõszilas).

A döntõ legjobb játékosai: Schneider Éva (Mezõszilas); Pintér
Aletta (Cornexi).
A gyõztes csapat edzõje: Zámbó Tibor.
A különdíjakat a Select Magyarország és a sárbogárdi Irka pa-
pírbolt biztosították, amit nagyon szépen köszönünk.
A díjakat Deli Rita adta át a gyerekeknek. Külön köszönet a
rendezõknek és a Takács József—Somogyi Tamás szülõpáros-
nak, akik nagymértékben hozzájárultak a rendezvény sikeré-
hez.

II. B.ú.é.k. kupa Siófok eredményei
Mezõszilas—Siófok 18-12
Mezõszilas—Kocsola 22-14

Végeredmény
1. Mezõszilas; 2. Kocsola; 3. Siófok
Az 1992-es születésû játékosainkkal — Zámbó személyében
volt játékosainkkal — kiegészített, tartalékos csapatunk maga-
biztosan nyerte meg a tavalyi évhez hasonlóan a tornát. Külön
öröm, hogy Darázs és Varga lehetõséget, ajánlatot kapott arra,
hogy játékosi pályafutásukat a Dunaferrben folytassák.
Edzõ: Zámbó Tibor.

NLÁI

LÉGIÓ 2000-KUPA ASZTALITENISZVERSENY
A verseny célja az asztalitenisz népsze-
rûsítése, és versenyzési lehetõség bizto-
sítása az érdeklõdõk és játszani kívánók
számára.
A verseny ideje: 2007. január 20., szom-
bat, 9.30 óra.
A verseny helye: Sárbogárd, Szent Ist-
ván Általános Iskola tornacsarnoka.
A verseny rendezõje: Légió 2000 Kft.
Sárbogárd és Sárbogárd AK.
Versenybíróság: Papp László elnök, Tóth
Zoltán elnökhelyettes.

Versenyszámok
Felnõtt egyéni igazoltaknak, NB III-ban
játszóknak;

felnõtt egyéni, a megyei I. osztályban ját-
szóknak;
felnõtt egyéni, amatõr indulók részére.
Nevezés: a helyszínen 8.45 óráig.
Díjazás: az elsõ helyezettek érem- és ku-
pa-, a további helyezettek éremdíjazás-
ban részesülnek.
Költségek: a rendezés költségei a rende-
zõket, egyéb költségek a résztvevõket
terhelik.
Egyebek: minden itt nem szabályozott
kérdésben a MOATSZ versenyszabá-
lyaiban foglaltak az irányadók.
Az öltözõben hagyott értékekért a ren-
dezõség nem vállal felelõsséget.

Sárbogárd Asztalitenisz Klub vezetõsége



Bogárd és Vidéke 2007. január 4. SPORT 11

Szilveszteri kupa
December 30-án 18 csapat rész-
vételével került megrendezésre a
Szilveszteri kupa. A szervezõk a
csapatokat 4 selejtezõ csoportba
sorsolták, melybõl két csoportba
5-5 csapatot, míg a másik két
csoportba 4-4 csapatot delegál-
tak. A selejtezõ csoportok kör-
mérkõzések formájában, 1x15
perces idõtartamban zajlottak.
Csoportonként az elsõ két helye-
zett csapat jutott tovább.

Eredmények
A csoport

Extrém—Opti PC 1-1 Alap—Technolit 0-4
Dravecz—Extrém 0-5 Technolit—Opti PC 2-1
Alap—Dravecz 7-1 Extrém—Technolit 1-0
Alap—Opti PC 2-2 Dravecz—Technolit 1-6
Extrém—Alap 3-2 Dravecz—Opti PC 1-3
Továbbjutott az Extrém 10 ponttal, a Technolit 9 ponttal.

B csoport
DKS—Villa Real 1-0 Taki Team—Vidámfiúk 2-0
Gali—DKS 1-0 Vidámfiúk—Villa Real 1-2
Taki Team—Gali 1-1 DKS—Vidámfiúk 1-0
Taki Team—Villa Real 4-1 Gali—Vidámfiúk 2-1
DKS—Team 1-2 Gali—Villa Real 1-1
Továbbjutott a Taki Team 10 ponttal, a Gali 8 ponttal.

C csoport
Magnum—Szemérem Ajax 3-3 Toledo—Töbörzsök 2-0
Magnum—Toledo 1-1 Szemérem Ajax—Töbörzsök 1-4
Magnum—Töbörzsök 1-0 Szemérem Ajax—Toledo 2-1
Továbbjutott a Magnum 5 ponttal, a Szemérem Ajax 4 ponttal.
Döntött az egymás elleni eredmény.

D csoport
Légió 2000—Rendõrség 1-0 ifj. Szakmunkások—Haladás 1-0
Légió 2000—ifj. Szakmunkások 1-0 Rendõrség—Haladás 2-1
Légió 2000—Haladás 2-0 Rendõrség—ifj. Szakmunk. 2-1
Továbbjutott a Légió 2000 9 ponttal, a Rendõrség 6 ponttal.
A továbbjutott csapatok mérkõzésén, a következõ párosítás-
ban, kieséses rendszerben az alábbi eredmények születtek:
Extrém—Gali 1-0 Taki Team—Technolit 3-1
Magnum—Rendõrség 0-4 Légió 2000—Szemérem Ajax 1-1
Ebben a párosításban a csapatok 3-3 büntetõt rúgtak, a Légió
2000 mindhárom büntetõt elhibázta, míg a Szemérem Ajax
egyet értékesített.
Ezután a négy továbbjutott csapat kapitánya sorszámot húzott,
és az alábbi párosításban, 2x10 percben döntötte el a helyezése-
ket.
Taki Team—Rendõrség 3-0; Extrém—Szemérem Ajax 1-4.
A harmadik helyért: Extrém—Rendõrség 5-1.
Az elsõ, második helyért: Taki Team—Szemérem Ajax 0-0.
Büntetõrúgásokra került sor, melyet a következõ játékosok
végezték el.

Taki Team Szemérem Ajax
Bodó Flögl 1-1
Rohonczi Kenéz 2-2
Zobák Szabó 3-3
Juhász Révai 4-3

A torna végeredménye: 1. Taki Team; 2. Szemérem Ajax; 3. Ext-
rém; 4. Rendõrség.
Különdíjasok: a torna legjobb kapusa Lajtos Csaba (Taki Te-
am); a torna legjobb mezõnyjátékosa Szabó György (Szemérem
Ajax); a torna gólkirálya Flögl Attila (Szemérem Ajax).
Az okleveleket, kupákat, különdíjakat Tóth Zoltán, Németh
Attila, Szakács István adták át nagy ováció kíséretében.
A két torna játékvezetõi voltak: Ébl Mihály, Tóth Zoltán, Sza-
kács István, Vass László.
Zárszót szintén Tóth Zoltán mondott, békés, boldog új évet, jó
pihenést, szilveszterkor jó szórakozást kívánva.

Öregfiúk
karácsonyi kupája

Hagyományosan 2006. december 23-án került megrendezésre a
karácsonyi kupa, melyre hat csapat 35 év feletti játékosokkal
nevezett. A mérkõzések 1x12 perces idõtartamban kerültek le-
játszásra.

Eredmények
Sárszentmiklós—Elõszállás 1-2 Nagykar.—Simontornya 5-0;
Sárbogárd I.—Sárbogárd II. 4-2 Sárszentmiklós—S.tornya 3-2;
Nagykarácsony—Bogárd II. 2-0 Bogárd I.—Elõszállás 1-1
Sárszentmiklós—Bogárd II. 0-2 Nagykarácsony—Bogárd I. 5-0
Simontornya—Elõszállás 3-1 Sárszentmiklós—Bogárd I. 7-2
Nagykarácsony—Elõszállás 4-0 Bogárd II.—Simontornya 1-5
Sárszentmiklós—Nagykar. 2-4 Bogárd I.—Simontornya 1-5
Bogárd II.—Elõszállás 5-3

A torna végeredménye
1. Nagykarácsony 15 pont 20-2 gólarány
2. Simontornya 9 pont 15-11
3. Bogárd II. 6 pont 10-14
4. Sárszentmiklós 6 pont 13-12
5. Elõszállás 4 pont 7-14
6. Bogárd I. 4 pont 8-20
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény, a több rú-
gott gól volt a meghatározó.
A mérkõzések között a csapatok elfogyasztották a finomra sike-
redett körömpörköltet.
Az eredményhirdetést Tóth Zoltán, Szakács István és Németh
Attila hajtották végre, a kupák, oklevelek, különdíjak és pezs-
gõk átadásával.
A torna legjobb kapusa Lajtos Csaba (Bogárd II.); a torna leg-
jobb mezõnyjátékosa Varga László (Simontornya); a torna gól-
királya Pribék Mihály (Nagykarácsony).
Zárszóként Tóth Zoltán megköszönte a részvételt, kellemes
ünnepeket, sikerekben gazdag, új évet kívánt a csapatoknak.

Gróf Ferenc
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MAGYARORSZÁG VIRÁGA
800 éve született Árpád-házi Szent Erzsébet

2007-ben szinte kötelesség megemlékez-
ni Árpád-házi Szent Erzsébetrõl — a ka-
tolikus egyház Erzsébet-évet hirdetett,
Németországban és Európa-szerte kiállí-
tások és ünnepségek egész sora ad majd
alkalmat a tiszteletadásra, ráadásul a vilá-
gi közvélemény teljes nyilvánossága elõtt.
Hiszen egy olyan, párját ritkító kisugárzá-
sú életet és keresztény szolgálatot idé-
zünk fel, mely nemcsak a magyarság, de
az egész kontinens életében is évszázadok
óta meghatározó. Ha ehhez hozzátesz-
szük, hogy Erzsébet földi életútja mind-
össze huszonnégy évig tartott, még in-
kább csodálatra méltó, hogy nyolcszáz év
elteltével is a mûvelt és a lelkiségre vala-
mit is adó Európa eleven része maradt.
Mi lehet e titok nyitja?
Erzsébet 1207-ben született II. András ki-
rály (1205-1235) és Meráni Gertrúd gyer-
mekeként — valószínûleg Sárospatakon,
mások szerint Pozsonyban. A Bánk bán-
ból közismert tragédiának, édesanyja
1213-as meggyilkolásának már nem volt
tanúja, mert négyesztendõs korában —
fényes hozománnyal kistafírozva — a
türingiai hercegek eisenachi udvarába
költözött az örökös, a késõbbi Lajos her-
ceg jegyeseként. Édesanyja sorsa erõs el-
lenszenvet váltott ki a magyar királylány
ellen — nem utolsósorban „az aranytojást
tojó tyúkról”, a jövedelmezõ magyar és
meráni kapcsolatról szõtt politikai álmok
szertefoszlása miatt —, akinek egyetlen
szilárd és bensõséges támogatója jegyese,
illetve 1221-tõl férje lett. Erzsébet szinte
mindenben a maga útját járta: a korabeli
politikai élet szabályaira és elvárásaira
fittyet hányva olyan magasra helyezte
Krisztus engedelmes követését, hogy ha-
marosan szinte teljesen elszigetelõdött az
udvarban. Az igazságtalan eszközökkel
szerzett javak visszautasítása az asztalnál,
a szegény családok támogatása (gyakran
keresztszülõség vállalásával), a betegek
és rászorulók gondozása az éhínségek és
járványok nyomán a wartburgi fellegvár
alatt épült ispotályban éppúgy értetlensé-
get váltottak ki, mint amikor a hercegi pár
a messze földön híres dalnokversenyek-
kel és világi kicsapongásokkal szakítva
Krisztus szenvedéstörténetét elevenítette
fel a várudvaron. A korabeli német biro-
dalmi intrikák végül elragadták a ke-
ménykezû politikájáról ismert és befolyá-
sos Lajost, aki 1227-ben a császár megbí-
zottjaként vezette a keresztesek behajó-
zását Észak-Itáliában, s az ott kitört ra-
gály áldozatául esett. Hat évig tartó, bol-
dog szerelemben és hûségben élt házas-
ság után három gyermekkel hagyta hátra
ragaszkodó feleségét.

Ezzel kezdõdött Erzsébet kálváriája. Mi-
után az udvar eltávolította Wartburgból,
ott keresett továbbvezetõ utat, ami egész
életében vonzotta: kortársa, Assisi Fe-
renc szegénységben és a korabeli vallásos
megújulás szerint Krisztus odaadó, áldo-
zatos követésében. Oltalmat és támoga-
tást elõször rokonságától kapott, akik po-
litikai elõnyök reményében meg akarták
házasítani II. Frigyes császárral. Magyar-
országra nem akart visszatérni, talán
azért is mindössze egyszer járt itt újra: fér-
jével nászúton. Végül a pápa vette védel-
mébe, s lelki vezetõje, Konrád gondjaira
bízva 1229-ben Marburgban telepedett
le, és alapította meg messze földön híres
ispotályát, ahol a szegényeket és betege-
ket ápolta 1231-ben történt haláláig. Nyu-

galomra abban a kórházi kápolnában
helyezték, amelyet a néhány évvel koráb-
ban szentté avatott Ferenc tiszteletére
emeltetett.
Egyéniségének, szolgálatának hallatlan
vonzereje azonnal megsokszorozódott e
világból való távozása után. Halálának hí-
rére sokezres tömeg gyûlt össze — magas
rangú személyiség temetésén gyászoló
szegények és elesettek… Róma szinte
azonnal felismerte példaadásának párat-
lan nagyságát, s már 1236-ban a császár, a
marburgi intézményt átvevõ, nagyhatal-
mú Német Lovagrend és számos püspök
részvételével a nyilvánosan tisztelt szen-
tek körébe emelte. A középkor folyamán
Szent Erzsébet marburgi nyughelye Eu-
rópa harmadik (!) leglátogatottabb za-
rándokhelye lett — az apostolfejedelmek
római és Jakab apostol Santiago de
Compostella-i sírhelye után, évente milli-
ós tömeg fejezte ki tiszteletét az általa
megvalósított életideál elõtt: a szeretet-
szolgálat és Krisztus elkötelezett, tettre
kész követése éppen Erzsébet nyomán
nyert máig maradandó megerõsítést az
európai identitásban. Ilyen markáns és
egyetemesen elfogadott szellemi hatása
aligha volt másnak a magyar történelem-
ben.
Erzsébet leszármazottai, a hesseni grófok
késõbb jelentõs szerepet játszottak a re-
formáció elindításában és védelmezésé-
ben német földön. Hesseni Fülöp ugyan
eltávolította õsanyja ereklyéit a marburgi
Erzsébet-templomból, egy korabeli ábrá-
zoláson azonban nyíltan vállalta a közös-
séget vele és életpéldájával. Mindez nem
véletlen, hiszen az Assisi Ferenc és Erzsé-
bet által fémjelezett mozgalmat nyugod-
tan nevezhetjük a középkori egyház 13.
századi megreformálásának. Hitének,
vallásosságának és szolgálatának példája
— a felekezeti különbségek ellenére (!)
— így maradhatott sok tekintetben máig
érvényesen követendõ.
Az életen átszûrõdõ krisztusi titkot szinte
minden évszázadban megpróbálták vala-
milyen formában megélni és ábrázolni.
Üvegablakok és zenemûvek, akárcsak a
vakokat, betegeket, szegényeket gondozó
intézmények vagy éppen igehirdetések
adják tovább a benne rejlõ, fentrõl jövõ
erõt. Kétezer nyomorult megvendégelése
és ápolása közben egyszer õ maga mondta
el a titkot: „Megmondtam: boldoggá kell
tennünk az embereket!” Élete azt hirdeti,
hogy mindez szeretet és áldozatvállalás,
de legfõképp Krisztus követése nélkül
erõtlen és lehetetlen.

Dr. Korányi András

Szent Erzsébet ruhát ad a szegényeknek és
beteget ápol (ismeretlen német mester mûve)
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A Madarász József Városi Könyvtár hírei
Beiratkozási díj egy naptári évre

(2007)

— Munkaviszonyban állóknak vagy egyéb jövedelemmel ren-
delkezõknek: 1000 Ft.
— 16 éven felüli tanulóknak, diákigazolvánnyal rendelkezõ
felsõoktatási intézmények hallgatóinak: 500 Ft.
— Pedagógusoknak: 500 Ft.
— Gyeden, gyesen lévõknek, munkanélkülieknek: 500 Ft.
— Könyvtárosoknak, 16 éven aluli diákoknak és 70 éven felüli
idõseknek nem kell beiratkozási díjat fizetniük.
A kedvezmények csak a könyvek, folyóiratok és videokazetták
kölcsönzéséhez vehetõk igénybe.

Kölcsönzési idõk a különbözõ
dokumentumtípusoknál

— Könyv: egy alkalommal 10 db könyv, folyóirat kölcsönözhe-
tõ. Kölcsönzési határidõ: 30 nap.
— Videokazetta: egy alkalommal 4 db kazetta vihetõ el. Köl-
csönzési határidõ: 6 munkanap.
— DVD: egy alkalommal 2 db lemez kölcsönözhetõ, kölcsön-
zési idõ: 6 munkanap.
A felsorolt dokumentumfajták kölcsönzése esetén a lejárati
határidõ bélyegzése mindenkor a kölcsönzõkartonra történik.

Térítéses szolgáltatások és díjak

Számítógépes szolgáltatások:
— szövegszerkesztés: 5 Ft/perc;
— internethasználat: 5 Ft/perc;
— szkennelés (fekete-fehér): 20 Ft/oldal;
— szövegek nyomtatása: 20 Ft/oldal;
— mágneslemez, internetrõl való letöltéshez: 100 Ft/db;
— CD, internetrõl való letöltéshez: 200 Ft/db.
A 10 percet meg nem haladó géphasználat ingyenes.
Az olvasói gépeken csak a könyvtárban vásárolt, vírustalaní-
tott lemezek használhatók.
DVD: kölcsönzéséért havonta 1.000 Ft térítési díjat kell fizetni.
A DVD-klub tagja lehet az az olvasó, aki az éves beiratkozási
díj befizetése mellett a tagságát havonta megújítja, amelynek
összege azonos az éves beiratkozási díjéval.

Könyvtárközi kölcsönzés: abban az esetben, ha az olvasónak a
könyvtárközi kölcsönzéssel kért könyvért a küldõ könyvtárté-
rítést kér, annak összegét az olvasónak kell kifizetnie.
Fénymásolás (csak a könyvtár dokumentumaiból), nyomtatás:
— A/4-es oldalanként 20 Ft;
— A/3-as oldalanként 35 Ft.
Színes nyomtatás:
— színes betû 100 Ft;
— színes kép A/5-ös méretig 200 Ft;
— színes kép A/4-es méretig 300 Ft.

Szankciók
(késedelem, felszólítások, rongálás)

Késedelmi díj:
— könyvek, folyóiratok után dokumentumonként 5 Ft/nap/db
+ a könyvtár által küldött felszólítók költsége;
— videokazetták, DVD-k után 50 Ft/nap/db + a könyvtár ál-
tal küldött felszólítók költsége;
— rongált, elveszett dokumentum esetén elsõsorban a doku-
mentum egy másik, ugyanazon kiadású példányát kell az olva-
sónak beszereznie, ha ez nem sikerül, a könyvtár a dokumen-
tum gyûjteményi értékét, illetve másolási díját kéri, mely
összeg a dokumentum eredeti árának többszöröse is lehet.
Egyéb:
— elveszett olvasójegy pótlása: 100 Ft;
— kezelési költség felszólító esetén: 120 Ft;
— könyvtárközi kölcsönzés elõjegyzése, kezelése: 50 Ft;
— ha az olvasó részére a kért könyvért az azt megküldõ könyv-
tár térítést kér, akkor annak az összege is az olvasót terheli.

ÚJ AUTÓ A POLGÁRÕRÖKNEK
A sárbogárdi polgárõrök december
23-án vették át ünnepélyesen a Fejér
Megyei Rendõr-fõkapitányság ajándé-
kát, egy Suzuki személyautót járõrszol-
gálat céljára. Az autó két oldalára fel-
került a „Polgárõrség” felirat, a Bogárd
és Vidéke Lapkiadó ajándékaként. A
régi autó már kiszolgálta az idejét. An-
nak helyét vette át az új kocsi. A házi
ünnepségen részt vett Juhász János
polgármester is.

/H/
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Gombás hús
majonézes salátával

A karajszeleteket kiklopfolom, besózom, kicsit állni ha-
gyom.

Közben elkészítem a gombát: egy közepes fej vöröshagymát
olajon megdinsztelek, pirospaprikát rakok bele, erre rakom
a szeletelt gombát, zöldpaprikát, paradicsomot és fûszereket
(õrölt bors, bazsalikom, oregano), egy kevés vizet öntök rá.
Kicsit fõzöm: a gomba hamar kész! Végül a sót is belerakom,
és letakarom fedõvel. A sóban állt hússzeleteket lisztben,
majd tojásban, liszt és tej keverékében megforgatom, és
olajban kisütöm.

A hõálló tál aljára egy sor hússzelet kerül, a már elkészített
gombából kanalazok minden szeletre, utána hús, rá a gom-
ba, amíg el nem fogy. A tetején mindig gomba legyen! Végül
alufóliával letakarom, és elõmelegített sütõben 20-30 percig
sütöm. Köretnek hasábburgonya, vagy rizs tálalható. Mi ma-
jonézes krumplisalátával szeretjük a legjobban.

Sültalma-süni
A félbevágott almák magházát kivájjuk, a magházak helyét
meglocsoljuk fahéjas citromlével (nagyobbakat mézes darált
dióval is megtölthetjük). Az almákat levelestészta-koron-
gokra borítjuk (lehet mirelitbõl), és vékony mandulaforgács-
ból tüskéket, szegfûszegbõl szemet, orrot készítünk. Forró
sütõben percek alatt elkészül. (A szegfûszeget fogyasztás
elõtt dobjuk ki.)

Zsírégetõ ital: ananászos
narancsital citromfûvel

Hozzávalók: 20 dkg ananász, 1 kicsi gyömbér, 1 dl frissen facsart
narancslé, 1 teáskanál méz, 1 csipet fahéj, fél evõkanál apróra
vágott citromfûlevél.

Elkészítése: tisztítsuk meg az ananászt, szeleteljük fel, és te-
gyük egy turmixolásra alkalmas edénybe. Tegyük hozzá a fel-
aprított gyömbért, a mézet, a fahéjat és a citromfûlevelet,
öntsük hozzá a narancslevet. Alaposan turmixoljuk össze. A
vitamindús italt az illatos, friss citromfûlevél teszi igazán
zamatossá.

Ananász fogyasztása javasolt még a bélrendszer zavarainál,
meghûlés és vérszegénység esetén. Figyelem! Csak friss ananászt
használjunk (nem jó a konzerv)!

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

KEZDJÜK EL!
Voltak évek! Az elsõ újév, amelyre emlékszem, alighanem
1942 elsõ napja volt. Nagy hó jelenik meg emlékeimben,
nagybátyám karácsonyi szabadságra jött a keleti frontról,
hatalmas volt a katonai köpenyben, ragyogó bakancsával,
úgy néztem rá, mint valami mesebeli hõsre.

— Mit csinálnak az oroszok? — kérdezte tõle az apám, akit
még nem hívtak be katonának.

— Futnak elõlünk — válaszolta a nagybátyám.

Senki nem tudta még, hogy a futás iránya nemsokára meg-
fordul, és a németek (meg a magyarok) kezdenek futni az
oroszok elõl.

Aztán nagyon emlékezetes számomra az 1945-ös újév. Az
apám már a hadifoglyok szûkös, fekete kenyerét ette vala-
hol, mi magunk se tudtuk, hogy él-e, és hol. Budapest ostro-
mára összevont orosz katonák foglalták el a lakásunkat,
anyámmal és húgommal a nagymamám konyhájában húztuk
meg magunkat. Boltok nem léteztek a lerombolt országban,
nagyapám, a nagy dohányos szárított akácleveleket tömkö-
dött a pipájába, reggelenként bútorokat hasogatott szét,
hogy valamennyire fûteni tudjunk. Hogy mit ettünk, nem tu-
dom, annyi bizonyos, hogy nem haltunk éhen.

Emlékezetes 1957 újéve is. Nem volt rendszeres vonatközle-
kedés, teljesen kiszámíthatatlanul jártak a szerelvények.
Debrecenbõl, az egyetemrõl utaztam haza, a püspökladányi
állomáson töltöttem az egész éjszakát, csatlakozásra várva.
Budapesten nem közlekedtek a villamosok és a buszok. A
halottakat már eltakarították, de romok borították a síneket,
utcákat. Gyalog keltem át a fõvároson, a Körtéren egy teher-
autó vett föl, az vitt haza. Mûködött még a szolidaritás, de a
közhangulat halálos volt. A boltokon és közüzemeken kívül
minden leállt, sztrájkolt az egész ország. Ilyen sem azelõtt,
sem azóta nem történt nálunk. Nem hittük, hogy lesz kika-
paszkodás ebbõl a gödörbõl.

Most meg itt van ez az új év. Minden jól mûködik, már
amennyire ez Magyarországon lehetséges. Járnak a vona-
tok, kihozták a mai újságot, a gáz, víz, villany pontosan meg-
érkezik, a szemetet valószínûleg elviszik ma is. A bankauto-
mata kiadta a kért pénzt, egybõl mínuszba kerültünk. Majd
jön a nyugdíj, az valamit javít a helyzeten. Itthon megbeszél-
tük, hogy csak körülbelül feleannyit költhetünk, mint eddig.
A feleségek nem a férjeket hibáztatják, a politikai semleges-
ség elve nem engedi, hogy megírjam, kiket okolnak. Nem tu-
dom, meg lehet-e csinálni a családi megszorítást, de nincs le-
hetõség latolgatásra, muszáj megtenni. Mindenesetre öröm-
re ad okot, hogy nem minden család kényszerül összehúzni a
nadrágszíjat; ismét nem akarom megsérteni a sajtó függet-
lenségének elvét azzal, hogy neveket is mondok.

Majd meglátjuk, milyen lesz így az élet. Sokat próbált ország
ez, többször kiderült, hogy velünk akármit meg lehet csinál-
ni, bár az újabb nemzedékek el vannak kényeztetve, várha-
tók kisebb-nagyobb zûrök. A családi otthonok falain belül és
országosan is.

Kíváncsi vagyok…

(L. A.)
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Megfejtés

bika, eb, szamár, hangya, kacsa, kos
ló, moly, egér, kígyó, hal

Helyes megfejtést küldött be: Törzsök
Beáta, Sárbogárd; Nagy Kamilla,
Sárszentágota; Tóth Vivien Szilvia,
Sárbogárd; Kiszl Fanni, Sárbogárd;
Varga Dávid, Sárbogárd.

Szerencsés megfejtõnk:

KISZL FANNI
Sárbogárd, Barátság u. 5/1.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

Találós kérdés

Mikor jó a kicsi alma?

Melyik ló eszik parazsat?

Melyik alma való állatok alá?

Beküldési határidõ: 2007. január 9.

Heti idõjárás

Csütörtökön ismét front érkezik, sok-
felé csapadékkal, ami eleinte még hó,
havas esõ, késõbb egyre inkább esõ
formájában hullhat. Ezután átmeneti-
leg megnyugszik idõjárásunk, vasár-
napra virradó éjszaka azonban újabb
csapadékzóna ér el minket, várhatóan
esõvel. A hõmérsékletek az idõszak
során néhány fokkal a sokéves átlag
felett alakulnak. A reggeli hõmérsék-
let -2, 3 a nappali 0 és 8 fok körül
alakul.

www.metnet.hu

HÁROM TALÁLÓS KÉRDÉS
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer
egy királykisasszony, de olyan szép volt,
hogy párja nem akadt hetedhét országon.
Azt mondta, ahhoz megy feleségül, aki
három kérdésére meg tud felelni. Tudta
ezt ország-világ, és messze földrõl sereg-
lett az udvarába a sok királyfi, meg a sok
szép dalia. Csakhogy, aki nem tudott a ta-
lálós kérdésekre felelni, annak fejét vé-
tette a királylány. Tornyot építhetett vol-
na akár a sok levágott fejbõl, annyian
próbálkoztak már hiába.
Meghallotta ezt egyszer egy királyfi és így
szólt:
— Én bizony megpróbálom, ha a fejem-
mel fizetek is érte. Amikor megérkezett a
királyi udvarba, megszólította a királykis-
asszony öregapja:
— Mit akarsz itt, fiam! Vesztedre jöttél
ide! A fejeddel fizetsz, ha nem fejted meg
a három találós kérdést.
Azt mondja erre a királyfi:
— Az se baj, öregapám!
Az öreg bement a királylányhoz, és így
szólt:
— Megint érkezett egy királyfi; ezt már
semmiképp le ne fejeztesd; jobb, ha fele-
ségül mégy hozzá; ilyen szép, ilyen nemes
vitéz még sose fordult meg nálunk.
A királylány csak ennyit mondott:
— Nem kértem én senkit, hogy feleségül
vegyen! Ha nem felel meg a három kér-
désre, fejét vétetem.
Már jön is a királyfi, megszólítja a király-
kisasszonyt:

— Hogy szól a kérdés, nagyságos király-
kisasszony?
A királykisasszony meg így beszél:
— Egyvalaki átöleli az eget-földet egy-
maga, és nincs senki hozzá fogható. Ki
az?
— A Nap, ahhoz senki sem fogható.
A bölcsek kórusban kiáltották:
— Úgy van, a Nap! Nyert! Nyert! Kitalál-
ta!
Megint megszólalt a királyfi:
— Hogy szól a második kérdés, nagysá-
gos királykisasszony?
— Egy anya neveli a kisgyermekeit; ha
fölnevelte, elnyeli õket. Mi az?
— A tenger; az nyeli el a folyókat. Hát a
harmadik kérdés, nagyságos királykis-
asszony?
— Egy fa egyik ágán fekete levél nõ, a má-
sik ágán fehér levél nõ. Mi az?
— Az év, a nappalok és az éjszakák.
A bölcsek megint felkiáltottak:
— Megfelelt a három kérdésre!
A királyfi pedig feleségül vette a király-
kisasszonyt, és boldogan éltek, amíg meg
nem haltak.

Görög népmese

A LÓFÉLÉK
A lófélékre jellemzõ alakjuk szépsége,
aránylag erõs végtagjaik és csontos,
megnyúlt fejük, nagy, élénk szemekkel,
közepes nagyságú, hegyes, mozgékony
fülekkel, tág orrlyukakkal. Nyakuk
erõs, izmos. Testük hengeres, húsos.
Szõrzetük rövid és lágy, sûrûn a testre
fekvõ, a tarkójukon és a farkukon sö-
rényt alkot. Lábuk egyetlen, hasítatlan
patája önmagában oly jellegzetes, hogy
a lovakat minden más patástól megkü-
lönbözteti.
A lovak mozgása gyönyörködtetõ. A
szabadon élõ fajok szokásos járása se-
bes ügetés; futásuk könnyed vágta.
Érzékei közül legfejlettebb a hallás és a
szaglás. A lónak igen jó az emlékezete.
Az utat gazdájánál sokkal jobban isme-
ri. Régi gazdáját sok év elteltével is rög-
tön felismeri.
A lovak leggyakoribb színe: vörös-bar-
na, sárga, pej (barna törzs, fekete vég-
tagok), fakó fekete és deres (szürke).

Tudod-e?
Mi a ménes? Együtt legeltetett lovak
nagyobb csoportja.
Mi a gulya? Szarvasmarhák éjjel- nap-
pal a legelõn tartott csoportja.
Mi a csorda? Együtt legeltetett, de nem
a legelõn éjszakázó szarvasmarhák
csoportja.
Tudod-e, hogy az egyetlen ma is még élõ
õsvadlófaj Belsõ-Ázsia északi részeinek
sivatagos tájain, Dzsungáriában él?
Alakja rövid és vastag; sörényének nin-
csen üstöke, s a farka sem igazi lófarok.
Jellegzetessége még, hogy a lábai söté-
tek, az orra világos.
Egy érdekesség! A ló csak az orrán át
tud lélegezni, a száján keresztül nem.
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Január 5., SZOMBAT
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Rajz-
filmmúzeum 8.25 Süsü, a sárkány 9.00 Baba Tévé 9.30 Csellengõk 9.55 Egérút
11.25 Európa kék szalagja, a Duna 12.00 Hírek 12.05 Delta 12.35 Az Óceán Csil-
laga 13.00 Iskolatársak 14.00 Don Matteo 14.55 Unokáink sem fogják látni
15.25 TS—Út Pekingbe 15.55 TS 18.00 Testi mesék 19.00 Híradó 19.30 Lu-
xor-show 19.55 Ötös lottó-sorsolás 20.10 Lázadás a Bountyn 23.05 Hotel Dili
0.20 Hírek 0.25 Sporthírek 0.35 A dzsessz születésétõl napjainkig
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Az internet csodái 6.25 Kölyökklub 9.05 Dis-
ney-rajzfilmek 10.20 Receptklub 10.35 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.45 Tuti gimi 13.30 Egy rém rendes család 14.20 Rendõr-akadé-
mia 15.10 L. A. Heat—Halálos páros 16.05 Harmadik mûszak 16.50 Mr. Milliárd
18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 19.30 A Függetlenség Napja 22.15 Csillagközi
invázió 0.35 A Dakar 1.00 Sûrû lé 2.40 Fókusz plusz
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.30 Ez kész! Pénz! 11.00 Mókás állatvilág 11.30 Babavi-
lág 12.00 Dilizsaruk 12.30 Hetedik mennyország 13.20 Knight Rider 14.10
JAG—Becsületbeli ügyek 15.00 A láthatatlan ember 15.50 Bûbájos boszorkák
16.45 Csillagkapu 17.35 Rex 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity 20.10
Idegroncs derbi 21.50 Komputer-kémek 0.05 Tolvajszezon 1.55 10-8: Veszélyes
õrjárat 2.45 A láthatatlan ember 3.35 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.00 Krónika 5.40 Házunk tája 6.33 Az én
hazám… 8.00 Krónika 8.06 Kopogtató 8.28 BUÉK, 2007! 12.00 Krónika 12.30
Barangoló 13.04 Új zenei 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 Indiai
szenvedély 21.07 Szeretlek drága hájam! 22.00 Krónika 22.20 A 23. óra 23.00
Hírek, kenó 23.04 Saját hangja, vigye haza 0.10 Éjszaka

Január 7., VASÁRNAP
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Netkori
8.55 Fõtér 9.50 „Így szól az Úr!” 9.55 Örömhír 10.25 Református ifjúsági mûsor
10.30 Útmutató 11.00 Egyházak Amerikában 12.00 Hírek 12.10 Irány a Nyugat!
13.50 TS-Sport7 14.45 Apassionata 15.40 Magyar elsõk 16.00 Stílus 16.30
„Feszti” körkép 17.00 Abszolút 17.30 VEVÕ-SZOLGÁLAT 18.00 BBC exkluzív
19.00 Híradó 19.25 Krém 20.25 A szólás szabadsága 21.35 Férfiszív 23.20 Hírek
23.25 Sporthírek 23.30 TS-Motorsport
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop Shop 6.00 Yugioh 6.20 Kölyökklub 9.40 Recept-
klub 9.55 Havazin 10.25 Játék 11.45 Isteni sugallat 12.00 Híradó 12.05 Éjszaka a
földön szilveszterkor a Nokiával 13.25 Teguila és Bonetti legújabb kalandjai
14.25 Egy rém rendes család 14.50 Seven Days—Az idõkapu 15.45 Eltûntnek
nyilvánítva 16.45 Döglött akták 17.35 Titkos küldetés 18.30 Híradó 19.00 Cobra
11 20.00 Kutyabajnok 22.00 Heti hetes 23.05 Frankangyal 1.00 A Dakar 1.25
Portré 1.55 Latin sárkány
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 10.00
Lassie 10.30 Két TestÕr 11.00 Stahl konyhája 11.35 Sliders 13.15 Knight Rider
14.10 Monk—Flúgos nyomozó 15.05 Smalville 16.00 Jake 2.0 16.50 Rejtélyes
vírusok nyomában 17.40 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
A vasálarcos 22.20 Az ördög maga 0.20 Képírók 2.00 Napló
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 Római katolikus szentmise közvetítés 11.05 Gondolat-
jel 12.00 Krónika 12.25 Harminc perc alatt 13.05 Névjegy 14.04 Szonda 14.35
Népdalkörök pódiuma 15.04 Kard és kereszt 15.35 Mûvészlemezek 16.04 Ma-
gyar örökség 17.00 A mi idõnk 18.00 Krónika 19.04 Sportvilág 19.30 Esti mese
19.40 Operett-keringõk 20.04 Rádiófónia 21.03 Közvetítés a Katona József
Színházból 22.00 Krónika 23.49 Schubert dalok 0.10 Éjszaka

Január 8., HÉTFÕ
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Titokza-
tos Násztya 9.45 Mit fõzzünk ma? 9.55 A szólás szabadsága 10.55 Hegyek min-
den évszakra 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.30 Roma Magazin 13.00
Domovina 13.25 Cucu malac 13.40 Mérföldkövek a magyar technika történeté-
ben 14.15 Szívtipró gimi 15.05 BBC-exkluzív 15.55 Kodály 125 16.05 Ouinn dok-
tornõ, a varázsló 17.00 Körzeti híradók 17.10 Bûvölet 18.10 Jog-alap 18.20
Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 A tv ügyvédje 21.05 Kék fény
22.00 Hétfõ este 22.30 Provokátor 23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek
23.40 Itáliai utazásom
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.15 Receptklub 11.30 Játék 12.00 Híradó 13.55 Mozimatiné 15.15 Dis-
ney-rajzfilm 15.40 Csacska angyal 16.30 Balázs-show 17.30 Mónika-show
18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 20.00 Fókusz 20.35 Barátok közt 21.10
Veszély az óceán felett 22.40 A bérgyilkosnõ 0.35 A Dakar 0.55 Reflektor 1.20
ITTHON 1.40 AutóMánia 2.15 Kemény zsaruk 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Hajrá, skacok! 12.00 Észbontó 13.00 Mozidélután 15.25 Lisa csak egy van
16.20 Joey 16.45 Mentõhelikopter 17.35 Everwood 18.30 Tények 19.05 Aktív
19.40 Jóban-rosszban 20.10 Irigy Hónaljmirigy 21.15 NCIS 22.10 Szulák And-
rea-show 23.00 A világ árvái 23.30 Tények este 24.00 Csillagkapu 0.50 Nõfaló
fantom 2.20 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.34 Határok nélkül 5.39 Falurádió 6.33 Az én hazám 8.00
Krónika 9.04 Napközben 10.00 Krónika 11.04 Szonda 11.33 Édes Anna—Koszto-
lányi Dezsõ regénye 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05
Vendég a háznál 13.30 A görög katolikus egyház félórája 14.10 Zene-szóval
15.05 Tudós fórum 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Pénz,
piac, profit 17.45 Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvi-
lág 19.50 Mese 20.04 Aranyemberek 20.35 Lehetõleg hadiárvát—Gáti István
apróhirdetés-gyûjteményébõl 21.05 A Szabó család 21.35 Értsünk szót! 22.00
Krónika 22.30 Felhang 23.00 Hírek, kenó 23.04 Hangversenymúzeum 0.10 Éj-
szaka

Január 9., KEDD
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Titokza-
tos Násztya 9.50 Mit fõzzünk ma? 10.05 Fõtér 11.00 Allegro 11.30 Vevõszolgálat
12.00 Híradó 12.30 Srpski ekran 13.00 Unser Bildschirm 13.30 Betty Boop és
barátai 13.40 Mérföldkövek 14.15 Szívtipró gimi 15.05 Emeljük fel szívünket!
15.10 Katolikus krónika 16.45 Magyar elsõk 16.00 Kodály 125 16.10 Quinn dok-
tornõ, a varázsló 17.00 Körzeti híradók 17.15 Bûvölet 18.10 Jog-alap 18.20
Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Önök kérték! 21.05 Kedd 21
22.00 Kedd este 22.30 Valami Hungary 23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sport-
hírek 23.35 Napló 56 23.40 Itáliai utazásom
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top shop
11.15 Receptklub 11.30 Játék 12.00 Híradó 13.25 Bazi nagy görög élet 13.55
Mozimatiné 15.15 Disney-rajzfilm 15.40 Isteni sugallat 16.30 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 19.55 Fókusz 20.25
Barátok közt 21.05 Godsend—A teremtés klinikája 22.55 XXI. század, a legen-
dák velünk élnek 23.25 Az elnök emberei 0.20 A Dakar 0.45 Reflektor 1.00 Mé-
lyen az erdõben 2.35 Egy rém rendes család 3.05 Fókusz
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Hajrá, skacok! 12.25 Észbontó 13.25 Mozidélután 15.25 Lisa csak egy van
16.20 Joey 16.45 Mentõhelikopter 17.35 Everwood 18.30 Tények 19.05 Aktív
19.40 Jóban-rosszban 20.10 Columbo 21.35 Cápa 2. 23.40 Tények este 0.10 Így
készült a Konyec—Az utolsó csekk a pohárban címû film 0.40 Sírig tartó barát-
ság 1.30 Táncalap 2.40 Aktív
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 11.33 Édes
Anna 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a ház-
nál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Társalgó 15.05 Hangos recept
16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Világóra plusz 17.45 Kék boly-
gó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese 20.04
Aranyemberek 20.35 Lehetõleg hadiárvát 21.05 Vallási híradó 21.35 Hagyo-
mányápolók 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Tér-idõ 23.00 Hírek,
kenó 23.04 Nagy mesterek 0.10 Éjszaka

Január 10., SZERDA
MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Titokza-
tos Násztya 9.45 Mit fõzzünk ma? 10.00 A tv ügyvédje 10.50 Ünnep a világ körül
11.00 Múlt-kor 11.30 Alkotóház 12.00 Híradó 12.30 Hervatska 13.00 Ecranul
nostru 13.25 Tapsi Hapsi kalandjai 13.40 Mérdföldkövek a magyar technika tör-
ténetében 14.15 Szívtipró gimi 15.05 Kormányváró 15.35 „Feszti” körkép 16.00
Kodály 125 16.010 Quinn doktornõ, a varázsló 17.00 Körzeti híradók 17.15 BÛ-
VÖLET 18.10 Jog-alap 18.20 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05
Réztábla a kapu alatt 22.00 Szerda este 22.30 Bestseller 23.00 Kultúrház 23.25
Hírek 23.30 Sporthírek 23.40 Lapozó 0.10 Amerikai Psycho
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.15 Receptklub 11.30 Játék 13.55 Mozimatiné 15.15 Disney-rajzfilm 15.40 Is-
teni sugallat 16.35 Balázs-show 17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Te
vagy az életem 19.55 Fókusz 20.25 Barátok közt 21.05 A Szökés 22.05 Gyilkos
elmék 23.00 Alias 23.55 A Dakar 0.20 Reflektor 0.35 Velejéig gonosz 2.20 Ke-
mény zsaruk 3.15 Fókusz
TV2: 6.00 Két testõr 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Hajrá, skacok! 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután 15.25 Lisa csak egy van
16.20 Joey 16.45 Mentõhelikopter 17.35 Everwood 18.30 Tények 19.05 Aktív
19.40 Jóban-rosszban 20.10 A mélység fantomja 21.10 Született feleségek
22.10 Vak igazság 23.10 Tények este 23.40 Az átok 1.40 A bûn nyomában 2.30
Aktív
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 Édes Anna 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 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 Lehetõleg hadiárvát 21.05 Magyarok a
nagyvilágban 22.00 Krónika 22.30 Mérleg 23.00 Hírek, kenó 23.04 Operákból,
daljátékokból és operettekbõl 0.10 Éjszaka
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Január 11., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Titokza-
tos Násztya 9.45 Mit fõzzünk ma? 10.00 Krém 10.50 Ünnep a világ körül 11.00
Abszolút 11.30 Lapozó 12.00 Híradó 12.30 Slovenski utrinki 13.00 Roma fórum
13.30 Cucu malac kalandjai 13.40 Mérföldkövek a magyar technika történeté-
ben 14.15 Szívtipró gimi 15.05 Állatkölykök 16.00 Kodály 125 16.10 Quinn dok-
tornõ, a varázsló 17.00 Körzeti híradók 17.15 Bûvölet 18.10 Jog-alap 18.20
Szomszédok 19.00 Híradó 19.45 TV TAXI 20.05 Gõg 21.05 Csillagjegyek ura
22.00 Csütörtök este 22.30 Panoráma 23.00 Kultúrház 23.25 Hírek 23.30
Sporthírek 23.40 Éjfélkor indul útjára a gyönyör
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top Shop
11.15 Receptklub 11.30 Játék 12.00 Híradó 13.20 Bazi nagy görög élet 13.45
Mozimatiné 15.15 Disney-rajzfilm 15.40 Isteni sugallat 16.35 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 19.55 Fókusz 20.25
Barátok közt 21.05 Jó reggelt, Vietnam! 23.25 Házon kívül 23.55 Figyelõk 0.50 A
Dakar 1.15 Reflektor 1.30 Infománia 2.00 Egy rém rendes család 2.30 Házon kí-
vül 3.00 Fókusz
TV2: 6.00 Propaganda 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.00
Teleshop 11.35 Hajrá, skacok! 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután 15.25 Lisa
csak egy van 16.20 Joey 16.45 Mentõhelikopter 17.35 Everwood 18.30 Tények
19.05 Aktív 19.40 Jóban-rosszban 20.10 Álomhotel—Bali 21.50 A báránysültek
hallgatnak 23.20 Tények este 23.50 Strucc 0.20 Mimic—A júdásfaj 2.10 Aktív
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 Édes Anna 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvény-
könyv 13.05 Vendég a háznál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.10 Tár-
salgó 15.05 Vállalkozásklinika 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05
Csendes kilátás, 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 Az a boldo-
gító (?) zene 21.06 Kopogtató 21.55 Gyöngyszemek 22.00 Krónika 22.30 Iskola-
példa 23.00 Hírek, kenó 23.04 A mikrofonnál Kodály Zoltán 23.41 Respighi: Régi
olasz táncok 0.10 Éjszaka

Január 12., PÉNTEK

MTV: 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát Expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Titokza-
tos Násztya 9.45 Mit fõzzünk ma? 10.00 Életképek 10.35 12 hónap 11.00 Baba
Tévé 11.30 Panoráma 12.00 Híradó 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaink hol dombo-
rulnak? 13.25 Betty Boop és barátai 13.35 Mérföldkövek a magyar technika tör-
ténetébõl 14.10 Ünnep a világ körül 14.15 Szívtipró gimi 15.05 Regióra 16.00 Ko-
dály 125 16.05 Quinn doktornõ, a varázsló 17.00 Körzeti híradók 17.15 Bûvölet
18.05 Ünnep a világ körül 18.10 Jog-alap 18.20 Szomszédok 19.00 Híradó 19.45
TV TAXI 20.05 Gõg 21.05 Meseautóban 22.00 Péntek este 22.30 Múlt-kor 23.00
Kultúrház 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.40 Álmodozók
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.00 Receptklub 10.15 Top shop
10.55 Receptklub 11.30 Játék 12.00 Híradó 13.35 Bazi nagy görög élet 13.55
Mozimatiné 15.15 Disney-rajzfilm 15.40 Isteni sugallat 16.35 Balázs-show
17.30 Mónika-show 18.30 Híradó 19.00 Te vagy az életem 19.55 Fókusz 20.25
Barátok közt 21.05 Lost—Eltûntek 22.05 Odaát 22.40 Kegyetlen játékok 2. 0.35
Reflektor 0.50 MeneTrend 1.10 Fagyhatár 2.40 Egy rém rendes család 3.10
Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 6.55 Mokka 9.05 Szóda 10.00 Teleshop
11.35 Hajrá, skacok! 12.15 Észbontó 13.15 Mozidélután 15.25 Lisa csak egy van
16.20 Joey 16.45 Mentõhelikopter 17.35 Everwood 18.30 Tények 19.05 Aktív
19.40 Jóban-rosszban 20.10 A Midway-i csata 22.30 A médium 23.20 Tények
este 23.50 Kabinnyomás 1.30 Mister Sterling 2.20 Aktív
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 Édes Anna 12.00 Krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv
13.05 Vendég a háznál 13.30 Zsidó vallási félóra 14.10 Péntek kávéház 15.05 Rá-
dióélet 16.00 Krónika 16.15 Magyarországról jövök 17.05 Holnapra kész 17.45
Kék bolygó 18.00 Krónika 19.00 Határok nélkül 19.30 Sportvilág 19.50 Mese
20.04 Aranyemberek 20.35 Az a boldogító (?) zene 21.05 Tetten ért szavak 21.15
A 23. óra 22.00 Krónika 22.30 Fórum 23.00 Hírek, kenó 23.04 Egy hazában 0.10
Éjszaka

Még a régi világban történt, akkor, amikor még azon vitat-
koztak, hogy a karácsonyi ünnep megnevezését fenyõün-

nepre, vagy Télapó-ünnepre változtassák-e át. Tehát karácsony
este, mint más hétvégén, dolgoztunk. Éjfél felé összetakarítot-
tunk, a gépeket üresjáratba állítottuk. A férfiak valahonnan egy
másfél méteres fenyõfát hoztak. Feldíszítettük. Mindenféle
fémszálakat, fémforgácsot aggattunk rá. Csillogott, ragyogott,
mint tiszta éjszakán a csillagos égbolt. Ott állt a fa az üzem köze-
pén, egy asztalon felcicomázva, mint egy gazdag menyasszony.
Elégedetten álltuk körül.
Beke Jani, a nagy heccmester megvakarta hatalmas pocakját,
bólintott.
— Megvan! — kiáltott boldogan, mint aki aranyat talált. —
Aranyos virágszálam! — szólt Juliskának. — Állj fel erre a szék-
re és énekelj!
Juliska apró termetû öreglány volt. Valahonnan vidékrõl járt be
dolgozni. Kicsit „korlátozott” volt, de a sepregetéshez kiválóan
megfelelt. Nem kellett neki kétszer mondani, értett a szóból.
Kegyetlen, rikácsoló hangon énekelni kezdett.
— Menybõl az angyal, lejött hozzátok…
Az összesereglett munkások áhítattal hallgatták. Mindenki ha-
za, a családjára gondolt. Milyen jó lenne az estét otthon, családi
körben tölteni, és azután az ünnepi, éjféli misén részt venni.
— Szép ajándékot vívén szívünkben magukkal, magukkal… —
folytatódott az ének.
Most senkinek sem jutott eszébe a reszelõs, csiszolatlan hang
miatt szót emelni. Minden résztvevõ lelkében csodálatos nyu-
galom és béke honolt.
A szemek csillogása errõl tanúskodott.
Hajaj, ha a nagyfõnökök tudták volna!

Gérusz Ilona

KommunistaKommunista
karácsonykarácsony
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Hitelügyintézés! Lakáscélú, szabadfelhaszná-
lású hitelek, hitelkiváltással, ajándék érték-
becsléssel. 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
határidõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechni-
ka 06 (20) 924 3830. (0921735)

Hanganyagok gépelését vállalom. Tel.: 06
(70) 369 0476.
Olcsón ablak, ajtó; 06 (20) 216 7202.
Baba légzésfigyelõ, digitális mérleg bérelhetõ
Sárbogárdon. Tel.: 06 (70) 617 1395. (0214911)

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

Matematikából korrepetálást vállalok. Tel.:
06 (25) 460 835. (0214528)

Orosz, francia, német nyelvekbõl nyelvtaní-
tást, korrepetálást vállalok. Tel.: 06 (25)
460 835. (0214528)

Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással! Cser
kugli 1930 Ft/q, cser kugli akáccal 1940 Ft/q,
cser aprított 1980 Ft/q, cser aprított akáccal
1990 Ft/q, akác tûzifa kugliban 2.000 Ft/q,
akác tûzifa aprítva 2.100 Ft/q. Telefon: 06 (30)
986 2623.
Papföldi ABC 2007. január 1-jétõl üzletnek ki-
adó; 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)

Sárszentmiklóson, saroktelken, fürdõszobás
parasztház 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.

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

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

Tehermentes élelmiszerbolt berendezéssel és
árukészlettel valamint egy berendezés nélküli
üzlet (lakásnak is megfelel) Vajtán eladó. Tel.:
06 (30) 362 4141. (0214382)

Általános iskolások korrepetálása; magyar-
történelem felvételi elõkészítés; 06 (20) 886
3729. (0214381)

Anyadisznó levágásra eladó. Irányár: 280
Ft/kg. Sárbogárd, Huba u. 3. (Papföld); 06 (30)
214 5481. (0214376)

Sonka, kolbász füstölését vállalom. Érd.: 06
(30) 214 5481. (0214376)

Gázfûtéses, kétszobás, nappalis parasztház
4,8 millió Ft-ért eladó. Telefon: 06 (20) 468
1344. (0214368).

Trabant 1.1, 1990-es jó állapotban eladó; 06
(70) 319 5226. (0214361)

Veszélyes fák kivágását, fák kuglizását válla-
lom. Tel.: 06 (30) 857 1908. (0214355)

Készpénzért önálló fûtésû lakást vásárolnék;
06 (30) 361 1176. (0214354)

Családi ház eladó Alsószentivánon; 06 (25)
224 035. (0214600)

Bontott kúppala (70 db), 300 Ft/db eladó. Tel.:
06 (25) 460 821. (0214379)

Saját otthont szeretne? Vállalkozna? Vagy egy-
szerûen csak pénzre van szüksége? Forduljon
hozzánk bizalommal! Hitelek: lakáscélra, sza-
badfelhasználásra, hitelkiváltásra, vállalkozói
(Széchenyi-kártya), kezdõ vállalkozóknak is és
személyi hitelek. Biztosítások: lakás, élet, va-
gyon, gépjármû, betegbiztosítások. Iroda: Sár-
bogárd, Ady E. út 175/A (ruházati bolt); 06 (70)
943 7882, 06 (30) 684 1397. (0214385)

Sörözõbe pultost felveszek; 06 (30) 2665 234.

Betonkeverõ motor nélkül valamint 2 db,
43-as bakancs eladó; 06 (30) 434 1917. (0214396)

Asztali tûzhely, kisméretû kályha eladó; 06
(30) 434 1917. (0214396)

Árpád-lakótelepen 3. emeleti lakás eladó; 06
(20) 916 4933. (0214395)

Sütni való csirke kapható. Tinódi u. 52. Tel.: 06
(25) 460 738.

Jól mûködõ vállalkozásba munkatársakat ke-
res; 06 (70) 326 9852.

Választási malacok eladók; 06 (30) 579 2382.
(0214390)

Családi ház igényesnek kiadó; 06 (30) 330
2615. (0214389)

Építési telek Sárbogárd központjában eladó;
06 (30) 225 2067.

Nadrágfelvarrást, függönybeszegést stb. vál-
lalok; 06 (20) 432 1389. (0214400)

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.
(0170041)

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)

Egy beteg
kisfiú kér
segítséget

Remegõ kézzel vettem kezembe a tol-
lat, de fiam számára az egyetlen esély a
nyilvánosság.
Ebben a rohanó, kegyetlen világban
hiszem, hogy vannak még tiszta, jó ér-
zésû emberek. Én ezekhez az embe-
rekhez fordulok segítségért.
Pálfi Margit vagyok, Igar-Vámszõlõ-
hegyen élek. Gyermekeimet egyedül
nevelem. Tíz évvel ezelõtt összeomlott
az életem, mikor az orvosok elmagya-
rázták 4 éves fiam diagnózisát. Az
izomsorvadás nemsokára tolószékbe
kényszeríti Dávidot, és valószínûleg
nem éri meg a felnõttkort.
A kór folyamatos kínnal sorvasztja iz-
mait és sajnos már tolókocsihoz köti.
Nélkülem képtelen létezni, lassan
minden lélegzetvétel fáj, nincs pajtás,
sem jó barát. Mint szülõ, édesanya el-
fogadhatatlan számomra az egész. Tíz
éve látom, ahogy a gyermekem a sze-
mem elõtt leépül, és zokszó nélkül, fel-
nõtteket megszégyenítve viseli és tûri
fájdalmát, betegségét. Úgy gondolom,
egy szülõ életében a legkegyetlenebb
dolog gyermeke szenvedését látni.
Gondolják az én helyembe magukat,
Önök mire lennének képesek gyerme-
keikért, boldogságukért, jólétükért,
egészségükért, s ha úgy hozza az élet,
az életben maradásukért. Lehetõség
lenne gyógykezelésre, de ez egy szép
álom. Álom egy jobb, méltóságtelje-
sebb életre, de sajnos ez milliókba ke-
rül. Most kérek minden jóérzésû em-
bert, aki tud, lehetõségeihez képest
segítsen! Segítsenek, talán ez az
egyetlen és utolsó esélyünk az életben
maradáshoz. Nem adjuk fel, nem
adhatjuk fel!
Tisztelettel és köszönettel: Pálfi Margit,
7016 Igar-Vámszõlõhegy, Petõfi u. 123.
Telefon: 06 (30) 961 6422.

Lakossági
bankszámlaszerzõdés

Amely létrejött egyrészrõl a Sárbo-
gárd és Vidéke Takarékszövetkezet
Mezõszilasi Kirendeltsége (7017
Mezõszilas, Petõfi u. 12.,
07-02-0011-22 cégjegyzékszáma) — a
továbbiakban: Takarékszövetkezet,
másrészrõl Pálfi Margit — a további-
akban: számlatulajdonos között.

Felajánlásaikat a következõ
bankszámlaszámra tehetik meg:

58100109-10007565.
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TE KUTYATOLVAJ!
Te egy lelketlen ember vagy!

Karácsony elõtt lévõ szombaton (de-
cember 23.), reggel fél 8 és 8 óra között
elloptad a kislánykám kiskutyáját (a ké-
pen látható). Ezzel a tetteddel nagyon
nagy szomorúságot okoztál neki és az
egész családnak is.

Hát milyen ember vagy te? Képes voltál
lopott kiskutyát ajándékozni kará-
csonyra, vagy nem volt pénzed italra és
azért loptad el, hogy az árából tudjál in-
ni?

Azért írom ilyen módon ezt a pár sort,
hogy az, akinek elajándékoztad, vagy el-
loptad, tudja meg, hogy te milyen egy
ember vagy. Te kutyatolvaj! A kiskutya
még nem lett beoltva, ha ezután sem
lesz, akkor elõfordulhat, hogy elpusztul.
Kérném azt az embert, aki karácsonyra
kapott, vagy vett egy ilyen kiskutyát, na-
gyon kérem, hozza vissza! És kérném
még azokat a jó szándékú embereket,
akik látták, vagy tudják, hogy kará-
csonykor ki kapott vagy vett ilyen (fehér
spitz) kiskutyát, értesítsenek mihama-
rabb az alábbi címen vagy telefonszá-

mon. Bízunk abban, hogy vannak még
segítõkész emberek.

7000 Sárbogárd, Dobó u. 30.
Telefon: 06 (20) 214 2130,

06 (20) 214 2977.

Sárbogárdi KÉPESLAPOK
kaphatók szerkesztõségünkben

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

tel.: 06 (25) 508 900.

Sikerekben gazdag, boldogSikerekben gazdag, boldog
új évet kívánunk mindenúj évet kívánunk minden
kedves partnerünknek!kedves partnerünknek!

Suzuki Barta, SárbogárdSuzuki Barta, Sárbogárd
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Nyílt
tér

Nekrológ
Ferikéért

Észrevétlenül elment. Nem látjuk töb-
bet sietõs, apró léptû kis alakját, piros-
pozsgás arcát, amint délelõttönként
megy hózentrógeros nadrágjában a
megszokott kocsmájába egy snapszra
vagy egy kisfröccsre, utána sietve visz-
sza dolgozni pici mûhelyébe, ahol vár-
tak rá a feljött cipõk talpai, sarkai,
hogy titokzatos csirizével, apró, kis
bütykös ujjaival megragassza õket. S
amit õ megcsinált vagy megjavított, so-
ha többé nem eresztett el. Sok munká-
ja volt, nem tudom, hogy gyõzte. Fél
Sárbogárd oda hordta a cipõjét, amit õ
határidõre megjavított. Pedig nem
volt határidõnaplója, fejben tartotta,
mikorra kérték, hogy készen legyen.
Állítólag az elemi iskolában mindig je-
les tanuló volt, mondták.
Már nem kiabálnak többé a kapuju-
kon, hogy „Ferike, kész a cipõm?”
Már nem sürgeti senki. Családja nem
volt, csak 88 éves, idõs édesanyja sirat-
ja.
Én biztos vagyok benne, hogy a túlvilá-
gon is lesz munkád, de hogy ott lesz-e
elég csiriz, azt már nem tudom.
Nyugodjál békében, Ferike!

Dr. Gulyás Menyhértné Rózsika

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik felejthetetlen halottunk,

MAJSAI JÁNOS
temetésén megjelentek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
és bármely módon részvétüket

nyilvánították.
Külön köszönetet mondunk

dr. Huszár András Ph. D.-nek, illetve a
Szentlélek temetkezés dolgozóinak.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

MEDVECZKI FERENC
cipész

2006. december 29-én,
életének 68. évében elhunyt.
Temetése 2007. január 5-én,

14 órakor, katolikus gyászszertartás
szerint a Huszár-temetõben lesz.

Gyászoló család

Abíróság elõtt fényképeztük le ezt a garázdák által megrongált, kiszúrt gumijú, ki-
kötött biciklit. Bánatos gazdája jogos felháborodásában tett rá egy táblát az aláb-

bi felirattal: „Mielõtt a dolgozó ember kerékpárját megrongálod, gondolj anyádra,
milyen marhát hozott a világra!”

/Szerk./

A fényes kirakatok mögött...
A fényes kirakatok mögött drága porté-
kák kínálgatják magukat. Az utcákon a
nagy tömeg. Az utolsó pillanatban min-
denki igyekszik beszerezni, amit idáig
nem volt alkalma, vagy ideje nem volt rá.

A pénztáraknál perceg a forint. A kasszá-
ban gyûlik a pénz. Ajándékozási lázban
ég falu és város.

Alkonyodik. Karácsony körül hamar sö-
tétedik. Az utcán nagy sürgés-forgásban
egy öregasszony lassan lépeget. Meglát a
földön egy kis ágacskát, lehajol, felveszi.
Tulajdonképpen nem kell neki nagyot
hajolnia, hiszen görbe háta miatt a keze
csaknem földig ér.

Körülnéz, nem látja senki. Mindenki
mással van elfoglalva.

Hazaér, a kis szobában az asztalra teszi a
fenyõágat, a vázába, ott jobban mutat.
Kihúzza a fiókot, a kacatok között talál
egy kicsi bábut. Talál még egy fél dióhé-
jat. Forgatja — jó lesz ez, csak még se-
lyempapírba kell csomagolni, ahogy illik.
Gyertyát gyújt, ünnepel.
Elé ül, ünnepel. Gondolatban lassan té-
továzva a múltba merül. Nagy karácsony-
fa, sok gyerek. Apa, anya és a gyerekek
nagy hanggal énekelnek. Készülnek az éj-
féli misére.
Kondul a harangszó. Felriad az öreg né-
ni. Már világos reggel van.
Az ablakon kitekint, nagy pelyhekben
hull a hó. Odakint zeng az ünnepi ha-
rangszó.

Gérusz Ilona

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak,

akik szeretett férjem,
édesapám, nagyapánk,

HORVÁTH LÁSZLÓ

temetésén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek és

gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család


