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A téli csúszós utak miatt fokozott óva-
tosságra van szükség a közutakon. A
gyorshajtás és a figyelmetlenség súlyos
balesetet okozhat. Erre figyelmeztet a
múlt csütörtökön Sárbogárd központ-
jában történt szerencsés kimenetelû
karambol, amikor négy autó csúszott
egymásba a zebránál.
A zebrán gyalogos haladt át. Ezt észlelve
egy autós hirtelen fékezett. A mögötte
haladó másik autó nekiütközött. Ennek
ismét nekiütközött egy harmadik, mely-
nek sofõrje megsérült, mivel nekiütkö-
zött egy kamion.

Zebránál bármikor számítani lehet arra,
hogy egy gyalogos — akár váratlanul is —
lelép az átkelõhelyre. A gépjármûvek ve-
zetõinek úgy kell haladni az úton, hogy
ebben az esetben is meg tudjanak állni.
Ha csúszós az úttest, akkor megállni még
nehezebb, ez azonban senkit nem mente-
sít a felelõsség alól, mert a KRESZ szabá-
lyai szerint mindig az adott útviszonyok-
nak megfelelõen kell vezetni. Szerencse a
szerencsétlenségben, hogy súlyos sérülés
nem történt, a gyalogos is épségben meg-
úszta.
Vezessenek óvatosan!!!

/H/

INDUL
A NÉPSZAVAZÁSI

KAMPÁNY
Tarlós István, a Fidesz szociális népszavazási
kezdeményezésével kapcsolatos kampánykör-
útján Sárbogárdon tartott fórumot hétfõn este
a mûvelõdési központban. A politikussal la-
punk tudósítója interjút is készített.

(Az írás a 2. oldalon olvasható.)

Emlékezés
József Attila
70 évvel ezelõtt,
1937. december
3-án halt meg
Balatonszárszón.
Nagy költõnkre
utolsó versével
emlékezünk.

Íme, hát megleltem hazámat,
a földet, ahol nevemet
hibátlanul írják fölébem,
ha eltemet, ki eltemet.

E föld befogad, mint a persely.
Mert nem kell (mily sajnálatos!)
a háborúból visszamaradt
húszfilléres, a vashatos.

Sem a vasgyûrû, melybe vésve
a szép szó áll, hogy új világ,
jog, föld. - Törvényünk háborús még
s szebbek az arany karikák.

Egyedül voltam én sokáig.
Majd eljöttek hozzám sokan.
Magad vagy, mondták; bár velük
voltam volna én boldogan.

Így éltem s voltam én hiába,
megállapíthatom magam.
Bolondot játszottak velem
s már halálom is hasztalan.

Mióta éltem, forgószélben
próbáltam állni helyemen.
Nagy nevetség, hogy nem vétettem
többet, mint vétettek nekem.

Szép a tavasz és szép a nyár is,
de szebb az õsz s legszebb a tél,
annak, ki tûzhelyet, családot,
már végképp másoknak remél.

1937. nov.

BALESETBALESET
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Indul a népszavazási kampány
Tarlós István, a Fidesz szociális
népszavazási kezdeményezésével
kapcsolatos kampánykörútja egyik
állomásaként Sárbogárdon tartott
fórumot hétfõn este a mûvelõdési
központban.

A hallgatóságot Varga Gábor cecei pol-
gármester, a Fidesz 6. választókerüle-
tének elnöke köszöntötte, majd Gomba-
szöginé dr. Balogh Ibolya hozzászólásá-
ban a Fejér Megyei Közgyûlés elnöke-
ként szerzett tapasztalatai alapján jelen-
tette ki, hogy a jelenlegi kormányt nem
érdeklik az emberek, sem az alkotmány,
sem a törvények, csak a pénz. Meglátása
szerint az önkormányzati finanszírozás
ma alkotmánysértõ, és minden egyéb
vonatkozó törvényt is figyelmen kívül
hagy.
Dr. Iván László gerontológus professzor,
országgyûlési képviselõ (Fidesz) a szociá-
lis népszavazás lélektanáról beszélve azt
hangsúlyozta, hogy a magyar lakosság
nemcsak az anyagiaktól és a kilátástalan-
ságtól szenved, hanem a magányosságtól
és az emberek egymás közti viszonyainak
megromlásától is, mivel támasz nélkül
maradtak.
Székyné dr. Sztrémi Melinda, Salgótar-
ján fideszes polgármestere saját városá-
nak polgárait hozta fel példaként, hogy
mi motiválja a hátrányosabb helyzetû te-
lepülések lakóit a népszavazás támogatá-
sára.
Tarlós István a kórházi napidíjjal kapcso-
latos aláírások hitelesítése ügyében kiala-
kult helyzetrõl úgy vélekedett, hogy eb-

ben az esetben az idõhúzás szándéka lát-
szik.
Egy 80 éves idõs ember alábbi hozzászó-
lása nagy tetszést aratott a közönség kö-
rében.
„A háború után, amikor hazakerültem,
1947-tõl fogva a mai napig mindig dolgoz-
tam, pedig már 80 éves vagyok. Nehéz fizi-
kai munkát végeztem, vagonkirakó voltam.
Akkor, kérem, odajöttek, hogy jegyezzük a
békekölcsönt. Jegyeztem. Jött Vietnám
megsegítése, ott is jegyeztem. Utána a hábo-
rús jóvátételre kértek. Rendben van, föl-
ajánlottuk. Magyarországon a kórházaink-
ra egy heti fizetést a magyar munkások föl-
ajánlottak. Oda jutott az ország, hogy se-
honnai emberek a kórházakat eladják. Õk
a földön sem voltak, még nem is léteztek,
amikor én már dolgoztam. Mi építettük ezt
az országot. Milyen jogcímen adják el, mi-
kor meg sem kérdeztek, hogy adom-e?”
A fórum elõtt Tarlós Istvánnal készítet-
tem interjút.
Hargitai Lajos: — Ebben a kampányban
milyen eredményre számítanak? Remél-
hetõ, hogy a kormány megváltoztatja az
álláspontját a vitatott kérdésekben?
Tarlós István: — Ez a kampány már há-
rom hete tart, és egyre biztosabbak va-
gyunk a sikerben. Nem kellett volna az
egész országban felszerelni a vizitdíj-au-
tomatákat iszonyatos pénzekért. Nyilván
tisztában volt a szocialista frakció az
SZDSZ többbiztosítós rendszerrel össze-
függõ egészségügyi koncepciójával. Azt
látjuk, hogy napról napra észlelik õk ma-
guk is, hogy a népszavazás iránti érdeklõ-
dés nõ. Az emberek egyre szélesebb tö-
megei értik meg, hogy mirõl is van itt szó.
Nem teheti meg egy kormány, hogy szö-
gesen ellentétes politikai gyakorlatot
folytat, mint amit meghirdetett.
— Az országos választási bizottság az új-
sághírek szerint lassítani akarja a népsza-
vazás kiírásának folyamatát.
— Itt is kilóg a lóláb. A Fidesz kétnapon-
ta szólongatja föl az OVB-t, hogy dönt-
sön már, minden feltétel adott. A magyar
nép türelmes, fát lehet vágni a hátán, el-

nézõ, belátó, de nem hülye. A népszava-
zás kiüresítésének szándéka, az idõhúzás
szándéka, a néptõl való félelem jelei most
már kétségbevonhatatlanul látszanak.
— A szocialista frakcióban is viták vannak
a kérdésekkel kapcsolatban.
— Ezek ijedtségi tünetek, bátorságfej-
lesztõ gyakorlatok, hiszen egyértelmû,
hogy ami az országban történik, annak a
baloldalisághoz, a meghirdetett kor-
mányprogramhoz semmi köze nincsen.
Az ellátórendszer szétverésérõl van szó.
A vizitdíjnál az állam felbontott egy tár-
sadalmi szerzõdést, hiszen iszonyatos
összegeket vontak le az emberek kerese-
tébõl azzal az ígérettel, hogy majd gon-
doskodnak róluk. Ha egy forintot kérné-
nek, az is tisztességtelen lenne, hiszen
alanyi jogon járnának a most pénzért kí-
nált szolgáltatások. A kórházi napidíj
esetében hasonló a helyzet. Akárcsak a
tandíjnál. Míg a gazdagok tehetségtelen
gyerekei pénzért továbbtanulhatnak, a
középréteg és a leszakadó rétegek tehet-
séges gyermekei a közelébe sem kerül-
hetnek a felsõoktatásnak. Ennek a kor-
mánynak, hiába nevezi magát baloldal-
inak, látni kell, hogy már semmilyen
baloldali értékhordozó szerepe nincsen.
— Várható, hogy sikeres népszavazás, el-
söprõ igen esetén a kormány megfontolja a
dolgot és levonja a tanulságokat?
— Ezt kellene remélnünk, mert egy ön-
magát demokratának nevezõ miniszter-
elnök és egy önmagát demokratikusnak
aposztrofáló kormány nem tehetne mást.
De megteheti a kormány vagy a minisz-
terelnök úr, hogy megvonja a vállát. Leg-
késõbb 2010-ben a választók levonják a
konzekvenciákat, hiszen önmagáról állít-
ja ki a bizonyítványt a kormány és annak
feje, hogy mégsem demokraták.
— Ha mégis végigviszi a kormány ezt a vál-
toztatást, remélhetõ-e, hogy 2010-ben visz-
szafordítható lesz?
— Amíg hivatalban van ez a kormány,
rengeteg szörnyûséget mûvelhet. Mániá-
kusan szüntetik meg ebben az országban
a szülészeteket. Bárhova megyek, mint
például most Móron, ezzel fogadnak.
Felvetõdik a kérdés, hogy Horváth Ágnes
miniszter asszony így haragszik a nõkre?
Gazdasági értelemben is sok kár okozha-
tó még az országnak 2010-ig. A Med-
gyessy és a Gyurcsány miniszterelnök
urak által vezetett kormányok idején na-
gyobb hiteleket vett fel ez az ország, mint
a Kádár-korszakban. Egy ilyen kormány-
zati magatartásra nekünk jogunk van vá-
laszolni, sõt, a jövõ tekintetében bizonyos
értelemben kötelességünk is, hiszen ez a
népszavazás a jövõrõl szól, hogy megaka-
dályozzuk a kormány ámokfutását.

Hargitai Lajos

INGYENES
KOMPUTERES
LÁTÁSVIZSGÁLAT
kedden 14-17 óráig, csütörtökön 9-12 óráig.

Egészségpénztári (már Honvéd EP is)
és bankkártyák elfogadása!

Nyitva tartás: hétfõ és szombat: 8.30-12-ig,
keddtõl péntekig: 8.30-17-ig.

Sárbogárd, Ady E. út 101.
Telefon: 06 (25) 460 562, 06 (70) 611 8812

TÖKÉLETES LÁTÁS ELÉRHETÕ ÁRON
FÜGGETLEN LÁTÁSSZAKÉRTÕTÕL.

* Nálunk a világ vezetõ szemüveglencse
és kontaktlencse gyártó

összes terméke közül választhat
az Ön egyedi igényének megfelelõen.
* Megteheti, hogy olyan szemüveget
vásárol, amely nem rontja a szemét,

stílusos és jól is áll Önnek.
* Akkor is megvásárolhatja, ha nem tudja

azonnal elõvenni a pénzt a tárcájából,
mert részletre is megfizetheti.
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Kistérségi ülés Sárbogárdon
November 26-án Sárbogárdon, a díszte-
remben tartotta soros ülését a Sárbogár-
di kistérség tanácsa.
Juhász János, Sárbogárd polgármestere
nem fogadta el az elsõ három (költségve-
téssel kapcsolatos) napirendi pontot.
Emiatt azokról 12 órakor szavaztak új-
ból, mert a meghívó szerint a megismé-
telt ülésen már elegendõ volt a minõsített
többség.
Elfogadták a Sárbogárdi Többcélú Kis-
térségi Tanács 2008. évi munkatervét.
Határozatlan idõre alkalmazzák az ügye-
leti körök gépkocsivezetõit.
Méhes Lajosné, Alap polgármestere:
Szakmailag indokoltnak tartanám, ha a
pedagógiai szakszolgálathoz kapcsol-
nánk a nevelési tanácsadót, mivel a tele-
pülések abban az esetben tudják elkülde-
ni a gyermekeket vizsgálatra, ha a nevelé-
si tanácsadó véleményezi õket. Minden
település a sajátos nevelési igényû gyer-
mekeknek a normatívát csak a szakértõi
rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján ítélheti meg. A Velencei kistér-
ségben erre van már élõ példa is. Három
településen nincs fejlesztõszoba, ezt meg
kellene valósítani ezen a három települé-
sen.

Térfigyelõ rendszer

Térfigyelõ rendszereket mûködtetnének
a kistérségben, ennek lehetõségeit ismer-
ték meg a jelenlévõk.
Tóth Ervin, a kistérségi iroda vezetõje:
Az a kérdés, hogy ez a rendszer milyen
elõnyökkel jár, és ki finanszírozza.

Varga János: Pár hónappal ezelõtt az il-
letékes kapitányság vezetõjével és a me-
gyei fõkapitánnyal tárgyaltunk arról a le-
hetõségrõl, ami Fehérváron már 3 éve
mûködik. A Rõdner Kft. számos intéz-
mény õrzését végzi, térfigyelõ rendszere-
ket használ kül- és belterületeken egy-
aránt. A rendõrségen mûködõ rendszer-
rõl van szó. A finanszírozást a kft. vállalja,
megfelelõ banki segítséggel. Van rá mód,
hogy akár bérben, akár értékesítésben
gondolkodhassunk. Minden településen
felmérnénk a lehetõségeket. Ha több te-
lepülés jelentkezik, és a kapitányságon
kevesebb szervert kell telepítenünk, ak-
kor a költségek megoszthatóak. 3-4 ka-
merával lehetne indítani egy-egy telepü-
lésen, mely aztán bõvíthetõ a késõbbiek-
ben. Az internet-szolgáltatókkal is tár-
gyaltunk már.

Közoktatás,
esélyegyenlõség

A közoktatás-fejlesztési stratégia és
esélyegyenlõségi terv kidolgoztatása kap-
csán Méhes Lajosné megfogalmazta: Az
elmúlt társulási ülésen felvetettem, hogy
a pályázatok szempontjából mindenkép-
pen fontos ennek a tervnek az elkészítte-
tése, és törvényi kötelezettségnek is ele-
get teszünk. Megkerestem több céget,
akik elküldték az ajánlatukat. Az egyik a
Magisztérium, melynek ajánlata 1 millió
Ft. A koncepció elkészítése a közoktatás-
nál egy helyzetfeltárással fog kezdõdni.
Ez egy teljes képet fog adni a társulás ré-
szére, hogy a jövõ évben milyen úton in-
duljon el, és milyen normatívák hívhatók
még le.
Magyar József: Megpróbálunk csináltat-
ni egy egységes, minden követelménynek
megfelelõ koncepciót és tervet.
Varga Gábor: A szociális helyzettõl, rá-
szorultságtól függõen rendelet határozza
meg, hogy melyik településnek kell csi-
náltatni.
Méhes Lajosné: Minden évben változik a
szociális rászorultság, változik a gyerme-
keknek a száma.
Végül a Magisztérium ajánlatát fogadták
el egyhangúlag.

Egyebek

Tóth Ervin: A kistérségi ügyelet kapcsán
9 hónap került kiszámlázásra a tagönkor-
mányzatok felé. Három önkormányzat
még nem egyenlítette ki az utolsó szám-
lát, illetve Vajta túlfizetett. Az idén még
egy hónap kerül kiszámlázásra, mert volt
egy tavalyról maradt pénzmaradvány, és
ebbõl a kifizetéseket teljesítettünk.
Döntöttek arról is, hogy december 22-én
és 29-én (szombati munkanapokon)
egész napos ügyelet lesz.
Juhász János: Lehet, hogy nem ide tarto-
zik, de amíg a kamera itt van, addig sze-
retném ezt elmondani. Humorosnak
szánt írás jelent meg a múlt héten Közpo-
gácsa címmel, és szeretném felhívni min-
denkinek a figyelmét, hogy akik a köz-
szemlére kitett közpogácsából, közvízbõl
— enyhe központi fûtés mellett — fo-
gyasztottak, közfeladatot ellátva, hibáz-
tak. Tehát mindenképp hibáztatok ti is,
ezt a közvélemény tájékoztatása miatt
mondom. Az illetõ úrnak címzem, a helyi
médiamogulnak, Hargitai Lajosnak:
ahelyett, hogy a közbeszédet tematizál-
ná, sokkal jobban tenné, ha a központi
költségvetéshez a közfeladatok ellátásá-
ra a közterheket befizetné. És még egy
rövid megjegyzésem van: a Lapszemléje,
amely nevetgéléssel, kerek mondatok hi-
ányával tarkított, sokak szemében közrö-
hej tárgyát képezi. Köszönöm a közfi-
gyelmeteket.
Szerkesztõi megjegyzés Juhász János Hargi-
tai Lajost személyesen érintõ megjegyzésé-
hez: Hivatalos dokumentumokkal igazolni
tudjuk, hogy Hargitai Lajosnak nem volt és
jelenleg sincs semmiféle köztartozása sem a
helyi önkormányzattal, sem az állammal
(APEH) szemben. Juhász János ezzel a
nem megfelelõ módon és helyen tett meg-
nyilatkozással, hivatali hatáskörével visz-
szaélve, megszegve esküjét, személyhez fû-
zõdõ jogokat és adótitkot sértett. Amennyi-
ben bármilyen — számunkra nem ismert
— köztartozásról tudomással bír, kérjük,
azt hivatalos úton közölje velünk.

Hargitai Kiss Virág
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Ártatlanul bilincsbe verve

Tényállás
November 15-én kora délután a rétszilasi
vasútvonalon, Rétszilas alsó megállóhely
elõtt, a kiserdõnél a vonat a sínek közt
ballagó birkanyájba belehajtott és elgá-
zolt több állatot. A jármû megállt, aztán
értesítették a rendõröket, akik rövidesen
meg is érkeztek. Keresték a birkást, de
nem volt sehol. Aztán az egyik rendõr a
távolban megpillantott egy, a sínek közt a
baleset helyszíne felé ballagó embert.
Zöld kapucnis katonai esõkabát volt raj-
ta, éppen olyan, mint amilyen a birkáso-
kon szokott lenni. Úgy gondolta, hogy ez
lehet a hanyag juhász — mert hát a vadul
verõ havas esõben ugyan ki más ballaghat
a sínek közt? —, elindult hát felé.

Forster József története
Az erdõ másik oldalán legeltek Forster
József tehenei. Józsi ezen a délutánon ki-
ment hozzájuk, hogy megnézze õket,
mert az egyik éppen ellõfélben volt. A fe-
lesége meg a lánya autóval indultak Sár-
bogárdra. A sorompónál azonban hosszú
sor állt. Látták, hogy a kiserdõnél valamit
elütött a vonat, szóltak hát Józsinak,
menjen már ki, nézze meg, nem azt a haj-
léktalant ütötte-e el, aki télre Józsiék
pusztai romos házában húzta meg magát.
Ballagott hát Józsi, mit sem sejtve, hogy
egy dühös rendõr képében élete megrázó
kalandjába sodródik bele éppen. Fogal-
ma sem volt arról, hogy mi történt. Azt
hallotta csak, ahogy közeledett, hogy a fe-
lé tartó rendõr valamit kiabál. Nem látta
akkor még az elütött birkákat sem.
Így mesélte el a történteket:
Esett a havas esõ, nagyon rossz idõ volt.
Ahogy ott megyek a sínek között, egyszer
csak hallom ám, hogy a felém közeledõ
rendõr azt kiabálja nekem: „Mit csináltál,
te tróger, vendel?” Erre én válaszoltam

neki, hogy én se tróger, se vendel nem va-
gyok. Õ erre azt mondta: „Megállj ven-
del, majd elintézlek!” Hát, ilyen szóvál-
tásba keveredtem a rendõrrel, mire oda-
ért hozzám. Akkor telefonált valakinek.
Amikor befejezte a telefonálást, váratla-
nul odalépett mellém. Elkapta a bal keze-
met, hátracsavarta, kirúgta alólam a lába-
mat. Keresztbe, a sínek közé estem úgy,
hogy a torkom az egyik sínen volt, a lá-
bam a másikon. Az egész olyan hirtelen
történt, hogy szinte föl se fogtam. Arra
eszméltem, hogy egy pillanat alatt a nya-
kamat a sín nyomja, a rendõr meg a háta-
mon térdel. Hátrahúzta a másik kezem is,
és már kattant is a csuklómon a bilincs.
Jajgattam, mert szoros volt a bilincs, és
fájt, ahogy feszítette a kezemet. Nyögve
azt kérdeztem: mit tettem, hogy ezt ér-
demlem, miért bilincselt meg?
— Még ezt kérdezed, te vendel? Ti sose
vagytok hibásak? Ti mindig ártatlanok
vagytok? — ripakodott rám, miközben
feszegette fölfelé a kezemet, csak úgy ro-
pogott a vállam.
Jajgattam hangosan és segítségért kiabál-
tam.
— Meg ne merj szólalni, mert szétverem
a fejedet, te vendel! — kiabált rám, majd
a hátrabilincselt kezemnél fogva ránga-
tott fölfelé, és rugdalta az oldalam, hogy
álljak föl.
De így nem tudtam fölkelni, hiába ránga-
tott. Rajtam volt a kapucnis katonai esõ-
kabát, ki se láttam belõle. Nagy kínkeser-
vesen oldalra fordultam, így tudtam föl-
állni. Akkor már jött két másik rendõr fe-
lénk. Azoknak azt mondta az, aki megbi-
lincselt:
— Meg akart lógni a vendel, de én lete-
pertem, és adtam neki, mert nem volt haj-
landó igazolni magát.

— Nem vagyok én bûnözõ, se rabló, hogy
titkoljam a nevem, Forster József vagyok
— feleltem.
Aztán odakísértek az erdõ alján álló
rendõrautóhoz és beültettek. Az utóbbi
két rendõr elindult velem, a harmadik,
aki megbilincselt, még visszament a hely-
színre. Aztán telefonon azt beszélték,
hogy megjött a birkák tulajdonosa, men-
jünk vissza. Visszafordult velem a rend-
õrautó. Odajött az elütött birkák tulajdo-
nosa. Amikor meglátott engem, csak fog-
ta a fejét:
— Jaj, mit tettetek, az öreg Forstert fog-
tátok meg! Az ártatlan, semmi köze a bir-
kákhoz, azok az enyémek, eresszétek el
gyorsan!
A rendõrök azonban azt mondták, hogy
nem ereszthetnek el, mert csak a kapi-
tányságon vehetik le rólam a bilincset.
Bekísértek a kapitányságra. Ott végre le-
vették a bilincset. Nagyon fájt a kezem
meg a vállam. Leültettek a folyosón. Ott
ültem vagy fél óráig, aztán betettek a
rendõrautóba és levittek látleletet venni
Sárszentmiklósra. Mivel már nem ért rá a
doktor, visszavittek a rendõrségre. Akkor
még egy óráig ott ültem a rendõrség fo-
lyosóján szégyenszemre, világ csúfjára,
majd átvittek az orvosi ügyeletre, ahol
látleletet vettek a sérüléseimrõl. A bilincs
szoros volt, meg rángattak, ezért annak
ott volt a nyoma. Még egy hét múlva is
véraláfutásos volt a csuklóm. A vállam
bedagadt, még most is fáj a rángatástól.
Mivel vastag volt a ruhám, a rúgások nyo-
ma nem látszott.
Ezután visszavittek. Jegyzõkönyvet nem
vettek fel. Azt mondták, hogy azért nem,
mert nem vagyok bûnös. Búcsúzóul még
adtak egy igazolást, amit alá is írattak ve-
lem, hogy 2007. november 15-én 13.10-
tõl 16.10-ig korlátoztak a személyi sza-
badságomban. Akkor azt kérdeztem,
hogy mivel megyek én most haza? Azt fe-
lelték, menjek azzal, amivel akarok. Rét-
szilas 6 km, gyalog nem kis távolság; Had-
nagypuszta a falutól még két kilométer.
Még csak elnézést se kértek, hogy téve-
désbõl más helyett bilincseltek meg.
Forster Józsefnek javasoltam, hogy
amennyiben sérelmesnek találja a vele
történteket, tegyen panaszt a kapitányság
vezetõjénél. A kapitány urat én is felhív-
tam az esettel kapcsolatban, és elmond-
tam, mit javasoltam Forster Józsefnek. A
rendõrkapitány felajánlotta, hogy hétfõn
hivatali idõben bármikor fogadja meg-
hallgatásra õt. Ez meg is történt. Forster
József elmondta nekem, hogy a kapitány
készséges volt, türelemmel meghallgatta,
és ígéretet tett az ügy alapos kivizsgálásá-
ra. Igazi úriemberként viselkedett vele.
Azt is mondta neki, hogy a vizsgálatot az
ügyészség fogja lefolytatni az eset kap-
csán. (Folyt. a következõ oldalon�)

Aki kocsmába megy, ne csodálja, ha más helyett õ kapja a pofont. A mai kor divatja
szerint nem elég ártatlannak lenni, annak is kell látszani. Ha valaki az öltözete, ki-
nézete alapján „vendel birkásnak” látszik, bármi megtörténhet vele.

Valahogy így járt Forster József rétszilasi tehenesgazda is.

Józsi nem ad a látszatra. Nem jár hatmilliós terepjáróval, zörgõ aranylánccal a
nyakában. Hadnagypuszta birtokosaként hiába fejnek a gazdaságában három-
száz tehenet naponta, õ maga megy a gulya után, ha esik, ha fúj, ha perzseli a nap.
Na, és hogyan öltözzön az ember ehhez a munkához? Természetesen nem báli ru-
hába. Talán ez volt az egyik oka, hogy belekeveredett egy furcsa ügybe, aztán most
mindenféle pletykákat terjesztenek róla a faluban.

A kocsmában, meg faluszerte azt beszélik, hogy a minap a birkáit részegen a vonat
alá hajtotta, aztán megverte a rendõrt, aki igazoltatni akarta, és nekiment még a
vasutasoknak is. A történtek, de fõleg a hazug pletykák lelkileg kikészítették a
Forster családot, ezért kérték az újság segítségét, hogy a valós történetet írjam le
az újságba úgy, ahogy volt, abban mindenkit megszólaltatva.

A történet, amibe Forster József úgy került bele, mint Pilátus a Krédóba, több vál-
tozatból bontakozik ki. Mondhatnánk, hogy senki nem okolható, hogy így alakult,
mert ilyen világban élünk, de tanulságot mindenki számára jelent.
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Kiállítás Móré Imre
sportemlékeibõl

Az új cecei mûvelõdési házban, az elõ-
térben állandó kiállítás nyílt a Cecérõl
elszármazott, világhírû sportember, Mó-
ré Imre pályájának emlékeibõl, doku-
mentumaiból. Mint több alkalommal is
olvashatták lapunkban, Móré Imre
1956-ban hagyta el Magyarországot fia-
tal diákként. Bejárta a világot, majd
Svédországba került, ahol a bajnok Mal-
mö csapatát irányította, és a világbajnok
svéd nemzeti válogatott edzõje lett. Ké-
sõbb sportdiplomataként tett sokat a
nemzetközi sportért. Igazi hazafiként
máig hûséges maradt szülõfalujához.

Korábban az Illyés Gyula Általános Isko-
lában rendeztek már kiállítást Móré Imre
sportemlékeibõl. Azokat a tárgyakat
most áthozták a mûvélõdési házba, és
újabbakkal kiegészítve megnyitották az
állandó kiállítást. Beszédében Varga Gá-
bor polgármester méltatta ennek jelentõ-
ségét Cece község életében. Ebbõl az al-
kalomból interjút készítettem Móré Im-
rével.
Hargitai Lajos: — Nagy érdeklõdéssel és
büszkeséggel járják végig a sportemlé-
keidbõl megnyílt állandó kiállítást a cecei-
ek és az ide betérõ vendégek.
Móré Imre: — Örülök, hogy az állandó
kiállításomnak ilyen szép környezetben,
az új kultúrházba biztosítottak helyet.
— Csodálni való ez a sok szép trófea. Ezek
mind a Te életed emlékei?
— Ez csak egy kis töredéke az emlékeim-
nek. Azt hiszem, fontos a jövõ generáció-
ja számára, hogy tudják: volt 1956-ban
egy forradalom, és 51 évvel ezelõtt innen,
Cecérõl indult el egy honfitársuk a nagy-
világba, akit Móré Imrének hívtak, és a
labdarúgásban elérte ezeket a sikereket.
Jólestek az MLSZ alelnökének és a lab-
darúgó-szövetség elnökének, Nemes Fe-
rinek a megnyitón mondott méltató sza-
vai.
— Ezek az emlékek az életednek melyik
részébõl valók?
— 1922-ben drága édesapám, Móré Imre
indította el többek között a cecei sport-
egyesület. Itt van a képe ennek a csapat-
nak. Mikor ebben a cecei csapatban édes-
apám után játszottam, 15 éves voltam. Így
indult el ez a történet.
— Aztán 56-ban kikerültél Svédországba.
— A legnagyobb büszkeségem, amikor
Malmö csapatánál voltam. Amikor a svéd
válogatotthoz kerültem mint sportattasé,
akkor már kezdett befejezõdni a labdarú-
gó-pályafutásom. Érdekességként meg-
említem, hogy amikor a svéd válogatott-
nál voltam, 4-5 meccsem is volt a magyar
válogatott ellen, és sajnos majdnem min-

den meccset a svédek nyertek meg. Ami-
kor a svédek játszottak a magyarokkal,
mindig megkérdezték, hogy mit érzek.
Mit lehetett mondani diplomatikusan?
Hogy a jobbik csapat nyerjen. Magyar va-
gyok, Cecén születtem, itt voltam 24 éves
koromig, 25 éves voltam, amikor kikerül-
tem. De látod, mindig szívesen jövök
haza a kis falumba. Csak az fáj, hogy
egyszer majd elfelejtik az embert.
— Nem hiszem, hogy téged elfelejtenek.
Aki belép a kultúrházba, mind ezt a kiállí-
tott anyagot láthatja évtizedek múlva is.
— Persze, hiszen fényképek láthatók itt
híres csapatokról, akikkel dolgoztam, hí-
res sportemberekrõl, akikkel találkoz-
tam pályafutásom alatt, és ezekben a tár-
lókban a sikerekre emlékeztetõ serlegek,
oklevelek, dokumentumok kaptak még
helyet. Remélem, hogy büszkék lesznek a
ceceiek — nemcsak arra, hogy én Móré
Imre vagyok, hanem arra is, hogy cecei
vagyok, hogy innen kerültem el a nagyvi-
lágba.
— S mint lokálpatrióta, mindig nagy öröm-
mel jössz haza.
— Igen. Amikor megválasztottak dísz-
polgárnak Cecén, nagy megtiszteltetés
volt nekem. Mindig is kötelességemnek
éreztem, hogy a falumat képviseljem a
nagyvilágban. Mindig büszkén mondom,
hogy én Cecérõl jöttem, itt születtem és a
lelki kötelékek ide fûznek a szülõfalum-
hoz. Nem változtattam meg a nevem,
mint sok emigráns magyar. Itt, Cecén ke-
reszteltek, Móré Imre vagyok, és az ma-
radok mindhalálig.
— Adja Isten, hogy még sok évig köszönt-
hessünk erõben, egészségben Cece ünnepe-
in!

Hargitai Lajos

A birkatulajdonos története
Megkerestem a birkák tulajdonosát. Õ
elmondta, hogy nagyon sajnálja azt, ami
Forster Józsi bácsival történt. Õ igazolta
a rendõrök elõtt, hogy Józsi bácsinak
semmi köze a birkák elütéséhez, de a
rendõrök nem engedhették el akkor sem,
mert a bilincset csak a rendõrségen ve-
hették le róla, és látleletet is kell felvetet-
ni a szabályok szerint. Tudomása szerint
azért bilincselték meg, mert el akart sza-
ladni a helyszínrõl, és nem mutatkozott
be, hanem még vissza is beszélt a rendõr-
nek. Állítólag azt mondta: „Ha vendel-
nek szólít, akkor Vendel a nevem.” Neki
is elég nagy baja lett az ügybõl. Mivel
bûncselekmény a vasúti közlekedés ve-
szélyeztetése, gyorsított eljárásban a bí-
róság már ítéletet is hozott vele szemben.
Pénzbírságot szabtak ki rá, és egy év pró-
bára bocsátották, ráadásul két birkája is
megdöglött.

A rendõrség története
Enczi József rendõrkapitánynál két alka-
lommal is érdeklõdtem az üggyel kapcso-
latban. Elsõ alkalommal a történteket
követõ napon. Akkor elmondta, hogy tud
az esetrõl. Amikor ugyanis a birkákat el-
ütötte a vonat, fölhívta õt a helyszínre ki-
érkezõ rendõr és tájékoztatta, hogy elfo-
gott egy személyt, aki a sínek közt ment a
helyszín felé. Feltételezhetõ, hogy az le-
hetett megbízva a birkák õrzésével. Kér-
dezte, hogy mit tegyen, mert az illetõ nem
mondja meg a nevét, és nem hajlandó
magát igazolni. Mivel a vasúti közlekedés
veszélyeztetése bûncselekmény, a rendõr
azt a parancsot kapta, hogy a gyanús sze-
mélyt kísérjék be a kapitányságra. Ez az-
tán meg is történt. Közben jelentkezett a
birkák tényleges tulajdonosa, aki vállalta
az esetért a felelõsséget. Vele szemben a
rendõrség eljárást indított.
A rendõrkapitánnyal folytatott második
beszélgetésemkor Enczi József elmond-
ta, hogy a rendõrök meghallgatásából az
derült ki, hogy nem bántalmazták Forster
Józsefet. Azért kellett megbilincselni,
mert a rendõrök elmondása szerint nem
mondta meg a nevét, és el akart menekül-
ni a helyszínrõl. Nem teperte a rendõr a
földre, hanem Forster József feküdt le
magától. A rendõr hiába mondta neki,
hogy keljen föl, mert hideg a föld és felfá-
zik. Próbálta felállítani, de erre Forster
József nem volt hajlandó, ezért húzta föl
a karjánál fogva. Mivel nem volt hajlandó
magát igazolni, mindenképpen elõ kel-
lett állítani a kapitányságra. Miután be-
igazolódott az ártatlansága, adtak neki
igazolást a szabadsága idõleges korláto-
zásáról, és elengedték.
A teljes igazság kiderítése érdekében a
rendõrkapitány az ügyet továbbította
vizsgálatra az ügyészségnek.
Forster Józsefet november 29-ére, csü-
törtökre idézték be Székesfehérvárra az
ügyészségre.

Hargitai Lajos



6 KÖZÉLET 2007. november 29. Bogárd és Vidéke

Szakmai nap
Alapon

A Sárbogárdi kistérség oktatási bizottsága és a Szentesi Kon-
zorcium intézményei kistérségünk óvodai és általános iskolai
pedagógusai részére szakmai konferenciát rendeztek az alapi
mûvelõdési házban.
A szakmai konferenciát Méhes Lajosné polgármester asszony
nyitotta meg.
A szakmai tanácskozáson a fogyatékos és egészséges gyerme-
kek együttnevelésének gyakorlati tapasztalatait ismerhették
meg a szakemberek. A tapasztalat azt mutatja, hogy az együtt-
nevelés sokkal jobb fejlõdési lehetõséget biztosít mind a fogya-
tékos, mind a nem fogyatékos gyermekek számára, ha ebben
megfelelõ speciális módszereket és eszközöket alkalmaznak.
Különös jelentõséggel bír az együttnevelés az egészségesek és
fogyatékosok közti szolidaritás erõsítésében.
Szó esett arról is, hogy ezt a törekvést az uniós pályázatokon ki-
emelten támogatják.
A program második részében szekcióüléseken három csoport-
ban foglalkoztak részletesen is a kérdéssel. Az egyik szekcióban
az óvodapedagógusok, a másik kettõben az általános iskolai pe-
dagógusok ismerkedtek meg sajátos nevelési, oktatási módsze-
rekkel a matematika oktatásában, illetve a szövegértés, szöveg-
alkotás tárgykörében.

Hargitai Lajos

Megújulhat a gimnázium
Megújulhat a sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium, pályázat útján — döntött a Fejér Me-
gyei Közgyûlés legutóbbi ülésén.
Balsay István, a közgyûlés fõállású elnöke a döntés kapcsán így
fogalmazott:
— Megnyílt a Regionális Operatív Program (ROP) két fontos feje-
zete: a közoktatási és a turisztikai, illetve hamarosan sor kerülhet
az egészségügyi fejlesztésekre is. A közgyûlés elsõ helyre rangsorolta
a megye déli részén lévõ, sárbogárdi Petõfi Sándor Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium fejlesztését. Halmozottan hátrá-
nyos helyzetû térségrõl van szó. Közel 17-20 %-os a munkanélkü-
liség. Mivel a ROP keretében összesen 250 millió Ft támogatás
válik elérhetõvé, lehetõségünk adódik arra, hogy a gimnáziumot a
XXI. század iskolájává tegyük, segítve Sárbogárd és térsége felzár-
kóztatását. A pályázatot január 2-áig fokozott ütemben kell elõ-
készíteni.
Január másodika ugyanis a kétlépcsõs pályázat elsõ fordulójá-
nak beadási határideje. Ennek eredménye májusra-júniusra

várható. A második fordulóra elõreláthatólag 2008 õszén kerül
sor, és a nyertesek 2009-ben kezdhetik meg a tényleges munká-
latokat.
Mint azt Boda János, az iskola igazgatója elmondta a Fejér Lap
címû kiadvány 2007/9. számában: annyi a gyermek, hogy nem
férnek el. A tanulók száma meghaladja a négyszázat. A túlje-
lentkezés minden ágban több mint kétszeres, de a helyhiány mi-
att a szakközépiskolai képzést egy-egy évfolyamon nem tudják
elindítani. A tervezett bõvítés, átalakítás révén új emelet kerül-
het az épületre, a tantermeket kényelmesebbé tehetik, és méltó
helyet kaphat a könyvtár is.
A közgyûlés döntése tehát utat nyitott a sárbogárdi gimnázium
felújításához, azonban még vissza van a pályázat során történõ
— remélhetõleg eredményes — megmérettetés.
A fejleményeket figyelemmel kísérjük.

Hargitai Kiss Virág

A véradók
köszöntése Alapon

Az alapi kultúrházban a véradókat köszöntötték november
23-án, pénteken délután. Méhes Lajosné polgármester asszony
köszöntõje után minden véradónak emléklapot adott át. Külön
köszöntötték azokat, akik már több mint 30 alkalommal adtak
vért. Mûsort adtak az alapi néptáncegyüttes táncosai és a páva-
körösök, az általános iskola tanulói, valamint a székesfehérvári
Szent István Szakiskola diákjai.
A mûsor után közös vacsorán látták vendégül a véradókat.

/H/

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának képviselõ-testülete

2007. november 29-én (csütörtökön),
15.15 órakor

együttes ülést tart Nagylók Község Önkormányzatának
képviselõ-testületével.

Az ülés helye: a polgármesteri hivatal díszterme,
Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend: a Sárbogárd—Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Tár-
sulás 2007. évi költségvetésének módosítása.

Juhász János polgármester

Fotó: Bertók
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Szemtõl szemben a polgármesterrel
E héten vették kezdetüket Juhász János
lakossági fórumai. A polgármester hét-
köznap esténként egy-egy városrészbe lá-
togat, hogy összegezze a tavaszi fórumok
óta történt eseményeket, valamint megis-
merje Sárbogárd polgárainak észrevéte-
leit a városvezetés munkájával kapcsolat-
ban.
Juhász János elsõ állomása a sárszent-
miklósi klubkönyvtár volt. Sajnos most is
igen kevesen érdeklõdtek a fórum iránt.
Fülöp István volt képviselõ, Gábris István
és Varga László jelenlegi képviselõk mel-
lett csupán 3 lakó jött el. A könyvtár veze-
tõjével, a polgármesterrel és a média kép-
viselõivel együtt összesen 10-en voltunk.
Juhász János bevezetõjében részletesen
ismertette a város gazdasági helyzetének
javítását célzó intézkedéseket (oktatá-
si—nevelési intézmények, konyhák raci-
onalizálása, a sárbogárdi orvosi ügyeleti
kör különválasztása a cecei ügyeleti kör-
tõl, kötvénykibocsátás stb.). Az elbocsá-
tásokkal járó kifizetésekre pályázaton
nyertek pénzt. Kijelentette: körülbelül
160 millió Ft megtakarítást érnek el ezen
intézkedéseknek köszönhetõen. Beszá-
molt a 2008-as évre körvonalazódó terve-
ikrõl is.

A jelenlévõ lakók jelezték: a konyhák át-
szervezése óta rosszabb az étel minõsége,
mint korábban.
Varga László képviselõ ezzel szemben
úgy fogalmazott: kikérte több gyerek vé-
leményét, és õk elégedettek voltak az
ételekkel.
Egy hölgy kifogásolta, hogy amikor a Rá-
kóczi utcában építették a kábeltévé-háló-
zatot, föltúrták a betonjárdát, és murva-
kõvel töltötték fel a helyét.
Juhász: A mûszaki osztályhoz kellene
fordulni a problémával; õk majd intéz-
kednek.
Egy úr a díszpolgárok kiválasztásával, va-
lamint a testületi ülésekkel kapcsolatban
fogalmazott meg kritikát. Sürgette a ha-
tárban történõ illegális szemétlerakás el-
leni intézkedést is.
Juhász: Kálozon már érdeklõdtem a me-
zõõri rendszerrõl, de a sárbogárdi gazdák
részérõl nem volt kellõ támogatása en-
nek a dolognak.
Fülöp István egyetértését fejezte ki a tes-
tület megszorító intézkedései kapcsán.
Hiányolta az alpolgármestereket a fó-
rumról. Sérelmezte, hogy a miklósi rava-
talozó-elõtetõ miatt korábban bírálat ér-
te õt Etelvári Zoltán és dr. Berzeviczy
Gábor részérõl, holott õ is gyûjtött ado-
mányt, sõt, szerzett kõmûvest, ácsot, fes-
tõt, akik ingyen megcsinálták volna a
munkát. De addig lett húzva-halasztva az
egész, hogy elúszott a hajó. Már sokadik
alkalommal kérdezte, hogy mi lesz a Vas-
út utcai lámpák javításával. A Bogárd és
Vidéke hetilap egy-egy írását és a szer-

kesztõség munkatársait is kritikával illet-
te.
Többen kérdezték, miért nem ürítik idõ-
ben a kukákat a szemétszállítók.
A polgármester fórumai december 7-éig
tartanak. A pontos idõpontokról és hely-
színekrõl lapunk múlt heti számából,
vagy a Bogárdi TV-n tájékozódhatnak.

Hallassuk a hangunkat!

A magam részérõl csak bátorítani tudok
mindenkit, hogy menjenek el a fórumok-
ra. Minél többen vesznek részt aktívan a
fórumokon, fogalmaznak meg véleményt
a városvezetõk munkájával kapcsolat-
ban, annál nagyobb az esélye annak, hogy
közös dolgaink olyan mederben folyja-
nak, amilyenben szeretnénk! A távolma-
radással csak azt erõsítjük a képviselõk-
ben, hogy azt csinálnak, amit akarnak. Ha
viszont ott vagyunk, és elmondjuk, mit
akarunk, akkor azzal nemcsak a képvise-
lõk munkáját segítjük, hanem a saját
ügyünket is. A képviselõknek érezniük,
látniuk kell azt, hogy döntéseiknek mek-
kora súlya van, hogy nem az egyéni érde-
keik fontosak, hanem a közösségé. Ez
azonban csak akkor lehetséges, ha mi, a
megbízóik minél többen elmegyünk az
ilyen fórumokra, és hallatjuk a hangun-
kat. Õk csak 17-en vannak, mi viszont 13
ezren! Valójában mi vagyunk az õ fel-
jebbvalóik! Az õ sorsuk — akárcsak a sa-
játunk — a mi kezünkben van!!!

Hargitai Kiss Virág

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2007. november 29-én
(csütörtök), 15.30 órakor

rendkívüli ülést tart.
Az ülés helye: a polgármesteri hivatal
díszterme, Sárbogárd, Hõsök tere 2.

Napirend:
1. A Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának módosítása.
2. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító ok-
iratának módosítása.
3. Az Egyesített Szociális Intézmény alapító
okiratának módosítása.
4. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ-
ének módosítása, valamint a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység
szakmai programjának módosítása.
5. Az Egyesített Szociális Intézmény SZMSZ-
ének és szakmai programjának módosítása.
6. A rendelõintézet tulajdonjog-átadásának
ügye.
7. Pályázat benyújtása a TIOP 1.1.1/07 kód-
számú informatikai fejlesztésre.
8. Pályázat benyújtása a Tompa M. u. 7. sz.
akadálymentesítésére.

Juhász János polgármester

Irka Mikulás Kupa 2007.
ASZTALITENISZ-VERSENY
A verseny célja: az asztalitenisz népszerûsítése és versenyzési

lehetõség biztosítása az érdeklõdõk és játszani kívánók számára.

A verseny ideje: 2007. december 9., 9.30 óra.
A verseny helye:

Sárbogárd, a Szent István Általános Iskola tornacsarnoka.

A verseny rendezõje: Irka papír—írószerbolt, Sárbogárd, Sárbogárd AK.
Versenybíróság: Papp László elnök, Tóth Zoltán elnökh.
Versenyszámok: 2 fõs csapatok, rövidített DC-formában (NB III-ban játszóknak);
2 fõs csapatok, rövidített DC-formában (a megyei I. osztályban játszóknak).
Felnõtt egyéni amatõr indulók részére.
Nevezés: a helyszínen 8.45 óráig.
Díjazás: az elsõ helyezettek érem- és kupa-, a további helyezettek éremdíjazásban részesülnek.
Költségek: a rendezés költségei a rendezõket, egyéb költségek a résztvevõket terhelik.
Egyebek: minden itt nem szabályozott kérdésben a MOATSZ versenyszabályaiban foglaltak az
irányadók.

Az öltözõben hagyott értékekért a rendezõség nem vállal felelõsséget.
Sárbogárd Asztalitenisz Klub vezetõsége
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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: 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)
470-007, 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: 9-11.
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 van, az elsõ, hogy azonnal feltesszük a kér-
dést: „Hova forduljunk segítségért?” Egy cím, egy név, egy telefonszám ilyenkor sokat je-
lent, olykor az idõben érkezõ segítség életet menthet. Úgy gondoltuk, rendszeresen, havon-
ta közreadjuk itt azokat a legfontosabb közérdekû információkat, melyekre bármikor szük-
ség 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.
Megyei 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(22)514-714, 06(22)506-168,
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: minden kedden és pénteken, 9-12-ig.
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.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.

Hasi ultrahang: Bizonytalan ideig a rendelés
szünetel.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig. De-
cember 12-31-ig a rendelés szünetel.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.
TÜDÕBETEG-GONDOZÓ: Szakrendelés és tüdõ-
szûrés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és péntek
8-14-ig, szerda 12-18-ig. December 22-étõl
2008. január 4-éig a rendelés szünetel.

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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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2007. november 29-én
(csütörtökön,) 15 órakor

együttes ülést tart

Hantos Község Önkormányzatának
képviselõ-testületével és Nagylók Község
Önkormányzatának képviselõ-testületével

a sárbogárdi polgármesteri hivatal
dísztermében.

Napirend:
1. A Sárbogárd—Hantos—Nagylók Szociális
Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társu-
lás társulási megállapodásának elfogadása.
2. A Sárbogárd—Hantos—Nagylók Gyer-
mekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2007.
évi költségvetésének módosítása.
3. Az Egyesített Szociális Intézmény alapító
okiratának, SZMSZ-ének és szakmai prog-
ramjának véleményezése.
4. A Központi Általános Iskola, Óvoda, Család-
segítõ és Gyermekjóléti Szolgálat alapító ok-
iratának, SZMSZ-ének és szakmai programjá-
nak véleményezése.

Juhász János polgármester

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 reg-
gel 7.30-ig, szombattól hétfõ reggelig, 7.30—7.30-ig.

CECEI KÖZPONTI ÜGYELET:
ALAP, ALSÓSZENTIVÁN, CECE,

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

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

FOGÁSZATI ÉS
IMPLANTOLÓGIAI

CENTRUM

www.eldent.hu
Székesfehérvár, Berényi út 37.,

06 (22) 501 008, 503 073

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

(FOGBEÜLTETÉS)

FÉMMENTES PORCELÁN
PÓTLÁSOK

FOGFEHÉRÍTÉS

TELJES KÖRÛ FOGÁSZATI
ELLÁTÁS

Jogosult állatorvosi
és betegellátási ügyelet

2007. december hó

A belföldi szállítást is végzik.

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

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

december 1-2.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06-30-8161-370

december 8-9.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd,
Ady E. út 50., 06-20-4719-054

december 15-16.: dr. Földi József, Cece, Köz-
társaság u. 30/a., 06-20-3557-213

december 23-24-25-26.: dr. Szénási Károly,
Sárbogárd, Tüzér u. 24., 06-30-8161-376

december 30-31.: dr. Pátzay István, Sárbo-
gárd, Köztársaság út 156., 06-30-520-88-77

2008. január 1.: dr. Pátzay István, Sárbogárd,
Köztársaság út 156., 06-30-520-88-77

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

Sárszentágota, Szabadegyháza
december 1-2.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06-30-9939-404

december 8-9.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977

december 15-16.: dr. Csele István, Sárosd,
Sport u. 30., 06-30-9939-404

december 23-24-25-26.: dr. Keszthelyi Gá-
bor, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.,
06-20-9749-065

december 30-31.: dr. Pátzay József, Sárbo-
gárd, Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977

2008. január 1.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977

A hatósági állatorvosi ügyelet
a 06-30-9563-168-as számú

telefonon érhetõ el.
(I-II. sz. körzet, továbbá Igar, Mezõszilas, Dég,
Lajoskomárom, Mezõkomárom, Szabadhíd-
vég, Pélpuszta)

Dr. Bögyös Gábor hatósági fõállatorvos,
dr. Móré Attila, a kamara elnöke

EZÜSTKALÁSZOS GAZDA
* Mezõgazdasági gépkezelõ

* Virágkötõ
* Növényvédõ- és méregraktár-kezelõ

TANFOLYAMOK INDULNAK DECEMBERBEN
a velencei Dr. Entz Ferenc Mezõgazdasági, Kereskedelmi és

Vendéglátóipari Szakképzõ Iskolában.
Érdeklõdni a 22/ 472-183 és a 30/ 99-76-204 telefonszámon lehet.

Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2007. november 29-én,
16.30 órakor

közmeghallgatást tart.
Az ülés helye: polgármesteri hivatal, díszte-
rem, Sárbogárd, Hõsök tere 2.
Napirend: Beszámoló az önkormányzat 2007.
évi gazdálkodásáról.
Tájékoztató a 2008. évi költségvetési koncep-
cióról.

Juhász János polgármester
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor–LSC Sárbogárd
városi teremlabdarúgó-bajnokság

A VII. forduló eredményei:

Légió 2000-Fair Bútor–OMV
2:8 (1:6)

Vezette: Szakács. Légió 2000: Megyesi, Csuti
I., Németh, Magyar, Mondovics. Csere: Hu-
szár, Szilágyi Cs., Szilágyi F. OMV: Plézer, Len-
gyel, Halasi, Gráczer, Killer. Csere: Fábián,
Nagy. Míg az OMV visszavonultan a kontrákra
épített, addig a Légió gyors lerohanásokkal
operált, melynek eredménye Mondovics talála-
ta volt. Becsületesen tesztelték Plézer kapust,
eredménytelenül. Az elsõ komoly támadást az
OMV a tizenharmadik percben vezette, Lengyel
átadása után. Gráczer lõtte a labdát a kapuba.
Szépen kidolgozott helyzet után Halasi volt
eredményes. Gráczer, Németh hibáját kihasz-
nálva, háromra növelte a gólok számát. Gráczer
lövésébe Huszár belelépett, lábáról a labda sa-
ját kapujába került. Ezután jött egy Magyar-féle
kapufa, majd szabadrúgás után Lengyel lõtte ki
a hosszú sarkot. Fábián átadását Lengyel érté-
kesítette, kialakítva az elsõ félidõ eredményét.
A második félidõben visszavett az iramból az
OMV, mégis eredményes volt Gráczer. Szöglet
után Fábián lõtt gólt. A Légió erejébõl még egy
szépítésre futotta Mondovics révén. Úgy lát-
szik, lassan magára talál az OMV, mert az utol-
só két fordulóban tizennyolcszor találtak az el-
lenfél kapujába. Sárga lap: Csuti I. Góllövõk:
Mondovics 2, illetve Gráczer 4, Halasi, Lengyel
2, Fábián.

Cece Öregfiúk–B. B. Truck SE
3:5 (1:2)

Vezette: Szakács I. Cece: Fülöp Gy., Danicsek,
Klazer, dr. Erdélyi, Kokics. Csere: Farkas, Kiss
P., Démuth. B. B. Truck: Meilinger, Dobro-
vóczki, Balázs, Zobák, Zádori. Csere: Gilicze,
Kovács, Pálinkás, Simon, Varga. Támadólag lé-
pett fel a B. B. Truck, mely góllá érett. Zobák
volt eredményes, támadgatott a Cece is, nem
sok eredménnyel. Zobák átadása Dobrovóczkit
tiszta helyzetben találta, lövése a kapu mellé
szólt. A kapus által játékba hozott labda dr. Er-
délyihez került, aki egy csel után egyenlített.
Zobák cselek után kapu mellé lõtt. Most többet
támadott a Cece, sok lövés ment Meilinger ka-
pujára, de hol kézzel, hol lábbal hárított. Nem fi-
gyeltek a védekezésre, Pálinkást egyedül hagy-
ták, aki nem hibázott. A második félidõben Var-
ga révén tovább növelte elõnyét a B. B. Truck.
Mindjárt utána dr. Erdélyi szépít, szorossá téve
az eredményt. Pálinkás ismét gólt szerez. Mint
a múltkor, megint összehoztak a cecei védõk
egy gólt, egyben az ötödiket. Még egyszer tud-
tak szépíteni, de többre nem futotta. Szerintük
rossz volt a játékvezetés. Sárga lap: Dobro-
vóczki. Góllövõk: dr. Erdélyi 2, Klazer, illetve
Zobák, Pálinkás 3, Varga.

Arsenal–Sárkeresztúr KIKE
1:9 (0:3)

Vezette: Ébl M. Arsenal: Kiss A., Veres G.,
Derecskei, Érsek, Lukács. Csere: Haray, Kiss
R., Palásti. Kike: Plézer, Vörös, Hajdinger J.,

Sütõ, Szauervein. Csere: Madár, Hajdinger Z.,
Viola. Hiába erõlködött Derecskei, egyedül ke-
vésnek bizonyult a KIKE ellen. Hajdinger J. har-
cosságát dicséri az elsõ gól. Hajdinger Z. ha-
gyott ki ziccerhelyzetet. Két szöglet, két Vö-
rös-féle gól, vége az elsõ félidõnek. A második
félidõ elején Lukács hagy ki nagy helyzetet. Vö-
rös meglövi egymás után a harmadik, majd a
negyedik gólját. Kész volt az Arsenal. Sütõ talá-
lata tovább növelte az elõnyt. Szép támadás fu-
tott végig a pályán, és megint Vörös volt ered-
ményes. Váratlanul Derecskei szépített. Ezután
Hajdinger Z. is letette névjegyét. A végered-
ményt Madár lepkególja jelentette. Teljesen
megérdemelt KIKE-gyõzelem. Most sajnálhat-
ják az elhullajtott pontokat! Góllövõk: Derecs-
kei, illetve Hajdinger J., Vörös 5, Sütõ, Hajdin-
ger Z., Madár.

Reál Margit–
Big Daddy Laca bisztró

8:4 (4:1)

Vezette: Tóth A. Reál: Verbóczki, Illyés, Kiss J.
Márton, Dani. Csere: Fekete, Fövenyi, Hollósi,
Hufnágel, Kiss Cs., Strausz. Laca bisztró:
Radó, Schmidt, Huszár T., Huszár L., Sereg.
Csere: Kiss. Csak idõ kérdése volt, hogy mikor
szerzi meg a vezetést a Reál Margit. Kiss J. ha-
gyott ki nagy helyzetet. Márton szerez elõnyt.
Addig totojáztak a Reál játékosai, míg Huszár L.
egyenlített. Felgyorsította a játékot a Reál, és
meg sem álltak négyig. A második félidõ gólzá-
poros játékot hozott, de a Laca bisztrónak nem
volt esélye a három pont megszerzésére, bár ja-
vuló játékot mutattak. Góllövõk: Márton 2,
Fövenyi 2, Kiss J. 2, Hollósi 2, illetve Huszár L.
2, Sereg, Kiss.

Extrém–Flamengó 4:1 (0:1)

Vezette: Szakács I. Extrém: Vörös, Dévényi,
Roszkopf, Horváth, Vámosi. Csere: Juhász, Pá-
linkás. Flamengó: Lekner, Verbóczki, Tóth, De-
recskei, Lakatos. Csere: Banda, Gál, Németh,
Parrag. Lassan pörögtek föl a játékosok. Parrag
eszmélt legelõbb, szép gólt lõtt. Kínlódott, kí-
sérletezett az Extrém. Juhász nagy helyzetet
hagyott ki. Gál a gólvonalról vágta ki a labdát.
Lõttek, de sikertelenül az Extrém játékosai.
Nem változott az eredmény az elsõ félidõben. A
második félidõben fordult a kocka, leiskolázta a
Flamengót az Extrém, és két duplával a maga
javára fordította az eredményt. Góllövõk: Vá-
mosi 2, Pálinkás 2, illetve Parrag.

Vidám Fiúk–Haladás 3:1 (2:1)

Vezete: Tóth A. Vidám Fiúk: Kiss, Huszti N.,
Huszti J., Horváth I., Németh. Csere: Kovács,
Farkas, Horváth II., Huszti R. Haladás: Géczi,
Szántó K., Balogh, Szalai, Varga. Csere: Szántó
Zs., Krajczár, Kis Szabó. A gólra törõbben játszó
csapat megérdemelten gyûjtötte be a három
pontot. Ma vidámabbak voltak a fiúk, hiszen
nyertek. Góllövõk: Horváth I. 3, illetve Szántó K.

Sárbogarak–Pusztaegresi Fiúk
5:0 (3:0)

Vezette: Tóth A. Sárbogarak: Futó, Gazdag,
Czipp, Kónya, Dizseri P. Csere: Németh, Dizseri
B. P.egres: Ellenbruck, Batári, Mogyorósi,
Kolonics, Egyed. Csere: Magyar, Bihar, Õri,
Molnár. A gólkülönbség ellenére nehezen adta
meg magát a P.egres. Döntött a két kapus közti
különbség. Míg Futó remek napot fogott ki, ad-
dig ezt Ellenbruck nem mondhatja el magáról. A
jó kezdés után visszaesett a tabellán a P.egresi
Fiúk. Góllövõk: Kónya 2, Dizseri B., Dizseri P.,
Gazdag.

Magnum–Krencz Nagyker
2:4 (1:3)

Vezette: Tóth I. Magnum: Györök, Mihalkó,
Vinkelmann T., Vörös, Bor. Csere: Csendes Z.,
Vinkelmann Zs. Krencz: Pálinkás, Ragya-
móczki, Király, Csendes, Gyenis. Csere: Simon,
Somogyi, Schneider, Szecsõdi. Lassú iramban,
sok hibával, kivárásra játszottak, tartottak egy-
mástól a csapatok. Két kósza lövés után Bor tü-
zelt kétszer; elõbb Pálinkás nagy bravúrral hárít,
a második lövése mellé szállt. Ezekben a per-
cekben inkább a Magnumnak voltak átgondol-
tabbak a támadásai. A kontrára játszó Krencz-
csapat részérõl igazi kispályás, szép támadás,
kidolgozott helyzet után Schneider megszerez-
te a vezetést. Míg a Magnum nem tudott gólt
szerezni, mert Pálinkás ragyogó napot fogott ki,
addig a Krencz-csapat — „királyuk” vezetésé-
vel — megint egy formás támadást indított,
amit Somogyi góllal fejezett be. Ebben az idõ-
szakban leiskolázta a Magnumot a Krencz-
csapat, és a harmadik gólját ismét Somogyi lö-
vi. Szabadrúgáshoz jutott a Magnum, Bor legu-
rította a labdát Vinkelmann Zs.-nak, akire nem
figyeltek a védõk, és megszerezte a szépítõ
gólt. A második félidõ elején Ragyamóczki hi-
báját Bor használta ki, szorossá téve a mérkõ-
zést. A Krencz-csapat az eredmény tartására
törekedett, sikerrel. Kontrából megint egy ra-
gyogó támadás, kidolgozott helyzet után a mér-
kõzés legjobbja, Király állította be a végered-
ményt a sportszerû mérkõzésen. Vereségével a
Magnum lecsúszott a tabella élérõl. Góllövõk:
Vinkelmann Zs., Bor, illetve Schneider, Somo-
gyi 2, Király.

Toledo 2005–Bad Boys
3:3 (1:2)

Vezette: Tóth Z. Toledo: Csuti J., Csuti T., ifj.
Bodoki, Dombi, Kiss L. Csere: Kiss A., Barabás,
Orbán, Horváth Zs. Bad Boys: Porkoláb, Mikuli,
Juhász, ifj. Soós, Kuti. Csere: Horváth I. E mér-
kõzést felvételrõl a Bogárdi TV 29-én, 16.00-kor
közvetíti. Góllövõk: ifj. Bodoki 2, Dombi, illetve
Kuti 3.

Memphis Plusz–Twister
7:1 (4:0)

Vezette: Szakács I: Memphis: Boros, Takács,
Roszkopf L., Emperger, Deák. Csere: Molnár,
Simon, Zámbó. Twister: Bognár I., Tóth A., Ba-
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Ez csalódás
volt

Véget ért a megyei I. osztályú labdarúgó-baj-
nokság õszi idénye. Az utolsó fordulóban Szar-
ka Peti duplájával 2:1 arányban nyertünk hazai
környezetben Sárszentmihály csapata ellen.
A mérkõzésrõl talán annyit, hogy egy kifejezet-
ten gyenge játékerõt képviselõ vendégcsapat
ellen nyögvenyelõs gyõzelmet arattunk. Az
igazsághoz hozzátartozik, hogy a vendégcsa-
patnak az egész mérkõzés alatt még helyzete
sem volt, igaz, nekünk is csak pár helyzetre fu-
totta.
Az utolsó mérkõzésen nem is vártunk csodá-
kat, már csak azért sem, mert egy erõsen fel-
ázott talajú pálya a védekezõ csapatnak ked-
vez. Már csak a fentiek tudatában sem alakul-
hatott ki szép játék, de azért a mutatott játéknál
többet vártam, vártunk.
A bajnokság kezdetén elvárás volt a csapattal
szemben az elsõ három hely valamelyikének
megszerzése, melyre — valljuk meg õszintén,
játékosállományunkat tekintve — reális esé-
lyünk volt, de a mérkõzések elõrehaladtával
mind nyilvánvalóbbá vált, hogy e célt nem fog-
juk elérni. Szembetûnõen gólképtelen a csatár-
sorunk, védelmünk pedig, amely csapatunk
erõssége volt, gyermeteg hibákat ejtett, és
sajnos sok esetben ordító egyéni hibák miatt
hagytuk el vesztesen a játékteret. Csatáraink
gólképtelenségére a legjellemzõbb, hogy talán
a hátvéd Szarka szerezte a legtöbb gólt.
Több klubvezetõvel, szurkolóval beszélgettem,
és azok egyike sem érti, miért nem megy a já-
ték csapatunknak, mert abban mindannyian
egyetértettek, hogy az osztály egyik legerõ-
sebb játékosállományával rendelkezünk. Az
okokat kutatva közülük többen csapatunk túl-
védekezését hozták fel indoknak. Erre felvetet-
tem: ahhoz képest sok gólt kaptunk, melyre el-
lenvetésként mondták: mert magunkra húztuk
az ellenfeleket. Azt is többen megjegyezték:
amit csapatunk az utolsó 10 percben tud pro-
dukálni, az fantasztikus, mert a támadófutball
menne nekünk.
Értékelve a játékosokat, számomra Szarka tel-
jesítménye volt a legmeggyõzõbb, Szabó L.
volt még, aki szinte végig jó és egyenletes tel-
jesítményt nyújtott, hozzájuk Král L. csatlako-
zott a meccsek javarészén. A többi játékos tel-
jesítményét nem értékelném, mert néhányan
megsértõdnének, pedig lenne olyan futballista,
akinek egy 10-es skálán nullát, vagy jobb eset-
ben 2-es osztályzatot adnék (az egész évi telje-
sítményre).
Mindezekhez hozzátartozik, hogy rangadóink
javarészét idegenben játszottuk, és az elõttünk
lévõ csapatok mindegyike hozzánk jön ta-
vasszal, tehát lehet javítani, bár számunkra sok
esetben nem kifejezetten elõny a hazai pálya.
Nem kell elkeseredni! Még mindig azt állítom:
ott lehetünk az elsõ háromban egy jó tavaszi
sorozattal és bátor támadójátékkal.

Szabó Béla

A megyei I. osztály állása:
1. Velence 15 13 - 2 48-18 39
2. Alba Regia 15 11 1 3 46-16 34
3. Bicske 14 10 1 3 45-20 31
4. Kápolnásnyék 15 10 1 4 35-14 31
5. Sárszentmiklós 15 8 2 5 30-20 26
6. Sárosd 14 8 - 6 27-24 24
7. Szabadegyháza 15 8 - 7 27-26 24
8. Polgárdi 14 6 5 3 22-15 23
9. Kisláng 14 6 2 6 26-25 20
10. Etyek 15 5 3 7 26-37 18
11. Iváncsa 15 4 5 6 20-29 17
12. Aba-Sárvíz 15 4 3 8 17-24 15
13. Sárszentmihály 15 4 - 11 18-57 12
14. Bakonycsernye 14 2 5 7 20-28 11
15. Csór 14 2 - 12 20-45 6
16. Pusztaszabolcs 15 1 2 12 14-43 5

A Femol-csoport
eredményei:

Baracs–Kisapostag 2-0 (0-0)
100 nézõ, vezette: Nagy K. Gólszerzõ: Szabó,
Bartók. Ifjúsági mérkõzés: 2-0.

Lajoskomárom–Tác-Csõsz 3-2 (1-0)
100 nézõ, vezette: Farkas. Gólszerzõ: Szabó,
Molnár, Csató, illetve Nagy, Gergõ. Ifjúsági
mérkõzés: 1-2.

Füle–Cece 0-2 (0-2)
40 nézõ, vezette: Teuschler. Gólszerzõ: Barta
(2). Ifjúsági mérkõzés: 0-4.

LMSK–Pálhalma SE 0-1 (0-1)
180 nézõ, vezette: Koszorús. Gólszerzõ: Durecz
(öngól). Kiállítva: Kertész, illetve Fehér. Ifjúsági
mérkõzés: 1-6.

Adony–Seregélyes SE 1-2 (1-0)
150 nézõ, vezette: Rácz. Gólszerzõ: Müller A., il-
letve Belovai (2). Ifjúsági mérkõzés: 2-1.

Mezõfalva–Zichyújfalu 1-1 (0-0)
100 nézõ, vezette: ifj. Nagy L. Gólszerzõ: Eper.
A vendégek gólszerzõjét nem sikerült kideríte-
nünk. Ifjúsági mérkõzés: 6-0.

Enying–Mezõszilas 5-2 (3-1)
100 nézõ, vezette: Závodka. Gólszerzõ: Paluska
L. (3), Paluska K., Molnár, illetve Szepesi, Ba-
logh. Ifjúsági mérkõzés: 1-4.

Káloz SE–Sárbogárd 5-1 (2-0)
150 nézõ, vezette: Tóth II. L. Gólszerzõ: Molnár
T. (3), Májer D., Balogh, illetve Baki. Ifjúsági
mérkõzés: 4-2.

A Femol-csoport állása:
1. Pálhalma 15 13 1 1 55-11 40
2. Seregélyes 15 11 1 3 59-25 34
3. Adony 15 9 3 3 39-15 30
4. LMSK 15 9 1 5 26-19 28
5. Baracs 15 8 3 4 27-14 27
6. Enying 14 7 2 5 34-30 23
7. Káloz 15 7 1 7 31-24 22
8. Mezõszilas 15 5 3 7 35-32 18
9. Tác-Csõsz 15 5 2 8 28-35 17
10. Mezõfalva 15 9 3 3 24-19 15
11. Cece 14 4 3 7 23-29 15
12. Zichyújfalu 15 4 3 8 28-35 15
13. Kisapostag 15 4 3 8 19-28 15
14. Lajoskomárom 15 4 1 10 13-45 13
15. Sárbogárd 15 3 3 9 19-44 12
16. Füle 15 - 1 14 9-64 1
A Mezõfalvától 15 büntetõpont levonva.

logh, Tóth V., Szabó L. Csere: Bognár T., Budai,
Katona, Szabó M. Sokáig mezõnyjáték folyt a
pályán, némi Memphis fölénnyel. Jól tartotta
magát az esélytelenebb csapat Nehezen tudta
feltörni a szigorú védekezést a Memphis. Deák
megunta a gólképtelenséget, megszerezte csa-
pata elsõ gólját. Egy támadás végén Simon fe-
jelt kapufát. Az eddig lejátszott mérkõzések leg-
szemtelenebb gólját Emperger szerezte: felné-
zett, cselezett, kivárt és gurított! Kidolgozott
helyzet után Simon perdítette a labdát a kapu-
ba. Boros védte Szabó M. erõs lövését. Simon
egyéni akció után beállította az elsõ félidõ ered-
ményét. A második félidõ elején Emperger ka-
pufája jelentette az eseményt. Késõbb Em-
perger lövését védte bravúrosan Bognár. Hadi-
lábon állt a góllövéssel Emperger. A nagy játék
közben elfelejtkezett Szabóról, aki szépített.
Végre Empi is betalált. Deák hibázott hátul, de
Tóth A. nem tudta kihasználni az adódó lehetõ-
séget. Ezután nagyon szórakoztatták magukat
a fiúk! Tóth A. került kiállításra. Az emberelõny-
ben játszó Memphis ezt Simon révén ki is hasz-
nálta. Tóth V. egy lepattanó labdával egyedül
tört kapura sikertelenül, mert Boros védett. A
végén még Simon volt eredményes. Kiállítás:
Tóth A. 2 perc. Góllövõk: Deák, Emperger 2, Si-
mon 4, illetve Szabó L.

Taki Team–DKS 0:5
A Taki Team a mérkõzésen nem jelent meg.
Ezért a versenykiírás értelmében a mérkõzés a
vétlen csapat javára 5:0-s gólkülönbséggel jó-
vá lett írva. Továbbá ki nem állásért 3 pont, a
sportszerûségi versenyben 20 büntetõpont
sújtja a Taki Team csapatát.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport:
1. Memphis Plusz 6 - 1 36:10 18
2. Extrém 6 - 1 35:12 18
3. Magnum V. Bt. 5 1 1 27:19 16
4. Légió 2000-Fair Bútor 5 - 2 24:14 15
5. Sárkeresztúr KIKE 4 1 2 32:17 13
6. Krencz Nagyker 4 1 2 31:16 13
7. OMV 4 1 2 36:14 10
8. DKS 2 - 5 17:35 6
9. Twister 1 1 5 15:36 4
10. Flamengó 1 1 5 10:29 4
11. Taki Team 1 - 6 8:40 0
12. Arsenal - - 7 10:39 0
Az OMV, Taki Team csapataitól 3-3 pont levonva.

Góllövõlista:
I-III. Magyar Norbert, Légió, 13 gól; Bor József,
Magnum, 13 gól; Emperger János, Memphis,
13 gól.

Fair Bútor-csoport:
1. Toledo 2005 4 1 1 35:20 13
2. Reál Margit 4 1 1 26:14 13
3. B. B. Truck SE 4 - 2 16:16 12
4. Vidám Fiúk 3 2 2 28:22 11
5. Sárbogarak 3 1 2 20:20 10
6. Haladás 3 1 2 13:13 10
7. Bad Boys 2 2 2 18:21 8
8. Pusztaegresi Fiúk 2 1 4 19:29 7
9. Vasutas 2 1 3 18:24 7
10. Cece Öregfiúk 1 3 3 19:17 6
11. Big Daddy Laca bisztró - 1 6 14:33 1

Góllövõállás:
I. Horváth János, Vidám Fiúk, 17 gól; II. Dombi
Zoltán, Toledo, 11 gól; III. Kolonics Ferenc,
Pusztaegres, 9 gól.

G. F.
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A szeretet nagy csodája
1945 karácsonyán egy német lelkész épp egy ismerõs családnál
járt látogatóban. Onnan a gyermekkórházba készülõdött, mert
aznap sok olyan beteg gyermeket vittek oda, akiknek a háború-
ban, a keleti tartományokban szinte mindenkije elpusztult. Szét
akart ott nézni, hátha valamit tehetne az érdekükben. Ezt hall-
va a család négy-öt éves kislánya gyorsan odalépett a karácsony-
fa alatt álló betlehemhez, kiemelte a kis Jézus-figurát a jászol-
ból, és odanyújtotta a lelkésznek: „Ezt add oda valamelyik árva,
beteg kisgyermeknek!” A lelkész nem kis meghatottsággal tette
el.
A kórház egyik termében rábukkant egy kislányra, aki – a nõvé-
rek elbeszélése szerint – amióta itt van, nem szólt egy szót sem,
szinte kanalanként kellett belediktálni az ételt… Mereven néz
maga elé… úgy ásták ki egy bombázás után a romok közül, õ
még nyöszörgött, de mindenkije odahalt. Láthatóan még min-
dig az iszonyatos sokk hatása alatt volt.
A lelkész leült az ágya szélére, ám bármit kérdezett, vagy mon-
dott, a kislány rá se nézett, csak mereven maga elé meredt. S ak-
kor a papnak eszébe jutott a baba, a Jézus-figurácska a jászol-
ból. Kivette a táskájából, és a kislány felé nyújtotta. Az ránézett,
kisimultak a vonásai, és végre megszólalt: „Hozzám jöttél? Ne-
kem adod?” Majd a karjára fektette a bepólyált kisdedet, szoro-
san a szívére ölelte, merev arca élni kezdett, aztán hangtalanul
megeredtek a könnyei…
Így kezdõdött ennek a gyermeknek a testi-lelki gyógyulása.
Bevallom, megindított ez a valós kis történet, mély jelképet lát-
tam meg benne. Mindenekelõtt a kislány két kérdésében:
„Hozzám jöttél? Nekem adod?” Igen. Ebben rejlik a karácsony
egész misztériuma: Õ hozzánk jött! Isten nekünk adta Önmagát
egy kisgyermekben. Nem lélegzetelállító tanban az ész számá-
ra. Nem új kõtáblákra vésett, új parancsolatokban. Nem miszti-
kus, titokzatos módon, nehezen felfoghatóan, hanem szemmel
láthatóan, egy kisgyermekben.
De miért adta?! János, a szeretet apostola mondja: „Abban
nyilvánul meg az Isten szeretete irántunk, hogy egyszülött fiát
küldte el Isten a világba, hogy éljünk õáltala.” (1Jn 4,9) De mi-
ként lehet az örök cézárok és Heródesek korában Õáltala élni?
Azt hiszem, minden teológiai bölcselkedés és okoskodás he-
lyett elég, ha Jézus tanácsára utalok: „Legyetek olyanok, mint a
kisgyermekek, mert övék a mennyek országa…” (Mt 18,3)
Nos, úgy lehet ma is és mindörökké Õáltala élni, ahogy az a ro-
mok alól kiásott kisgyermek, aki nemcsak továbbélni tudott, ha-
nem meg is gyógyult. Az a kislány, akinek senkije sem maradt,
és e Föld minden szörnyûségét pár éves korában el kellett szen-
vednie, átélhette a szeretet nagy csodáját, hogy neki is van vala-
kije, aki õt, csak õt keresi, és hozott neki valamit. Sõt, nem is va-
lamit, hanem ha szimbolikusan, egy kis bepólyált baba formájá-
ban is, de Jézust, a betlehemi kisdedet!
Nos, errõl van szó. Lehet, hogy valaki azt érzi: rászakadt az ég,
vagy neki tulajdonképpen nincs senkije, kollektív magányban

él, beteg s már sírni és szólni se tud, vagy nem is érdemes. Lehet,
hogy majd megszakad a szíve, és semmitõl nem fél éppen úgy,
mint a karácsonytól, amin mégis túl kell esnie. Ám õ is átélheti,
hogy Valaki csöndesen megáll a betegágya, vagy a széke mellett
és azt mondja: „Bárhogy is érzed magad, én mégis hozzád, érted
jöttem, és úgy szeretlek, ahogy csak Isten tud szeretni. Kisgyer-
mekké lettem érted, keresztre mentem érted, és a kenyér és a
bor színe alatt majd tied leszek egészen! Ölelj magadhoz úgy,
mint az a kisgyermek a kórházi ágyon. És mosolyogj vissza
rám.” S ha úgy is érezzük, hogy mindegy, vagyunk, vagy nem va-
gyunk, Neki így is kellünk! Neki fontosak vagyunk! Sõt, éppen
így kellünk Neki, hiszen azokért jött, akik magukat rosszul
érzik, azokért született, akik életük romjai alatt megnémulva
vegetálnak.
Megkérdezheti valaki: „Ha úgy fogadom is, ahogy az a gyer-
mek, aki a lelkész kezébõl átvette a kis Jézus bepólyált jelét, mi
van? Attól egy csapásra megváltozik az életem?” Nos, egy csa-
pásra talán nem. De — hogyan is mondja János? — „élhetsz ál-
tala”, hiszen azért küldte Isten a világba.
Igazából semmi sem változik körülöttünk, sem a világ, sem a
helyzetünk — ahogyan annak a kislánynak sem elevenedtek
meg a szülei, és ugyanabban az ágyban feküdt tovább, csak ép-
pen õ változott meg … már tudott sírni és tudott mosolyogni.
Lehet-e ennél több? Ha már valaki tud sírni és mosolyogni, az
már él. Õáltala. Másképpen, mint addig.
Urunk Jézus, mi semmit sem tudunk adni Neked, de Téged
könnyes mosolyokon át továbbadhatunk; a szeretetünkkel elvi-
hetünk valakinek, hogy élet legyen az élete.

Forrás: Gyökössy Endre Szüntelen karácsony címû könyve

Kézilabda
Adidas Gyermekbajnokság, megyei dön-
tõ, I. forduló, 1994-es születésû lányok

Ez kemény volt…

A mezõszilasi Németh László Általános
Iskola kézilabda szakkörére épülõ Szilas
KC komoly mérkõzések után újra kije-
lentheti, hogy továbbra is õrzi immár
többéves veretlenségét a megyei „na-
gyok” ellen.

Eredmények:

Jó mérkõzés, sok kihagyott hétméteres-
sel és helyzettel.

Szilas KC–Dunaújvárosi Városi
Sportiskola 19:12

Gól: Jakab (1)-Schneider (6/3)-Raffael
A. (2)-Bozsovics (6/2)-Csendes (1)-So-
mogyi (2)-Schmidt (1).

Ezt a mérkõzést látni, „hallani” kellett
volna – mi nem véleményezzük, csak a se-
beinket gyógyítjuk.

Szilas KC–Cornexi A 16:14

Gól: Schneider (5/4)-Raffael A. (2)-
Csendes (2)-Bozsovics (4/2)-Somogyi
(1)-Káldi (2).
Mindenki játéklehetõséget kapott a be-
csülettel küzdõ fiatal csapat ellen.

Szilas KC–Cornexi B 23:8

Gól: Schneider (3)-Raffael A. (4)-Csen-
des (2)-Bozsovics (5)-Somogyi (1)-Káldi
(3)-Schmidt (5).
Edzõ: Zámbó Tibor

NLÁI
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December 1-jén, szombaton,
19 órakor

KULCSFIGURA
Színes amerikai krimi

Chris Pratt (Joseph
Gordon-Levitt) jó ta-
nuló, jó sportoló, az
iskolai hokicsapat
sztárja, a város
egyik legmenõbb
sráca. Egy tragikus
autóbalesetben sú-
lyosan megsérül,
emlékezete dara-
bokra hullik. A leg-
egyszerûbb felada-
tokat is képtelen el-
végezni segítség, azaz a jegyzetei nélkül. Így
aztán Pratt, aki a baleset elõtt az élet császárá-
nak számított, most éjszakánként egy bankfi-
ókban takarít, nappal pedig próbálja rendbe
szedni életét. Segítsége ebben cseppet sem
könnyû eset lakótársa, a vak Lewis (Jeff
Daniels). A helyzetet tovább bonyolítja, ami-
kor megjelenik a képben Gary (Matthew
Goode), Chris egykori cimborája, aki újra be-
vezeti a srácot az éjszakai életbe, és még egy
volt sztriptíztáncosnõvel is összehozza. A cél
azonban nem az önfeledt szórakozás: Gary va-
lójában egy nagyon is komoly bankrablást ké-
szít elõ, kihasználva Chris zavarodottságát.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!MEGHÍVÓ

December 15-én (szombaton), 18 órakor tartja

hagyományos karácsonyi hangversenyét
a Szövetkezeti és Városi Vegyes Kar a mûvelõdési központban.

A koncerten Kodály Zoltánra is emlékezünk születésének
125. évfordulóján.

Vendégként a Marcali Calypso kórus énekel Stamler Edit vezetésével.

Közremûködnek:
Várdai István, Bali Gabriella – gordonka, Huszics Ibolya – zongora.

A hangversenyt a Patikamérleg Bt., a Vagyonhasznosító Szövetkezet és a
városi önkormányzat támogatja.

Mindenkit szeretettel vár a Bogárd-Dal Egyesület

Sárbogárd

központjához közel,

nyugodt

környezetben

irodahelyiségek

kiadók.

Érdeklõdni munkanapokon,

6.30–15.30-ig,

telefon: 06 (25) 508 990.

T E R M É S Z E T J Á R Ó K
A városi bizottság következõ túrájára
— Mikulástúra — 2007. december 8-án
kerül sor. A kirándulás a vajtai erdõ új
jelzései mentén bonyolódik le. Indulás
8 órakor a mûvelõdési ház elõl.
Mindenkit szeretettel várunk!
A 2008-as túratervünkhöz is várjuk a
javaslatokat.

Városi Természetbarát Bizottság

A Plus melletti kínai boltban a bolt megszûnése miatt

A K C I Ó S
V É G K I Á R U S Í T Á S T

T A R T U N K !

-20%, -30%, -40%!
Minden télikabátból -50%-os kedvezményt adunk!
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Mikulástorta
A diós piskótához: 6 tojás, 6-6 evõkanál
porcukor és liszt, fél tasak sütõpor, 10
dkg darált dió, reszelt citromhéj, fahéj.
A diókrémhez, díszítéshez: 20-20 dkg vaj
és porcukor, 15-15 dkg darált dió és dur-
vára vágott dió, rumaroma, 1 piros mar-
cipánrúd.
A tojássárgákat és a cukrot jól összedolgoz-
zuk. A lisztet összekeverjük a sütõporral,
majd a fahéjjal, a citromhéjjal és a dióval. A
tojásfehérjét kemény habbá verjük, majd
fakanállal a cukros tojássárgákat lassan be-
lekeverjük. Hozzáadjuk a lisztet, óvatosan,
de alaposan elkeverjük, tortaformába önt-
jük, és elõmelegített sütõben megsütjük. A
krémhez a cukrot és a vajat jól kikeverjük,
darált dióval és rumaromával ízesítjük.
A kihûlt tortalapot három lapra vágjuk, és
megtöltjük a krémmel. Vékony réteggel a
külsejét is bekenjük, majd hûtõbe tesszük.
A marcipánmasszát átgyúrjuk, 3 milliméter
vastagra kinyújtjuk, és Mikulás alakú kiszú-
róval kis Mikulásokat formázunk belõle. Tá-
lalás elõtt a torta oldalát durvára vágott dió-
val beszórjuk, a tetejét piros marcipán Mi-
kulásokkal díszítjük.

Joghurtos-zöldbabos
csirkesaláta

Hozzávalók: fél sült, vagy fõtt csirke, 50
dkg zsenge zöldbab, 2 kisebb fej vörös-
hagyma, 3 dl joghurt, 3 evõkanál olaj, 1
nagy csokor petrezselyemzöld, fél cit-
rom leve, só és cukor ízlés szerint, 1
mokkáskanál õrölt fehér bors.
A megtisztított, megmosott és lecsöpögte-
tett zöldbabot 2-3 cm-es darabokra vágjuk,
és nagyon kevés sós vízben (vagy gõzben)
megpároljuk. Leszûrjük és hagyjuk kihûlni.
A sült csirkét kicsontozzuk, és nagyon vé-
kony metéltre vágjuk. Egy evõkanál olajon
megpároljuk a megtisztított és vékony kari-
kákra vágott vöröshagymát, majd azt is
hagyjuk kihûlni. Salátástálba öntjük a zöld-
babot, a csirkehúst és a párolt vöröshagy-
mát. Leöntjük a salátamártással, amelyhez
a joghurtba belekeverem a citromlevet, a
csipetnyi cukrot, a sót, az õrölt fehér borsot,
a finomra metélt petrezselyemzöldet, végül
az olajat is hozzáadva jól átkeverjük a salá-
tát. Lefedve tesszük be a hûtõszekrénybe
fél napra, hogy az ízek jól összeérjenek.
Zöldbab helyett egyéb zöldséggel is finom,
például kelbimbóval, karfiollal és brokkoli-
val.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

EGY GOND A SOK KÖZÜL
Megdöbbentõ, hogy X, amerikai film-
sztár kutyája a drága mûtét ellenére el-
hunyt, olvashatjuk egy újságban. És meg-
rendítõ, hogy Y, szintén amerikai színész
épp a New-York-i kettõs torony össze-
omlása napján ismerte meg új szerelmét,
s már meg is született közös gyermekük
néhány héttel azután, hogy Y elõzõ sze-
relmének szintén gyermeke született a
sztártól, olvasom egy másik pletykalap-
ban.
Nekem megdöbbentõbb és megrendí-
tõbb, hogy Magyarországon nem egy is-
kolában az a taknyos gyerek lekurvázza a
tanárnõjét, a másik gyerek könnyedén
benyúl az osztályfõnöke szoknyája alá, de
számos helyen meg is verik a tanárt. Jó
volna hinni, hogy ezek csak a kirívó ese-
tek. Viszont mindennapos, minden isko-
lában elõforduló dolog, hogy a diák nem
hajlandó felelni, nem végzi el a megsza-
bott feladatot, hangosan beszél a tanár
magyarázata közben, papírgalacsint haji-
gál, énekel, játszik a mobiltelefonjával,
legjobb esetben a következõ órára ké-
szül. Kivételnek számít, ha az osztály ta-
nulóinak többsége rendesen elkészíti a
házi feladatát. És a pedagógusoknak
egész egyszerûen nincs eszköz a kezük-
ben, hogy rendet teremtsenek, vagy véde-
kezzenek a bántalmazások, megaláztatá-
sok ellen. A rendetlenkedõ gyerekek el-
eresztik a fülük mellett a tanár figyelmez-
tetéseit, nyugodtan folytatják a csevegést,
hülyéskedést, ha pedig a pedagógus kibo-
rul, dührohamot kap, még élvezik is.
Ilyen légkörben ábránd a kölcsönös bizal-
mon alapuló, valóban eredményes okta-
tás és nevelés. Arról meg ugye nyilván szó
sem lehet, hogy a tanárnõ nõi mivoltából

adódó legtermészetesebb válaszként ala-
posan nyakon vágja a kölyköt, aki durván
pimaszkodik vele, tapogatja, becsmérli
õt. Ha megtenné, felháborodott újságcik-
kek témájává válna, és kitennék õt az ál-
lásából, mert nem tisztelte diákja emberi
méltóságát. Az õ emberi méltósága nem
számít. (Úgy látszik, a gumibottal végig-
vert családanya, szerzetes vagy ország-
gyûlési képviselõ emberi méltósága szin-
tén elhanyagolható körülmény.)
Vannak kivételes osztályok, sõt iskolák,
ahol normális mederben folyik a tanítás.
Léteznek bensõséges, családias hangula-
tú oktatási intézmények, de közoktatá-
sunk egésze a csõd állapotában van. Fe-
lesleges azon keseregni, hogy az iskola-
padból kinõtt fiatalok nem tudnak olvas-
ni, híján vannak az alapismereteknek, és
nemzetközi összehasonlításban ifjúsá-
gunk képzettsége nem ad okot a büszke-
ségre, inkább szégyenletes. Nem sokat
ért a dologhoz, aki digitális táblákkal
óhajtja megoldani a közoktatás gondjait.
A legpazarabb gép is ócskavas, ha nincse-
nek hozzá emberek. Nemcsak pedagógus
szükségeltetik itt, a legtöbbjük elsajátítja,
amit az új technikai eszközökhöz tudni
kell. Inkább a tanulóifjúság terén lenne
szükség változásra. Persze a gyerekek
maguktól aligha fognak hirtelen angya-
lokká válni. Nagyon okos, átfogó prog-
ramra lenne szükség. A gond országos, az
országgyûlés elé kívánkozik. Tulajdon-
képpen hazánk jövõjérõl van szó. És ér-
dekes, hogy a pedagógus-szakszerveze-
tek háza táján nemigen esik szó a bajról,
pedig elsõsorban a tagságukat érinti.

(L. A.)

Ágytolltisztítás,Ágytolltisztítás,
paplankészítéspaplankészítés
Elhasznált ágynemûjébõl a tollat,

pelyhet korszerû német
technológiával kitisztítva és

új, pehelybiztos anginba töltve
gyönyörû paplant, párnát készítünk.

Érdeklõni képviselõnknél:
06 (30) 557 2262,

www.tollpaplantisztitas.hu

ÉPÍTÕIPARI VÁLLALKOZÁS
VÁLLALNA

* magasépítést,
* gépi földmunkákat,

* épületek kivitelezését,
* bontását,
* felújítását.

Munkavégzés elõzetes árajánlat és
pontos helyszíni felmérés alapján történik.

Telefon:
06 (30) 353 3042

Megjelent Hargitai nagymama szakácskönyve
Ételed az életed címmel.

Kapható a Bogárd és Vidéke Lapkiadóban
és az újságot árusító boltokban, 2.500 Ft-os áron.
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Mesék a miklósi iskolából

Salamon, a sárkány
1. rész

Hol volt, hol nem volt, élt a sárkányok bi-
rodalmában egy kétfejû sárkánygyerek.
Salamon volt a neve.
Egyszer a birodalmuk határán megjelent
egy lovag, IV. Sárkányölõ Pál. Fõváro-
sukban kihirdette a király:
Aki elzavarja a lovagot, azt a király sár-
kánylovagi rangra emeli!
A birodalom minden részérõl érkeztek a
sárkányok, voltak közöttük ázsiaiak és
európaiak, egytüdejûek, kéttüdejûek,
szárnyasok, szárny nélküliek, egyfejûek
és többfejûek. Lázba jött az egész biroda-
lom.
A jelentkezõk között volt Salamon is, aki
a legkisebb volt mindenik közül. Nem is
akarták a viadalra engedni, de a többi sár-
kány sorra kudarcot vallott. Végül mégis
engedték, hogy Salamon is szerencsét
próbáljon. De õ tudta, hogy csak akkor
gyõzheti le a lovagot, ha megfürdik a hal-
hatatlanság forrásának vízében. Repült a
szélnél is sebesebben, meg sem állt a for-
rásig, és illedelmesen megkérte:
– Forrás, adj nekem a vizedbõl, hogy
megfürödjek benne, és legyõzhessem a
lovagot!
A forrás így szólt:
– Nem engedhetem, mert piszkos vagyok.
Menj el és hozzál nekem tisztítófüvet a
beszélõ rétrõl!

Elindult Salamon, repült a szélnél is gyor-
sabban, amíg oda nem ért a beszélõ rét-
hez. Így szólt hozzá:
– Rét, adj nekem tisztítófüvet, hogy elvi-
gyem a forrásnak, hogy megtisztuljon tõ-
le, és adjon nekem a vizébõl, hogy megfü-
rödjek benne, és legyõzhessem a lovagot!
A rét így válaszolt:
– Nem adhatok, mert lelegeli a trino-
cérosz. Menj, kérd meg az unikornist,
hogy zavarja el rólam a trinocéroszt!
Salamon repült egyenesen az unikorni-
sok hegyére, és megszólította a vezérü-
ket:
– Vezér, kérlek zavard el a trinocéroszt a
beszélõ rétrõl, hogy ne legelje le, és a rét
adhasson nekem tisztító füvet, hogy elvi-
gyem a forrásnak, hogy megtisztuljon tõ-
le, és adjon nekem a vízébõl, hogy megfü-
rödjek benne, és legyõzhessem a lovagot!
– Sajnálom – mondta az unikornis – , de
elveszett az aranypatkóm, meg sem tu-
dok mozdulni. Menj el az óriássashoz,
csak õ tudja megkeresni!

(Folytatás
a következõ
számban.)

Hegedüs János
6. a osztályos

tanuló,
Sárszentmiklósi

Általános Iskola

Megfejtés
A helyes megfejtés:

Helyes megfejtést küldött be: Barabás
Anita és Barabás Tamás Kislókról.

A szerencsés nyertes:

Barabás Anita, Kislók.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

Heti idõjárás
Csütörtökön a hideg éjszaka után is-
mét nyugodt, többnyire napsütéses,
foltokban ködös idõre számíthatunk.
Pénteken egy északnyugat felõl érkezõ frontrendszer hatására megnövekszik a fel-
hõzet, feltámad a szél, és fõleg északon délutántól már csapadék is várható: jobbá-
ra esõ, havas esõ. Szombaton a változóan felhõs ég mellett csak szórványosan való-
színû gyenge esõ, majd vasárnaptól ismét esõsre, de ezzel egyidejûleg enyhébbre
fordul idõjárásunk. A várható nappali hõmérséklet csütörtökön és pénteken 0, 5,
szombaton 1, 7, vasárnap 3, 10, hétfõn 4, 11 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Rejtvény
Mi rejtõzik a csigavonalban? Csak
sorba kell olvasnod a betûket középrõl
indulva – hogy milyen szabály szerint,
azt neked kell kitalálnod.

Beküldési határidõ: december 4.
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December 1., SZOMBAT
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 8.00 Delta 8.30 Feszti körkép 9.00 Abszolút 9.30 Momentán 10.00 Az
ezüst vadló 10.30 Napfényes Kythera 11.05 Odüsszeusz kalandjai 11.35 Egy ka-
maszlány naplója 12.00 Hírek 12.10 Fogadóóra 12.40 Babatévé 13.10 Lángelme
13.40 Labdarúgó-bajnokok Ligája-magazin 14.10 Út Pekingbe 14.40 Makrancos
hölgy 16.05 Libertas 16.45 Halhatatlanok Társulata 17.40 Klipperek 2. 0 18.10 Öt-
csillagos szerelem 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek
20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Agatha Cristie: Zátonyok közt 21.55 Dob+basszus
22.30 Jose Carreras-koncert 23.25 Hírek 23.30 Sporthírek 23.45 Csoportkép
hölggyel
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai 6.25 Kölyökklub 8.55 Dis-
ney-rajzfilmek 10.00 Receptklub 10.20 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.50 Ki vagy, doki? 13.45 A dadus 14.45 Tengeri õrjárat 15.50 Döglött
akták 16.50 A kiskrapek visszavág 18.30 Híradó 19.10 Pókerarc 20.00 Csillag szü-
letik 23.05 Az utolsó esély 1.30 Full kontakt 3.10 Egy rém rendes család
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.45 Szurikáták udvarháza 10.15 Síkalandjárat 10.50
Fox-akták 11.25 Babavilág 12.00 TotalCar 12.35 Ed 13.25 JAG – Becsületbeli
ügyek 14.25 Bûbájos boszorkák 15.25 Csillagkapu 16.25 Rejtélyes vírusok nyomá-
ban 17.30 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30
Activity – A milliós küldetés 20.15 Jackie Chan: Elsõ csapás 21.55 Horrorra akadva
2. 23.30 Halálos barátság 1.10 Ed 2.00 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szombat reggel 7.00 Hírösszefoglaló
9.00 Útitárs 10.00 Szombat délelõtt 12.00 Krónika 12.20 Történet, hangszerelve
13.05 B. ú. É. K. 2007. 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról
jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az én hetem 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Vi-
lágóra 18.35 G7-Gazdasági magazin 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül-a kultú-
ráról 19.50 Mese 20.04 József Jolán, az édes mostoha 20.50 Zene 21.03 József Jo-
lán, az édes mostoha 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

December 2., VASÁRNAP
MTV: 4.50 Hajnali gondolatok 4.55 Pénz-vidék 5.23 Kárpát expressz 5.35 Válaszd a
mozgást! 5.50 Nap-kelte 8.00 Fõtér 9.00 Adventi vasárnapok 9.50 TeleSport – Spar
Fittaréna 9.55 „Így szól az Úr!” 10.00 Református magazin 10.30 Református ifjúsá-
gi mûsor 10.35 Az utódok reménysége 11.00 A zsidó konyha 11.30 Vallomás a sze-
retetrõl 12.00 Hírek 12.10 Futball-EB 2008 13.10 TeleSport-Spar Fittaréna 13.20 TS
– MKB Veszprém KC–Gyõri Rába ETO KFC férfi kézilabda-mérkõzés 15.30 Stílus
15.55 TeleSport – Spar Fittaréna 16.10 Tudósshow 17.00 TeleSport – Spar
Fittaréna 17.10 Elisa Di Rivombrosa 17.55 TeleSport-Spar Fittaréna 18.00 M. O. M.
– Musical-Operett-magazin 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55
Tûzvonalban 20.55 A szólás szabadsága 22.00 24-Második évad 22.50 Hírek 23.00
TS-Sport7 23.55 TS – Motorsport
RTL KLUB: 6.00 Slayers – A kis boszorkány 6.20 Kölyökklub 8.45 Jackie Chan leg-
újabb kalandjai 9.05 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.25 Inuyasha 9.55 Re-
ceptklub 10.15 Játék 11.15 Európai idõ 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó 12.05
Havazin 12.35 Tuti gimi 13.35 Johen Doe – A múlt nélküli ember 14.30 Doki 15.30
Mr. és Mrs. Smith 16.35 Medicopter 117 – Légi mentõk 17.30 Eltûntnek nyilvánítva
18.30 Híradó 19.10 Pókerarc 20.10 Pókember 22.55 Heti hetes 0.20 Rali-vb 0.55
Portré 1.30 Szebb holnap 2.
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.45 Jó ba-
rátok 10.15 Két TestÕr 10.50 Stahl konyhája 11.25 Mentõhelikopter 12.30 Knight
Rider 13.25 Charlie – Majom a családban 14.25 A mélység fantomja 15.25 Kyle, a
rejtélyes idegen 16.25 Smallville 17.30 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Irigy Hónaljmirigy 21.05 Kegyetlen bánásmód 22.55 Képírók 1.05 Nap-
ló 2.00 Esküdt ellenségek – Az utolsó szó jogán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nélkül 6.00 Vasárnapi újság 8.14
Kárpát-medencei krónika 8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04 Római ka-
tolikus szentmise közvetítése 11.05 Gondolatjel 12.00 Krónika 12.22 Harminc perc
alatt a Föld körül 13.05 Népzene 14.04 Szonda 14.35 Oxigén 15.04 Hangalbum
16.04 Disputa 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Esti séta 19.50 Mese 21.04
Válogatás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.30 Magzatbuli – Ficsku Pál rádiójátéka 23.00 Hírek, kenó 23.20 Zene 24.00
Éjszaka

December 3., HÉTFÕ
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 10.00 BBC-exkluzív 10.55 Parlamenti
napló 11.45 A sokszínû vallás 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30
Roma magazin 13.00 Domovina 13.30 Abszolút 14.00 Drága doktor úr! 14.55
Múlt-kor 15.25 Sophie – A nem kívánt jegyesség 15.55 Aladin kalandjai 16.10 Heu-
réka! 16.15 Bob, a mester 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05
Kisváros 17.45 Bûvölet 18.45 Az örökös Tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.05 József Attila emlékére 20.10 Tv ügyvédje 21.10 Kék
fény 22.05 Hétfõ este 22.45 Kultúrház 23.15 KészPénz 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek
24.00 Tv-taxi 0.15 Csak is a te kedvedért
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Receptklub 15.25 VIP –
Több mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.10 Pó-
kerarc 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Gyõzike 22.20 Underworld 0.40 Ref-
lektor 1.00 Harmadik mûszak 1.55 Bundesliga 3.05 AutóMánia 3.35 Fókusz

TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.05 Stahl konyhája 9.10 Betû-
bár 9.55 Teleshop 11.00 Egerek és emberek 13.10 Észbontó 13.55 Melrose Place
14.55 Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bostoni halottkémek 18.00 Favo-
rit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Krimihétfõ – Az igazság
harcosai 21.15 NCIS 22.15 Gyilkos számok 23.15 Különleges ügyosztály 0.15
Dolce Vita 0.45 Kurázsi 0.15 Tények este 1.45 A szerencseforgató 3.30 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház: Minden ember halandó
13.25 Münchhausen kalandjai 13.30 Az evangélikus egyház félórája 14.05 Kabaré-
klub 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány
18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvi-
lág 19.22 Vendég a háznál 19.44 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház: Ez az
utazólevelem 20.23 Az Unicum Plus Band játszik 20.30 Gyöngyszemek 20.35 Az én
hetem 21.04 Meghaltam én 21.57 Zene 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

December 4., KEDD

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.45 Tv-taxi 10.05 Csináljuk a fesztivált!
2. 11.00 Cinecitta 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran
13.00 Unser Bildschirm 13.30 Babatévé 14.00 Drága doktor úr! 14.50 Engedjétek
hozzám… 15.00 Katolikus krónika 15.30 Sophie – A nem kívánt jegyesség 16.00
Aladin kalandjai 16.10 Blanche 16.20 Bob, a mester 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti hír-
adók 17.00 Hírek 17.05 Kisváros 17.45 Bûvölet 18.45 Az örökös Tudás és taktika
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Életképek
21.45 A társulat-extra 22.05 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.15 Lángelme 23.45
Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15 MediaMix 0.45 Pengetõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.20 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.15 Receptklub 15.25 VIP –
Több mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.10 Pó-
kerarc 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Vészhelyzet 22.10 A Grace klinika
23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 0.05 Reflektor 0.25 Igaz történetek
2.10 Egy rém rendes család
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Be-
tûbár 10.05 Teleshop 11.10 Számít még a szív 13.10 Észbontó 13.55 Melrose Place
14.55 Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bostoni halottkémek 18.00 Favo-
rit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Miért pont Brian? 21.15
A nagy fogyás 22.25 Született feleségek 23.25 Columbo 0.55 Az ügy 1.25 Tények
este 2.00 Alfred Hitchcock bemutatja 2.30 Egérút 4.10 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Münchhausen ka-
landjai 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30
Krónika 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház
20.23 Rudán Joes énekel 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Cigányóra 0.10 Éjszaka

December 5., SZERDA

MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 Tv-taxi 10.10 A társulat 11.05
Cinecitta 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.00
Ecranul nostru 13.30 Fogadóóra 14.00 Drága doktor úr 14.55 Kormányváró 15.25
Sophie – A nem kívánt jegyesség 15.55 Aladin kalandjai 16.10 Blanche 16.15 Bob,
a mester 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Kisváros 17.45 Bû-
völet 18.45 Az örökös tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek
20.10 Krém 21.00 Krém extra 22.00 Szerda este 22.35 Kultúrház 23.05 Lapozó
23.35 Hírek 23.40 Sporthírek 23.50 Tv-taxi 0.10 Intacto
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Recept-
klub 15.25 VIP – Több mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.10 Pókerarc 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 A szökés 22.20 Gyil-
kos elmék 23.25 A fõnök 0.25 Reflektor 0.45 A kard mestere 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Betû-
bár 10.05 Teleshop 11.10 Karácsonyi száguldás 13.10 Észbontó 13.55 Melrose
Place 14.55 Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bostoni halottkémek 18.00
Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Shark – Törvény-
széki ragadozó 21.15 Doktor House 22.15 Jericho 23.15 A médium 0.15 Tények
este 0.45 A sötét angyal bosszúja 2.15 Drága testek 3.05 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Münchhausen ka-
landjai 13.30 A református egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00
Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Króni-
ka 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sport-
világ 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22
Kratelli Josephine énekel 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka
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December 6., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.45 Tv-taxi 10.05 Önök kérték! 11.00
Cinecitta 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Együtt 13.30 Feszti
körkép 14.00 Kisvárosi doktor 14.55 KészPénz 15.25 Sophie – A nem kívánt jegyes-
ség 15.55 Aladin kalandjai 16.10 Blanche 16.15 Bob, a mester 16.30 Tv-taxi 16.45
Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Kisváros 17.45 Bûvölet 18.45 Az örökös Tudás és
taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la
carte 22.05 Csütörtök este 22.45 Kultúrház 23.15 Panoráma 23.45 Hírek 23.50
Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15 Magán-beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.25 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 receptklub 15.25 VIP –
Több mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.10 Pó-
kerarc 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Esti showder Fábry Sándorral 23.20
Házon kívül 23.50 Harcos utcák 0.50 Reflektor 1.10 Infománia 1.40 Harmadik mû-
szak 2.30 Házon kívül 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Strucc 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája 9.30 Betûbár
10.05 Teleshop 11.10 Enyveskezû Mikulás 12.40 Észbontó 13.25 Melrose Place
14.25 Száguldó vipera 15.25 Rex felügyelõ 16.25 Bostoni halottkémek 17.30 Tan-
gó 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Szelle-
mekkel suttogó 21.15 Végveszélyben 24.00 Nyomtalanul 1.00 Tények este 1.30
Strucc 2.00 Prérifarkas blues 3.45 Aktív 4.15 Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Münchhausen ka-
landjai 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ
15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 18.03
Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20
Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 Az Alapít-
vány együttes játszik 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25
Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

December 7., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 Tv-taxi 10.10 Tiszta kabaré! 11.05
Garonne 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírja-
ik hol domborulnak… 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Ablak 15.10 Ablak 2. 16.10
Blanche 16.15 Bob, a mester 16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10
Kisváros 17.45 Bûvölet 18.45 Az örökös Tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 Tiszta kabaré! 21.00 Príma Primissima 23.05 Hírek
23.10 Sporthírek 23.15 Tv-taxi 23.35 Modern románc
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.20 Disney-rajzfilm 13.45 Játék 15.10 Receptklub
15.25 VIP – Több mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó
19.10 Pókerarc 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 CSI – Miami helyszínelõk
22.15 Lost – Eltûntek 23.20 Odaát 0.20 Reflektor 0.40 A bérgyílkos 2.40 Itthon 2.55
Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.20 Stahl konyhája
9.25 Betûbár 10.15 Teleshop 11.20 Porontyjárat 13.10 Észbontó 13.55 Melrose
Place 14.55 Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bostoni halottkémek 18.00
Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban 20.15 Monk – Flúgos
nyomozó 21.15 Okosabb vagy, mint egy ötödikes? 22.15 Mi kérünk elnézést! 23.15
Tempó 0.50 Tények este 1.20 Drága testek 2.10 Reménysziget 3.00 Aktív 3.30
Favorit
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.25 Münchhausen ka-
landjai 13.30 A zsidó felekezet félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Kö-
zelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág
19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.23 A
Besenyõ Blues Band játszik 20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10
Éjszaka

A Bogárdi TV mûsora:
December 1., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Sárszentmiklós—Sárszentmi-
hály foci, 10.00 Teremfoci: Toledo—Bad Boys, 11.00 Házibuli, 12.00 Lapszem-
le, 13.00 Kutyák a kábítószer ellen, 15.00 Vendég a stúdióban, 17.00 Lélekút (a
hétfõi adás ism.), 19.00 Lapszemle, 20.00 Márton-nap Cecén (120’), A Fejér
Megyei Közgyûlés ülése (30’), 23.00 Lapszemle
December 2., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Teremfoci: Toledo—Bad Boys,
9.00 Márton-nap Cecén (120’), A Fejér Megyei Közgyûlés ülése (30’), 12.00
Lapszemle, 13.00 Kutyák a kábítószer ellen, 15.00 Az alapi Bóbita Óvoda 30
éves (70’), Egészségnap Alapon (70’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00
Sipos Ete Álmos evangelizációja Sárbogárdon (70’), Tavaszi hangverseny az
evangélikusoknál (60’), 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
December 3., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Kistérségi ülés (130’),
12.00 és 19.00 Heti Híradó, 13.00 és 18.00 Sziréna, 20.00 Lélekút —
ÉLÕADÁS, 22.00 Házibuli, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
December 4., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Életem jutalomjátéka:
dr. Lendvai György verses estje (70’), A kovácsmester (70’), 12.00 Heti Híradó,
13.00 Sziréna, 15.00 Sipos Ete Álmos evangelizációja Sárbogárdon (70’), Tava-
szi hangverseny az evangélikusoknál (60’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó,
20.00 Vendég a stúdióban, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
December 5., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Sipos Ete Álmos
evangelizációja Sárbogárdon (70’), Tavaszi hangverseny az evangélikusoknál
(60’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Juhász János polgármester nyi-
tófóruma (60’), Tarlós István a népszavazásról (110’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Cece—Enying foci, 23.00 Lap-
szemle
December 6., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Cece—Enying foci, 12.00 Lap-
szemle, 13.00 Kistérségi ülés (130’), 16.00 Teremfoci: Twister—Magnum V.
Bt., 17.00 Lélekút (a hétfõi adás ism.), 19.00 Lapszemle, 20.00 Életem jutalom-
játéka: dr. Lendvai György verses estje (70’), A kovácsmester (70’), 23.00 Lap-
szemle
December 7., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Juhász János polgármester nyitó-
fóruma (60’), Tarlós István a népszavazásról (110’), 12.00 Lapszemle, 13.00
Kistérségi ülés (130’), 16.00 Az Életem jutalomjátéka: dr. Lendvai György ver-
ses estje (70’), A kovácsmester (70’), 19.00 Lapszemle, 20.00 Vendég a stúdió-
ban, 22.00 Házibuli, 23.00 Lapszemle

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901. A Lapszemle
és a Heti Híradó már internetes oldalunkon is megtekinthetõ a
www.bogarditv.blog.hu címen. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozás-
ról a képújság fejlécén adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntart-
juk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõ-
sök tere 12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi
TV fogható minden kábeltévés programcsomagban a C5-ös csatornán, a
175,25 MHz-es frekvencián. Hiba esetén kérjük hívják a következõ számo-
kat:06 (40) 200 718, 06 (40) 416 000, 06 (22) 503 259, 06 (20) 9440 445.

A KÁBELTÉVÉ MÛSORRENDJE
A CECEI TÉRSÉGBEN

A cecei tévéstúdióból Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres telepü-
léseken a helyi csatornán november 28-án, 14 órától december 5-ig, 14 óráig az
alábbi mûsorok nézhetõk körmûsorban (azaz, ha a kb. 15 órás mûsor lement,
azonnal elölrõl kezdõdik). Mûsorváltás: hetente.
Híradó (30’), Lapszemle (30’), Csiha Kálmán evangelizációja Sárbogárdon (60’),
30 éves a Bóbita óvoda (60’), Egészségnap Alapon (100’), Lélekút (90’), FM
közgyûlés (30’), Kutyák a kábítószer ellen (90’), Sziréna (30’), Az Új Generációs
zenekar mûsora (50’), Kistérségi ülés Sárbogárdon (140’), Móri bornapok (40’),
Szelídvízország (40’), Halország 3. (15’), Sáregresi nyugdíjas klub (80’), Strand-
záró fesztivál Vajtán (38’). Összesen: 15 óra 23 perc.
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Hitelügyintézés! Induló költségek nélkül. 06 (30)
681 7675, 06 (30) 235 9498. (300513)

Mûanyag nyílászárók, redõnyök, bejárati ajtók, 20
év tapasztalattal. Barabás László gyártó: 06 (30) 290
8313.
Olcsón ablak, ajtó. Telefon: 06 (20) 216 7202.
Régi redõnyök javítását, újak készítését rövid határ-
idõvel vállaljuk. Böczy árnyékolástechnika, telefon:
06 (20) 924 3830. (0921735)

Hanganyagok gépelését vállalom. Telefon: 06 (70)
369 0476.
Tûzifa eladó ingyenes házhoz szállítással! Cser kugli
1640 Ft/q, cser kugli akáccal 1650 Ft/q, cser aprított
1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q, akác tûzi-
fa kugliban 1.910 Ft/q, akác tûzifa aprítva 1.940 Ft/q.
Telefon: 06 (30) 986 2623.
Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta
1998 Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199 Ft/db-tól; Te-
lefon: 06 (20) 9475 970. (0921381)

Kazánok, radiátorok extra kedvezménnyel. Telefon:
06 (20) 9475 970. (0921381)

Redõny, reluxa, szalagfüggöny! Telefon: 06 (20)
557 6509. (0414246)

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap elsõ
péntekén, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési ház-
ban. Fûrész József, telefon: 06 (25) 461 303, 06 (30)
290 3744.
XL-es középbarna, olasz férfi bõrdzseki megkímélt
állapotban eladó. 06 (20) 394 2372.
Korrekt hitelügyintézés, jelzáloghitelek, lakáslízing,
visszlízing. 06 (70) 395 1026. (300247)

Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344.
(300840)

Sárbogárdon, Mátyás király utcában családi ház
(kétgenerációs) eladó. 06 (30) 957 4149. (300572)

Szakácsnõt felveszünk a Fanni étterembe. Jelent-
kezni a helyszínen. (300573)

Új építésû családi ház eladó Sárbogárdon. Csere ér-
dekel. 06 (20) 367 8443. (300571)

Családi ház Sárbogárdon hosszú távra kiadó. 06
(30) 396 2706. (300569)

Sonka-, kolbászfüstölést vállalok. Érdeklõdni: 06
(30) 214 5481. (300847)

Értékesítõi munkával kiemelkedõ jövedelem. Pá-
lyakezdõk jelentkezését is várjuk! Telefon: 06 (20)
584 4187, 06 (20) 982 2764.

Dolgozni szeretne, dinamikus, megbízható, de élet-
kora elhelyezkedési problémát okoz? Legyen a mun-
katársunk! Telefon: 06 (20) 379 4369, 06 (70) 285
1009.

Sárszentmiklóson 110 m2, hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754.
(300616)

Kisiparban szõlõföld présházzal, felszereléssel el-
adó. Telefon: 06 (30) 604 2754. (300616)

Veszélyes fák kivágását vállalom. 06 (20) 437 4869.
(300593)

138 m2-es családi ház, 1074 m2-es telken, 3 szobá-
val, padlástér beépítéssel, garázzsal, kerttel, mellék-
épületekkel eladó. Irányár: 14,5 millió. 06 (70) 335
6413. Sárbogárd, Úttörõ u. 23. (300592)

Sárbogárdon, Barátság-lakótelepen lakás eladó. Ér-
deklõdni: 06 (30) 351 3639. (300608)

A Nagy Fogyást nálam is elkezdheti. 06 (20) 454
0145. (300590)

Családi ház, igényesen felújítva sürgõsen eladó. 06
(30) 348 4373. (300626)

Háromszobás, összkomfortos családi ház eladó a
Deák F. utcában. 06 (30) 361 1210. (300630)

Cecén keresünk központhoz közeli családi házat.
Dunaújvárosban kétszobás panel 8.4 millióért eladó.
Sárbogárdon, Miklóson, Töbörzsökön keresünk-kí-
nálunk családi házakat, ugyanitt hitel- és szoc.pol
ügyintézés ingyen. Telefon: 06 (25) 460 087, 06 (30)
9364 371. (300628)

Ház eladó, virágüzlettel együtt. 06 (30) 620 8245.
(300887)

Konyhaszekrény, elemes, L-alakú eladó. 06 (30)
491 8867.

Hízók eladók, karácsonyi elõjegyzésre. 120 kg –
200 kg-ig. 06 (25) 460 278. (300882)

Felszolgálót felveszünk a Fanni presszóba, jelent-
kezni a helyszínen. (300881)

Telket vennék Sárbogárdon. Érdeklõdni 17 óra után:
06 (70) 453 0508.

Az Aquapent Kft. (Dunaújváros) mélyépítési gya-
korlattal rendelkezõ 3-4 fõs brigádot keres változó
munkahelyre Sárbogárd és környékérõl. Érdeklõdni:
Bilonka Mihály, 06 (20) 920 3199-es telefonszámon.

Sárbogárdon IV. emeleti lakás eladó. 06 (30) 855
5243.

Kuglizott akác tûzifa 2000 Ft/q. 20 q felett ingyenes
házhozszállítás! 06 (70) 374 0769. (300636)

1 darab Mirköz fagylaltkeverõ, 1 darab ISA héttége-
lyes fagylalttároló, 1 darab JOHA fagylaltos tricikli
eladó. 06 (25) 509 238.

Eladó Iveco 35 c 13 teherautó, 2,8 TD, 150 LE, nagy-
platós, aludoboz 470x220x230, DHOLLANDI, 750
kg-os, emelõhátfalas kitûnõ állapotban, friss mûsza-
kival, B kategóriával vezethetõ. Gréta Bútor, 06 (25)
508 295, 06 (20) 494 8898. (300582)

Sárbogárd, Ady-lakótelepen kétszobás, egyedi fû-
tésû lakás azonnal beköltözhetõ állapotban eladó. 06
(20) 214 7260. (300892)

CITY CARTEL ingatlaniroda helyi képviselete laká-
sokat, ingatlanokat keres ügyfelei részére. Fiatalok-
nak fészekrakó program (szoc. pol.), igény szerint
ügyvéd, teljes körû biztosítás. 06 (30) 568 3974.

Iskolaközben gázkonvektoros családi ház azonnal
kiadó. 06 (30) 9364 371. (300895)

Meglévõ és leendõ hiteléhez kössön kedvezõ koc-
kázati biztosítást, hogy jobban aludjon! Telefon: 06
(20) 5151 335.

Felújításra váró parasztház gazdasági épülettel el-
adó, továbbá bérelném. Érdeklõdni: 06 (20) 439
0958. (300650)

Két szoba, konyhás ház eladó Sárszentmiklóson. 06
(70) 456 7367. (300646)

Igaron parasztház régi bútorzattal eladó 600 négy-
szögöl telekkel. Irányár: 2 M Ft. 06 (30) 245 5622.
(300644)

Húsjellegû hízó eladó Cecén 300 Ft/kg. 06 (20) 370
2464. (300900)

Ház eladó Sárbogárdon. 06 (30) 318 6144.

Malacot veszünk 25 kg felett december 1-jétõl. 06
(30) 294 2006. (300926)

Árpád-lakótelepen 1. emeleti erkélyes, 54 m2-es la-
kás garázzsal eladó. 06 (70) 321 8644. (300925)

Árufuvarozást, költöztetést, egyéb fuvarozási mun-
kát vállalok. 06 (30) 339 8958. (300924)

Fajtiszta németjuhász kölykök eladók. Azonnal elvi-
hetõk. 06 (70) 230 4067. (300923)

130-150 kg-os húshízók eladók. Sárbogárd, Köztár-
saság út 91.

Skoda 105-ös, májusig mûszakival, zöldkártyával
eladó. 06 (70) 331 3719.

Kisméretû tégla, bontott, pucolt, korlátlan mennyi-
ségben, 25 Ft/db áron. 06 (20) 491 0840. (300912)

Sárbogárdi szeszfõzdébe a szeszfõzés december-
ben megkezdõdik. Telefon: 06 (30) 285 1041. (300911)

Pultost felveszünk! Dekoratív hölgyek jelentkezését
várjuk! Érdeklõdni: Sárbogárd, Barátság presszó. 06
(70) 945 9070. (300672)

A Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet Cece és
Sárkeresztúr kirendeltségére ügyfélszolgálati mun-
katársat keres legalább középfokú végzettséggel.
Elõny: fõiskolai végzettség, mérlegképes könyvelõi
végzettség, helyi lakos. Fényképes önéletrajzokat
2007. december 10-ig kérjük megküldeni a követke-
zõ címre: Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet,
7000, Sárbogárd, Pf.: 30.

400 l-es hûtõláda eladó. 06 (70) 376 6959. (300936)

Jogosítvány! Babi Autósiskola személygépko-
csi-vezetõi tanfolyamot indít részletfizetéssel, 2007.
november 30-án, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési
központban. Jelentkezni a helyszínen. Telefon: 06
(30) 993 9285. (300935)

Masszázs! 06 (30) 581 2353. (300934)

Árpád-lakótelepen 3 szobás földszinti lakás, sürgõ-
sen eladó. Irányár: 7,4 millió Ft. Telefon: 06 (20) 474
5530. (300931)

Nagyiparban szõlõ, présház, sürgõsen eladó. Tele-
fon: 06 (25) 461 988. Termõföldcsere is érdekel.
(300931)

Egy személyes fotelágy és ugyanitt számítógépes
játékhoz kormány eladó. Telefon: 06 (30) 581 8894.

Családi ház eladó Pusztaegresen. 100 m2, 3 szoba,
1870 m2-es telek. Irányár: 2.700 ezer Ft. Alku lehet-
séges. 06 (20) 316 8001.

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

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

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

TÛZIFA eladó. Telefon: 06 (30) 9470 899.

Akác és telekhatárolásra alkalmas
tövises gleditschia csemete ELADÓ.

06 (30) 947 0899.

HOLLAND BÚTOR VÁSÁR Simontornyán
a régi bõrgyári ebédlõben.

Bõr ülõgarnitúrák, étkezõgarnitúrák,
ülõgarnitúrák, tálalószekrények stb.

Nyitva: Cs-Szo 11-16 óráig.
Kedvezõ árakkal várjuk vásárlóinkat.

Új, 20 LE JINMA TRAKTOROK eladók.
1.9 millió+áfa.

1995 YANMAR B27 MINIKOTRÓ eladó,
kalapáccsal. 4.5 millió+áfa.

Telefon: 06 (30) 353 1633. (300629)

Mezõszilason 1100 NÉGYSZÖGÖL
szõlõ-szántó, borospincével,

felszereléssel, 600.000 FORINTÉRT
ELADÓ. Pápai József, 06 (30) 391 2937.
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ÉV VÉGI AKCIÓ!
5 ÉVES A FAIR BÚTOR!
10-20%-os kedvezménnyel
várjuk év végi akciónkban!

* Ülõgarnitúrák (sarok, 3+2+1, 3+1+1 és egyedi
megrendelések); * kanapék, * rekamiék, * fotelok,
* fotelágyak, * heverõk, * franciaágyak, * fenyõbú-
torok,* matracok, * ágybetétek (bio, szivacsos, ru-
gós) egyedi méretekben is.

Rendelje meg december 31-ig
bútorát január-február hónapokra,
és ugyanúgy részesül akciónkban!

Továbbá vállaljuk bútorának áthúzását,
teljes körû felújítását ingyenes helyszíni felméréssel,

házhoz szállítással.

FAIR 2002 Kft.
Sárbogárd, Köztársaság út 93.

Telefon: 06 (20) 9826 630,
fax: 06 (25) 469 986,

e-mail: fairkft@tolna.net

Akciónk a hirdetés megjelenésétõl
a készlet erejéig tart.



20 NYÍLT TÉR 2007. november 29. Bogárd és Vidéke

Gondolkodjunk!
A legutóbbi testületi ülésrõl készített Naplót
olvasva megint elmerengtem. Vagy én tudok
sokat és õk keveset, vagy fordítva. Kibontom,
mint a fruttit, mert így nem eszik.
Bár a polgármesternek nagyon nem tetszik,
mi azért gondolkodjunk!
Több képviselõ-testületi tag felvetette, hogy
gyermeknapra, falunapra kapjanak támoga-
tást. Az „illetékes elvtárs” szinte a fejedelmi
többest használva rögtön közölte: ennyi
pénzbõl biztosan nem jut. Pont. Pofa be,
alapállás. Ennyi erõvel ezt is mondhatta vol-
na: A „tízek” úgy gondolják, hogy csak Rét-
szilas és Kislók városrészek léteznek, létez-
hetnek, a többi le van szarvasbõrrel takarva.
Ez aztán a hozzáállás!
Aztán jött a polgármester a kötvénykibocsá-
tós javaslatával. Budapest valamelyik kerüle-
tében született már ilyen javaslat, de ott nem
szavazta meg a testület. Nálunk igen. Csalá-
dunkban van hitelünk svájci frankban.
Higgyék el, nem nagy buli. Idõnként a bank ír
nekünk egy levelet, melyben „örömmel” ér-
tesít, hogy árfolyamváltozás miatt ne ennyit,
hanem annyit fizessünk. Nem a kevesebb
összeg volt a több! Megkérdeztem pénzügye-
seket, nekik sem tetszett ez a megoldás; úgy
vélték: mintha szándékosan akarnák ellehe-
tetleníteni a várost. Errõl a megjegyzésrõl az
Óvakodj a törpétõl c. vígjáték egy mondata
jutott eszembe: „Hisz Ön a halál utáni élet-
ben?” Sárbogárdra lefordítva: hisz Ön a vá-
lasztás utáni életben?
Errõl jut eszembe! Vendégségben voltunk
egy nagyon kedves házaspárnál, ahol termé-
szetesen szóba került a testületi ülés. A házi-
gazda percekben ki tudta fejezni, hogy a köz-
vetítést nézve melyik képviselõ hány perc
alatt éri el a tûréshatárát. Ez idõ elteltével
kezdi emlegetni le és felmenõ rokonait.
Aztán a múltkor baráti társaságban mondta
valaki, hogy õ kabaréként éli meg a közvetí-
téseket; szívbõl nevetne, ha nem a mi bõ-
rünkre menne ki a játék. Erre aztán felkap-
tam a fejemet. Vagyok én olyan mazochista,
hogy én is látni akarom. Elballagtam a szol-
gáltatóhoz, megrendeltem a kábeltévét. A
következõ testületi ülést már talán láthatom,
ezért beüzemeltem a videót is, mert a közve-
títést többször is látni akarom. Többször
szeretnék röhögni, na meg kommentálni.
Ui.: Most olvastam az interneten, hogy Hévíz
polgármesterét lemondásra szólították fel,
mert káromkodott. Ez nagyon csúnya dolog,
nem szabad!

Csibegép,
Csizmadiáné

Boros Edit Gréta

Jutalomjáték
Életem jutalomjátéka címmel tartott

verses estet dr. Lendvai György
hétfõn a díszteremben. Sárbogárd nyu-
galmazott fõügyésze többszörös megle-
petést okozott közönségének. 80 évesen
lenyûgözõen szavalta fejbõl Petõfi Sán-
dor, Arany János, Vörösmarty Mihály,
Ady Endre, József Attila, Mécs László
és Faludy György költeményeit. Színe-
sen, temperamentumosan, szép kiej-
téssel keltette életre a magyar poéták
ránk örökített üzeneteit.
Megzenésített versekkel közremûkö-
dött az esten Bodoki Györgyné és Hu-
szárné Kovács Márta is. A felcsendülõ
verseket Leszkovszki Albin vezette be
néhány gondolattal. Az Õ bevezetõjé-
bõl tudhattuk meg, hogy Gyuri bácsi
56-szor játszotta Pickering ezredes sze-
repét Bernard Shaw Pygmalion címû
színdarabjában. Friedrich Schiller Ár-
mány és szerelem címû mûvében a mi-

nisztert alakította. De játszott a Gül
Babában és számos más operettben
is. A sárbogárdi vonósnégyes alapító
tagja, illetve a helyi vegyes kar tagja
40 éve. Aktívan részt vesz a helyi köz-
életben.
No, és nem szabad megfeledkezni ar-
ról sem, hogy mindemellett játékokat
készít a maga és unokái örömére. Az
ezekbõl nyílt kiállítást az elõadás
után tekinthettük meg.

Hargitai Kiss Virág

Nyílt
tér


