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Ebben az évben is megrendezték a
Mikulás-futást a Mészöly Géza Ál-

talános Iskolában. Farkas István hintóján
érkezett a Mikulás a HEMO-hoz, ahol
gyerekek százai gyülekeztek, hogy együtt
fussanak Magyarország Mikulás-nagykö-
vetével, Kovács Istvánnal, aki a világ Mi-
kulásához 1998-ban futott ki. Ekkor avat-
ták õt Magyarország Mikulás-nagykövet-
évé. A sárbogárdi Mikulás, aki a kocsin
ült, Balogh István volt. Az érkezõ gyere-
kek közé számolatlanul szórta a szalon-
cukrot. A polgárõrök és a rendõrök biz-
tosították az utat a futáshoz végig a 63-as
úton és a Baross utcán. A gyerekeket sza-
loncukorral és forró teával várták az isko-
lánál, majd az elõcsarnokban mûsort néz-
hettek meg. Itt hirdették ki a Mikulás-

rajzverseny és a versíróverseny eredmé-
nyeit. A legjobb verseket a gyerekek fel-
olvasták. (Ha behozzák a szerkesztõség-
be, meg is jelentetjük azt az újságban!)
Ezután a tanító nénik egy szép mesejáté-
kot mutattak be, amit Huszárné Kovács
Márta és kislánya együtt írtak. A mûsor
végén közösen énekelték a kívánságdalt:
„Essen a hó, csak essen, essen…” abban a
reményben, hogy igazi fehér karácsony
legyen az idén.
Már áll a karácsonyfa is az iskola elõcsar-
nokában, alatta nagy csomagokban a
napközisek ajándékai, amelyeket a Mi-
kulás bácsi adott át a csoportoknak.

Hargitai Lajos

Varnyu Péter
„öröksége”

Kedden este az MTV 1-en lehet látni
az Örökös címû vetélkedõt. Ezen
Varnyu Péter is szerencsét próbált.
Szurkoltunk neki. Már fogta egy pilla-
natra a nagy szerencsemalac farkát, az
ötmilliós örökséget, aztán néhány egy-
szerû beugrató kérdésen mégis elvér-
zett, így a nyereménye „csak” 1,25 mil-
lió Ft lett. Ehhez is gratulálunk!

/H/

Lengyel Zoltánt
gyanúsítottként

hallgatták ki
Gyanúsítottként hallgatta ki a Köz-
ponti Nyomozó Fõügyészség Lengyel
Zoltánt. A politikus még júliusban ke-
rült összetûzésbe egy közúti ellenõrzés
során három rendõrjárõrrel az elsõ
kerületben. Az ellene felhozott vádak:
hivatalos személy elleni erõszak bûn-
tette, könnyû testi sértés és három
rendbeli becsületsértés vétsége.

/H/

MikulásfutásMikulásfutás

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl
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KÖZMEGHALLGATÁS
Múlt csütörtökön a sárbogárdi kép-
viselõ-testület közmeghallgatást tartott.
Ezen meglehetõsen kevesen vettek részt;
mindössze hat polgár, valamint a média
képviselõi jelentek meg.
Juhász János polgármester tájékoztatást
adott a testület eddigi munkájáról. Ez
tartalmában megegyezett a városrészi fó-
rumokon elmondottakkal, amelyek egyi-
kérõl, a sárszentmiklósiról már olvashat-
tak lapunkban. A megjelent érdeklõdõk
közül többen is kérdéseket tettek fel, il-
letve véleményt mondtak az önkormány-
zat tevékenységérõl.
Lendvai Gábor nem értett egyet a polgár-
mesterrel, hogy az Eurestnél jó az étel
minõsége, mert neki és másoknak is más
ezzel kapcsolatban a tapasztalata. Érthe-
tetlennek tartja azt az intézkedést is,
hogy a jelenlegi szolgáltatónál három
nappal elõbb le kell mondani az ebédet.
Hiányolta a hosszú távú elképzeléseket a
város fejlesztésével kapcsolatban. Véle-
ménye szerint az, hogy a sárhatvani óvo-
dát, a pusztaegresi iskolát bezárták,
hosszú távon nem szolgálják a két telepü-
lésrész érdekeit. Ha egy faluban eltünte-
tik az iskolát meg az óvodát, akkor nem
sok esélye van a kistelepüléseknek a meg-
maradásra. Kérdezte, vajon megnyitják-e
a két intézményt, ha jobb helyzetbe kerül
az önkormányzat? Ugyancsak a hosszú
távú gondolkodást hiányolja az önkor-
mányzati ingatlanok eladásánál. Az el-
adásnál ugyanis a bevétel egyszeri, a bér-
beadásnál viszont a vagyon megmaradá-
sa mellett folyamatos a bevétel. Gondol-
kozott a testület azon, hogy eladás helyett
érdemes lenne a HEMO-t például zene-
iskolának, könyvtárnak hasznosítani?
Minek a központban két gyógyszertár?
Az önkormányzat nem tudta volna orien-
tálni más irányba a befektetõt? Sérel-
mezte, hogy miközben a kérdéseit feltet-
te, a polgármester gúnyosan mosolygott.
Arra kérte a polgármestert, hogy ehelyett
legyen szíves meggyõzni a kérdezõ állam-
polgárt.
Juhász János: — Én nem meggyõzni kí-
vánom, Ön a fellegekben jár. Nem mi csi-
náltuk a gyógyszertárat, a szabad vállal-
kozás világában valaki úgy döntött, hogy
itt épít.
Lendvai: — A vállalkozót, ha lehet, érde-
keltté kell abban tenni, hogy azt csinálja,
amit mi akarunk. Nem törvényekkel, sza-
bályokkal, hanem egyéb szabályozókkal.
Juhász: — Melyik szférában dolgozik
Ön, hogy ennyire tudja?
Lendvai: — Nem a szféra számít, hanem
a józan paraszti ész. Én csak azt kérde-
zem, hogy vajon fölmerült-e ez a kérdés,
mert nekem az a gyanúm — ahogy Ön re-
agál —, hogy nem.
Juhász: — Mibõl gondolja, hogy egy ön-
kormányzat képes befolyásolni egy céget

abban, hogy egy általa kinézett ingatla-
non milyen vállalkozást indítson? Miért
lennénk a vállalkozás ellen?
Lendvai: — Abban az esetben, ha van az
önkormányzatnak mozgástere, akkor azt
ki kellene használni. Én elleneztem, hogy
a LIDL ideköltözött, de feltételezem,
hogy az önkormányzatnak sok mozgáste-
re nem volt, mert az magántulajdonon
épült. Ezek a cégek az önkormányzattal
tárgyaltak; ha nem lett volna közük az ön-
kormányzathoz, akkor feltételezem,
hogy nem is tárgyaltak volna.
Juhász: — A gyógyszertárnyitók nem tár-
gyaltak velünk.
Lendvai: — Más. Súlyos problémának
tartom a város határában az illegális sze-
métlerakást. Katasztrofális ez az állapot.
Nem tudom, hogy ezt ki ellenõrzi. Hol
tart a telefontorony telepítése, amit a
Pannon GSM akar telepíteni belterüle-
ten?
Juhász: — Nem a mi térfelünkön van a
labda, ennek van lebonyolítója. Az ön-
kormányzat nyomon követi a dolgokat.
Lendvai: — A vasútállomás elõtti terület
kb. 20 éve ugyanolyan elképesztõen néz
ki. Próbált az önkormányzat a vasúttal
egyezkedni valamit, vagy még 20 évig
várunk?
Juhász: — Az önkormányzat a kötelezõ
feladatainak az ellátására sem kap elég
pénzt. Ahogy a magyar állam, a vasút is
képtelen rá, úgy mi is. A vasútnak lenne a
feladata a saját tulajdonának a rendbeté-
tele. Biztos jól esik Önnek a nagy nyilvá-
nosság elõtt ilyeneket mondani felém.
Szakács Benõné: — Törvény szabályoz-
za, hogy az ebédet hogyan kell lemonda-
ni.
Juhász: — A HEMO jelenlegi állaga
olyan, hogy a 100 millió Ft nem takarja be
a felújítását.
Sárközi Imre: — Valahogyan munkahe-
lyeket kellene létesíteni Sárbogárdon. A
személyeskedést teljesen meg kellene
szüntetni a testületben. Inkább Sárbo-
gárd érdekeivel foglalkozzanak! Véle-
ményem szerint a közétkeztetésben jó az
étel, elégedett vagyok a mennyiséggel és
a minõséggel is.

Juhász: — A képviselõ-testület a fontos
kérdésekben egyformán szokott szavaz-
ni.
Pauscher Lajos javasolta, hogy a képvise-
lõk többet menjenek az emberek közé.
Sárközi László hosszasan dicsérte a pol-
gármestert és a testületet, a polgármeste-
ri beszámolót tényszerûnek tartja, a ho-
zott intézkedésekkel egyetért.
Juhász János polgármester sérelmezte a
Bogárd és Vidékében megjelent „Közpo-
gácsa” címû írást. Megjegyezte: — A kis-
térségi ülésen is volt pogácsa, arról miért
nem írt az újság?
Hargitai Lajos fõszerkesztõ, a Bogárdi
TV mûködtetõje elmondta, hogy nem
azért született az az írás, mert a testületi
ülésen pogácsát esznek a képviselõk és a
polgármester, hanem azért, mert a pol-
gármester egyenesen a kamerába mond-
ta, hogy ne vegyék fel, amikor õ pogácsát
eszik. Ha nyilvános ülésen folyamatosan
eszik a pogácsát a képviselõk és a polgár-
mester, nem ugrálhat a kamera állandó-
an aszerint, hogy éppen ki eszik és ki nem.
A kamera kezelõje a munkáját végzi, ne
tételezzenek fel róla rosszindulatot. Nem
vadássza szándékosan, hogy ki eszi a po-
gácsát és ki nem. Ez kicsinyes dolog len-
ne. A kamera kezelõje erre tekintet nél-
kül teszi a dolgát ezután is.

Szerkesztõi megjegyzés

Parttalan, személyeskedõ vitákba nem va-
gyok hajlandó bocsátkozni a polgármes-
terrel. Nem törekszem konfliktusra se vele.
Miután egyértelmû lett, hogy nincs se a helyi
önkormányzat, se az APEH felé semmiféle
köztartozásom, a közmeghallgatáson nyil-
vánosan elhangzott a polgármester részé-
rõl, hogy tudomása van arról, hogy az ön-
kormányzati választáskor Nedoba Károly
nem kapott számlát nyomtatott propa-
gandaanyagokról és hirdetésekrõl nálunk,
és ennek közterhét nem fizettem be az
államnak. Ezt a gyanúsítást cáfolja az a
2006. október 25-ei pénztárgépszalag,
amely bizonyítja, hogy a Nedoba Károly
által a nyomdába behozott pénzrõl a vég-

Folytatás a következõ oldalon�
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Békebál Sáregresen
Hétvégén békéltetõ Katalin-bált rendez-
tek Sáregresen. Erre szeretettel hívták a
falu minden lakóját. Mocsár Eleonóra
polgármester asszony párjával, Lévai Fe-
renccel nyitotta meg a táncot. Eleinte las-
san szállingózott a vendégsereg, aztán 11
órára megtelt a bálterem. Kitûnõ zenekar
gondoskodott a jó hangulatról. Volt tom-
bola is, majd hajnalig együtt táncolt bé-
kességben alvég és felvég.

/H/

„Ahány ember, annyiféle
csodálatos világ”

Szép mûsorral köszöntötték a fogya-
tékkal élõket szombaton a sárbogár-

di mûvelõdési házban. Az önkormányzat
egészségügyi és szociális bizottsága veze-
tésével sokan összefogtak azért, hogy mi-
nél teljesebb legyen ez az ünnep.

Koradélutántól egészségügyi méréseken
vehettek részt az érdeklõdõk, könyveket
vásárolhattak, megtekinthették Szabóné
Czuczai Katalin, valamint „tanít-
ványainak” alkotásait, és terített
asztal mellett beszélgethettek.
Közben a Mikulás bukkant fel hol
itt, hol ott az aulában, apró
ajándékokkal csalva mosolyt az
arcokra.
A szervezõk aztán négy órakor
mindenkit beinvitáltak a színház-
terembe, ahol Szakács Benõné, az
Egyesített Szociális Intézmény vezetõjé-
nek köszöntõje után az alapi ápoló—gon-
dozó otthon lakói és munkatársai léptek
színpadra vidám, zenés-táncos mûsor-
számokkal, versekkel. Akárcsak tavaly,
most is nagy sikert arattak. Látszott, hogy
nagy lelkesedéssel készültek erre a nap-
ra. Elõadásuk végén Bródy János Mind-
annyian mások vagyunk címû dalát éne-
kelték el közösen, fölhívva a színpadra
többeket is a közönség soraiból.
Szabó Zsuzsika és Erlichné Németh
Márti közösen énekeltek karácsonyi da-
lokat, majd Szakács Zsóka szavalt.

Szakács Benõné köszönetet mondott
mindazoknak, akik bármilyen módon ki-
vették a részüket a szervezésbõl, és gratu-
lált Hargitai Enikõnek, a cecei családi
napközi vezetõjének, aki a megelõzõ na-
pon kitüntetést vehetett át a Parlament-
ben (errõl külön is beszámolunk lapunk
hasábjain).
Az est tombolával, kötetlen beszélgetés-
sel, falatozással és adventi koszorúk ké-
szítésével folyt tovább.

Hargitai Kiss Virág

Roma
közmeghallgatás

A sárbogárdi kisebbségi önkormányzat
közmeghallgatást tartott hétfõn délután.
Lakatos Gyõzõ elnök beszámolt a két-
éves tevékenységükrõl. 2006-ban kiosz-
tottak a roma gyerekeknek 130 Miku-
lás-csomagot, karácsonyra 90 csomagot.
Az önkormányzat is adott 40 csomagot.
Az Esélyek Házától ruha- és játékado-
mányt kaptak.
2007 májusában megrendezték a sport-
és hagyományõrzõ napot, élelmiszercso-
magot kapott 80 család, szeptemberben
Kislókon rendeztek egy napot a roma kö-
zösség tagjainak és az érdeklõdõknek. Az
Esélyek Házától díjat kaptak. Roma gye-
rekek tanulmányi költségeire pályáztak a
térség intézményeivel közösen. Decem-
ber 15-én 30 gyereket visznek a Parla-
mentbe kirándulni, karácsonyra pedig 70
élelmiszercsomagot osztanak majd szét.
A hallgatóságból többen is felszólaltak.
Elismerésüket fejezték ki a kisebbségi
önkormányzatnak az eddig végzett mun-
káért. Szeretnék, ha az önkormányzat
több közmunkát biztosítana, mert nagy a
munkanélküliség a roma családoknál.

/H/

elszámolás szerinti teljes összeget beütöttük
a kasszába. Annak 20 %-os adótartalma
ennek alapján az adóhivatalnak befizetésre
került. A blokkot hozzátûztük a Nedoba
Károly által aláírt átvételi elismervényhez.
Nedoba Károlynak bizonyára rengeteg el-
foglaltsága miatt nem volt ideje mindeddig
bejönni a szerkesztõségbe, hogy megmond-
ja, kinek a nevére állítsunk ki számlát errõl
az összegrõl. Felajánlottam a fórum után
Nedoba Károlynak és Juhász János pol-
gármesternek, hogy a szerkesztõségben
megtekinthetik a kérdéses bizonylatot. Ez-
zel a lehetõséggel nem kívántak élni.
Mi mindenben a törvényes keretek között
dolgozunk. Azt kérem, hogy a jövõben bár-
milyen kételyük fogalmazódik meg tevé-
kenységünkkel kapcsolatban, forduljanak
hozzám bizalommal, nincsenek titkaink.
Kijelentem, hogy a nyilvános rágalmakért
nem kívánok jogi úton elégtételt venni, és
bocsánatkérésre se tartok igényt.
Részemrõl ezzel az ügyet befejezettnek te-
kintem.

Hargitai Lajos

Sárbogárdi
KÉPESLAPOK

kaphatók szerkesztõségünkben
35 Ft-os áron.

Sárbogárd, Hõsök tere 12.,
tel.: 06 (25) 508 900.
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Kilenc nyugdíjba menõt búcsúztattak
A sárbogárdi rendõrkapitányság aktív állománya és nyugdíja-
sai hagyományosan minden évben fehér asztal mellett talál-
koznak a Két Kovács vendéglõben. Erre az idén az elmúlt szom-
baton került sor.
Az idei esztendõt az teszi igazán emlékezetessé, hogy most ki-
lenc kollégát búcsúztattak egyszerre. Soha ennyien nem men-
tek egyszerre nyugdíjba. Ez egy kormányintézkedésnek kö-
szönhetõ; aki ugyanis az idén nem megy nyugdíjba, annak ké-
sõbb sokkal rosszabb lehetõségei lesznek a nyugdíjreform mi-
att. Döbbenetes volt látni, hogy most 39-40 éves fiatalemberek
mentek ki sorba átvenni a nyugdíjasoknak adott órát.

Lasancz Zoltán elõzõ sárbogárdi rendõrkapitány megyei bûn-
ügyi igazgatói kinevezésével a kapitányi székben is történt vál-
tozás. A volt kapitány is most búcsúzott Sárbogárdtól, egyúttal
bejelentette, hogy utódját, Enczi Józsefet december 16-ától ne-
vezik ki hivatalosan Sárbogárd rendõrkapitányának.

Enczi József: — Az egyik szemem sír, a másik nevet. Sír azért,
mert meg kellett válnunk egy ilyen vezetõtõl, akitõl nagyon szí-
vesen tanultam volna még egy pár évet. Sír azért is, mert rossz,
hogy ennyi kollégát kell most elbúcsúztatni. Hogy ennek mi a
háttere, sajnos nagyon jól tudjuk. Õk nem tehetnek arról, hogy
ilyen helyzetbe kerültek. Hasonló eredményeket tudtunk elérni
ebben az évben is, mint tavaly. Vannak mutatók, amelyek job-
bak, és vannak, amik rosszabbak. Nem túl jó a mutatónk a betö-
réses lopásokban. A többi mutató viszont nagyon szép. Ezért
köszönet jár az aktív kollégáknak. Köszönet azoknak a nyugdí-
jasoknak is, akik segítik a munkánkat.
Enczi József rendõrkapitány ezután egyenként búcsúztatta
nyugdíjba menõ kollégáit.
Szilveszter János r. alezredest, osztályvezetõt már többedszer-
re sikerül elbúcsúztatni. Õ 1952-es születésû. A hivatalos szol-
gálat kezdete 1975. december 1. A dunaújvárosi rendõrkapi-
tányságon teljesített szolgálatot 1978-ig, akkor került Sárbo-
gárdra. Soron kívüli elõléptetésekkel haladt fölfelé a ranglét-
rán. Alezredes 1999. július 1-jétõl. 2005-ben „Az Év Rendõre”
címet kapta meg.
Ácsné Kovács Erika rendõr õrnagy asszony közlekedési rend-
õrként kezdett, 1993-tól elõadó, közrend és közbiztonsági osz-
tályvezetõ-helyettesként került nyugállományba. Dicséretben
négy alkalommal részesült.
Lángi Lajos rendõr alezredes 1991. december 16-án kezdte hi-
vatalos szolgálatát, bûnügyi nyomozóként teljesített szolgála-
tot, majd a mezõszilasi rendõrõrsre került. Viharos gyorsaság-
gal haladt fölfelé a ranglétrán.
Várhelyi László r. törzszászlós nyomozóként dolgozott a sár-
bogárdi rendõrkapitányságon.
Deák József rendõr törzszászlós szolgálatát 1988-ban kezdte
szakaszvezetõként, 1991-tõl baleseti helyszínelõ, és így megy
nyugállományba. Utolsó rendfokozatába 2005-ben került.

Bognár László rendõr fõtörzsõrmester szolgálatát 1989-ben
kezdte. Járõrként, körzeti megbízottként teljesítette munkáját.
Utolsó szolgálati helye a cecei rendõrõrsön volt.
Borbás József rendõr törzszászlós 1993-ban lett õrmester.
Kozáry Tibor rendõr zászlós 1996-ban kezdte szolgálatát,
mindvégig a mezõszilasi rendõrségen dolgozott. Utolsó elõlép-
tetése 2006-ban volt.
Bella Gyula rendõr törzszászlós 1981-ben kezdte a szolgálatát
járõrként. 2003-ban került a sárbogárdi rendõrkapitányságra, a
sárkeresztúri rendõrségre.
Ezután köszöntötték Kiss István 80 éves nyugalmazott törzs-
zászlóst, valamint Szalai Sándor 75 éves zászlóst, majd egyper-
ces néma fölállással emlékeztek a 2007-ben elhunyt kollégákra:
Bóka Józsefre, Körösi Istvánra, Tóth Mihályra.
Ezt követõen közös vacsorán baráti beszélgetéssel töltötték el
az estét. Rövid interjúkat készítettem néhány nyugdíjas rendõr-
rel, volt parancsnokokkal, akik visszaemlékeztek a korábbi évti-
zedek munkájára.
A legidõsebbek egyike, Pap Mihály 1949-ben, a Magyar Rend-
õrség megalakulásával egy idõben lett rendõr. Huszonhárom
éve van már nyugdíjban.
— Sárbogárdra 1950-ben kerültem, innen mentem nyugdíjba is.
— Milyen volt akkoriban a rendõrélet?
— Akkor nem volt ilyen felszerelés, mint most. Sokat gyalogol-
tunk, napi 60-70 km-t. Nem volt még kocsi, de még bicikli sem.
Az egész körzetet végig kellett járni, még a tanyákat is. Oda vol-
tunk sokszor három napig.
— Ennivaló hogy volt?
— Vittünk magunkkal, meg útközben vettünk. A mostani fiata-
lok nemigen csinálnák meg azt, amit mi akkor. Reggel letettem
a szolgálatot, délig pihentem, délután megint mentem. Szabad-
idõ nem sok volt. Amikor vasárnap délben hazaértem, délután
elmentem futballozni. Az ifjúsági mozgalomban is részt vettem.
— Akkor még csizmában jártak a rendõrök?
— Igen, még nyáron, negyven fokos melegben is. Árkászcsiz-
mának neveztük. Bõ szárú, erõs lábbeli volt. Na, és persze job-
ban tartottak akkor a rendõröktõl, mint most. Keresztúron vol-
tam három évig a kisebbségiek között, egyedül, de nem volt ba-
jom.
— Most naponta van szinte betörés, és nem tudják, hogy mit
csináljanak velük.
— Akkor szigorúbb világ volt, és jobban pártolták a rendõröket,
mint most. Ha a cigányok összevesztek egymással, és a rendõr
odament intézkedni, egybõl kibékültek. Nem merték megköze-
líteni se a rendõrt.
— Bognár Ferenc alezredes úr Sárbogárd jelenlévõ legrégebbi
rendõrkapitánya. Melyik idõszakban volt a sárbogárdi rendõr-
kapitányság vezetõje?

Folytatás a következõ oldalon�
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Egymásnak szentelve

November 30-án volt éppen fél évszá-
zada annak, hogy Szemenyei Etelka

és Horváth Nándor hitvesi esküvel erõsí-
tették meg az õket összekötõ szoros szá-
lakat. Az 50 együtt töltött évrõl szeretteik
körében emlékeztek meg a hétvégén, a
Fanni étteremben, Sárbogárdon.

Meghívójukon a következõ sorok álltak
Szerb Antal tollából:
„A szerelem mindvégig megõriz egy pillana-
tot, azt a pillanatot, amikor született; és akit
szeretnek, sosem öregszik meg, szerelmese
szemében mindig tizenhét éves marad, és
kócos haját, könnyû nyári ruháját ugyanaz
a barátságos szél borzolja egy életen át, ami
akkor fújt, abban a végzetes pillanatban.”
Az ifjú Etelka és Nándor Budapesten, a
szakérettségin ismerkedtek meg.
Eti néni Alsószentivánról került a fõvá-
rosba tanulni, ahol édesapja az uradalom
kertésze volt, s nevelt feleségével együtt
hat leányt és két fiút. A Szemenyei csa-
ládban mindenkit mûvészi tehetséggel ál-
dott meg az ég, így Etelkát is, aki elõször
mûvészeti iskolába járt, majd az ELTE
magyar—történelem szakán tanult to-
vább. Ám közbejött 1956, aztán 1957-ben
kötött házasságuk, így tanulmányait meg-
szakította. A festés azonban máig is szen-
vedélye — megszámlálhatatlan alkotás
õrzi keze nyomát vásznon, fán, porcelá-
non.
Nándi bácsi Csapodon született és nevel-
kedett két fivérével együtt. A mûszaki
egyetemen tanult Budapesten. Az eskü-
võre az õ szép kis szülõfalujában került
sor. Itt kevesebb, mint egy évet lakott az
ifjú pár, majd Sárbogárdra költöztek,
ahol Nándi bácsi a 2-es (vasúti) posta
postamestere lett, Eti néni pedig postás-
kisasszony a telefonközpontban.
Elsõ gyermekük, Nándi kétévesen távo-
zott az élõk sorából. A család fájdalmas

veszteségét tíz év múltán kárpótolta a
sors egy újabb fiúgyermekkel, Andrással.
Andris felcseperedve ökobiológus lett,
ledoktorált, és nem utolsó sorban felesé-
gével, Etelkával egy lány- és egy fiúuno-
kával örvendeztették meg a nagyszülõ-
ket.
A hangulatos 50 éves évfordulóra min-
denki eljött a családból, aki csak tudott.
Nándi bácsi meleg szavakkal, csókkal és
egy beszédes virágcsokorral köszöntötte
szeretett asszonyát, majd a családtagok
nyújtották át jókívánságaikat és ajándé-
kaikat az ünnepelteknek. Az ebéd elköl-
tése után Andris egy zenés diavetítéssel
lepte meg az egybegyûlteket. Megható
volt végigkísérni képeken a pár életének
mozzanatait, mérföldköveit.
A munkával és gondokkal teli évek elle-
nére két életerõs, boldog ember állt elõt-
tünk ezen az ünnepen. Remélhetõleg
még sokáig részesülhet mosolyukban és
szeretetükben a család apraja-nagyja.

Hargitai Kiss Virág

Bognár Ferenc: — A 70-es évek közepé-
tõl a 80-as évek elejéig. Nagyon szívesen
maradtam volna tovább, de az orvosok
úgy döntöttek, hogy nem lehet, muszáj
abbahagyni. Nagyon szívesen emlékszem
ezekre az idõkre, örömmel jövök vissza
mindig. Nagyon jó a régi és új kollégákkal
találkozni.
— Jó csapat volt akkor?
— Nagyon jó csapat. Lehetett dolgozni,
akár éjjel, akár nappal, nem volt gon-
dunk. Különösen, amikor Horváth Fe-
renc idekerült bûnügyi osztályvezetõnek;
akkor nagyon ment a szekér, egybeforrt
az állomány.
— Itt ül Ön mellett Horváth Ferenc is. Õ
volt a rendszerváltó rendõrkapitány Sárbo-
gárdon.
Horváth Ferenc: — Igen, meg azt meg-
elõzõen még jó pár évig voltam kapitány,
1981. május 1-jén vettem át Bognár úrtól
hivatalosan a kapitányság vezetését, és
csináltam 1999. március 1-jéig. Még Bog-
nár úr vett fel engem annak idején, 1972-
ben Székesfehérváron nyomozónak.
Bognár: — Ott ismertem meg a munká-
ját. Most sokkal bonyolultabb a helyzet,
mint akkor volt. Amit eldöntöttünk, azt
nyugodtan végrehajthattuk, mert akkori-
ban nem piszkáltak bennünket.
— Most a politika igencsak beleszól a rend-
õri munkába.
Bognár: — Sajnos a politika áldozata lett
a rendõrség. Nem lenne szabad, hogy így
legyen. Egy független testületnek az al-
kotmányos törvények alapján kell dol-
goznia. Ez sokszor nem tetszik az embe-
reknek, de hát valahol rendet kell csinál-
ni, mert hogyha nem csinálnak rendet,
akkor meg rendõrért kiabálnak.
Az egyik már nyugdíjas nyomozóval a
pultnál beszélgettem:
— Tudod, ha szirénázó rendõrautót hal-
lok, mindig megmozdul bennem valami,
aztán belegondolok, hogy mivé tették a
rendõrséget, és keserûen legyintek. Nézz
körül! Akik itt vannak, azoknak legalább
nyolcvan százaléka nyugdíjas. Most is az
a korosztály ment el nyugdíjba, akiknek
át kellene adni a tapasztalatot a fiatalok-
nak. Hogy csináljon rendet az a fiatal
rendõr egyedül Sárkeresztúron, amikor
egyébként hetekre Budapestre vezénylik
tüntetõk elleni bevetésre? És csodálkoz-
nak, amikor a világ legveszélyesebb he-
lyei közt egyszer csak megjelenik Sár-
keresztúr neve? Valami itt nagyon el lett
szúrva.
Nem lesz könnyû dolga Sárbogárd új
rendõrkapitányának, és nem lesz könnyû
dolga azoknak a tapasztalatokkal alig
rendelkezõ fiatal rendõröknek sem, akik
még igazán nem is tudják, hogy mit tarto-
gat számukra a holnap.

Hargitai Lajos

Megjelent! Megjelent! Megjelent!

„Megjelent az Isten üdvözítõ kegyelme
minden embernek!” (Tit 2,11)

EVANGÉLIZÁCIÓ
a sárszentmiklósi evangélikus

parókián
2007. december 13-15., 18 óra.

Örömüzenetet hirdet:

Balavány György
református presbiter, újságíró.

Szeretettel vár mindenkit
a Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus

Egyházközség
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December 4-én, még Mikulás elõtt felállították a sárbogárdi
polgármesteri hivatal elõtt a karácsonyi fenyõt. A Szegletkõ da-
rus autója emelte a helyére a tûzoltók segítségével a nagy fát.

/H/

INGYENESINGYENES
koleszterin- éskoleszterin- és
helicobacterhelicobacter

pylary-szûrés.pylary-szûrés.

KORONAKORONA
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR

SárbogárdSárbogárd

2007. december 7.,2007. december 7.,
10-18 óra között.10-18 óra között.

Az egészség érték!Az egészség érték!
Õrizzük együtt!Õrizzük együtt!

ÓRIÁSI KABÁT- és
ÖLTÖNY-CSEREAKCIÓ!

Egy megunt kabátját, öltönyét most 10.000 Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!
* nõi, férfiszövetkabátok; * öltönyök, ÓRIÁSI szín-, fazon-
és méretválasztékban (EXTRA IS!); kosztümök, dzsekik,
zakók kedvezõ áron!

Sárbogárd, József Attila Mûvelõdési Központ
2007. december 13-án, csütörtökön, 8-13 óráig.

FLÓRA BABABOLT
TÉLIKABÁTOK, OVERALLOK,
BÉLELT KORDNADRÁGOK,

téli SIESTA CIPÕK
nagy választékban kaphatók.

Budapest Bank áruhitel!

Kicsiknek nagyra szabva!
Sárbogárd, Tompa M. u. 25.

(Gréta Bútor és Szõnyegbolt udvarában.)
Nyitva: H-P.: 8-12, 13-17-ig, Szo.: 8-12-ig.
Telefon: 06 (30) 237 8428.

Karácsonyi engedményes
vásár a sárbogárdi

SZÕNYEGÜZLETBEN,

a Gréta Bútor udvarában, Tompa M. u. 25.
Szõnyegpadlók 3-4-5 m-es, PVC-padlók

2-3-4 m-es szélességben, szegett
szõnyegek, tapéták 5-10-15%-os

engedménnyel kaphatók december 31-ig.
Nyitva: 8-12-ig, 13-17-ig, szombaton 8-12-ig.

Bronz- és ezüstvasárnap 8-12-ig.
Telefon: 06 (25) 463 587

Ismét megrendezzük a már hagyományos, engedményesIsmét megrendezzük a már hagyományos, engedményes

SÜTEMÉNYVÁSÁRT!SÜTEMÉNYVÁSÁRT!
Aki elõre megrendeli az ünnepi süteményeket decemberAki elõre megrendeli az ünnepi süteményeket december
23-24-ére, annak23-24-ére, annak

10%-os10%-os
kedvezményt adunk.kedvezményt adunk. Bejglire is vállalunk elõrendelést!Bejglire is vállalunk elõrendelést!
Megrendeléseket csak személyesen lehet leadni.Megrendeléseket csak személyesen lehet leadni.
Érdeklõdni telefonon a 461-900-as számon lehet.Érdeklõdni telefonon a 461-900-as számon lehet.

FÕTÉRI CUKRÁSZDAFÕTÉRI CUKRÁSZDA

Karácsony iKarácsony i
fenyõá l l í tásfenyõá l l í tás
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Evangelizációs hét és adventi vásár
Sipos Ete Álmos Nagyvárad téri refor-
mátus lelkész szolgált az evangelizáció
hetén (november 25-étõl december 1-jé-
ig) a sárbogárdi református gyülekezet-
ben. Az esti alkalmakon Zákeus történe-
tét bontotta ki a gyülekezeti termet meg-
töltõ hívõ közösségnek. A sárbogárdiak-
hoz csatlakoztak a sárszentmiklósiak is.
A lelki feltöltõdést megelõzõen, és azt
követõen kiállítással egybekötött adventi
vásáron választhattak ajándékokat sze-
retteiknek az érdeklõdõk. A megvásárol-

ható használati és
dísztárgyak közül a kö-
tényeket, szatyrokat,
gyöngyöket, karácso-
nyi díszeket, hûtõmág-
neseket a Sárbogárdi
Református Idõsek
Otthona lakói készí-
tették, míg a reformá-
tus kézimunkakör asz-
szonyai hímzett terítõ-
ket kínáltak eladásra.
A befolyt pénzt a
templom felújítására
ajánlották fel.

Tudósítónktól

Gyermekbúcsú Szentmiklóson
Vasárnap teljesen megtelt a sárszent-
miklósi iskola klubja. Közel száz miklósi
alsós hittanos kislány és fiú jött el a SÁR-
SZENTMIKLÓSI KATOLIKUS MEG-
ÚJULÁSÉRT ALAPÍTVÁNY által ren-
dezett alkotóházba, hogy hasznos és ér-
dekes munkában töltsék advent elsõ va-
sárnapjának délutánját. A Mikulást váró
és adventi készülõdõ órákban a gyerekek
adventi koszorúkat, mécsestartókat, aj-
tó-, ablak- és karácsonyfadíszeket készít-
hettek szakértõ kezek irányításával.
Késõbb, a nagy várakozás gyümölcse-
ként, eljött a Mikulás is. A gyerekek éne-
keikkel, imáikkal kápráztatták el õt, aki-
rõl jól tudták, hogy nem Skandináviából
érkezett rénszarvasszánnal, hanem Szent
Miklós püspök kései utódja, aki a jólelkû
myrai fõpap emlékére ajándékozza meg
az aprónépet.
A gyerekek haza is vihették az elkészített
tárgyakat, és persze a jól megtermett cso-
magokat is. Még a gyümölcsbõl is jutott
útravalónak. A hangulat fergeteges volt,
de amikor meggyújtotta a Mikulás az
egyik kisfiú által elkészített adventi ko-
szorún az elsõ gyertyát, a siserehad el-
csendesedett, és szívük legmélyébõl,
meghatottan imádkozták az Üdvözlégy
Máriát.
Álljon itt köszönetképpen azoknak a jó-
lelkû embereknek a neve, akik segítették
a gyerekek munkáját: Becker Gizike óvó

néni, Emperger Jánosné Gizike óvó néni,
Balázsné Katika tanár néni, Buruncz
Angéla tanító néni és Vargáné Kati, aki a
csapatot összefogta, szervezett, vásárolt,
szállított stb. Õk voltak a délután lelke!
Minden támogatónak köszönjük a segít-
séget a gyerekek nevében. A Jó Isten fi-

zesse vissza nekik százszorosan, amit e
célra adományoztak! Õk a következõk:
Suzuki Barta, Nagy Károly, Németh Atti-
la és Timi, Juhász Péterné, Horváth Mi-
hály, Kovács Zoltán, Porkoláb Csaba és
Némethné Piroska néni.
A gyerekek kérték, hogy külön köszön-
jem meg a sok finom sütit. Megteszem: a
süteményezés nem jött volna létre, ha
nincs Batári Andi és néhány karitászos jó
asszony. Köszönetet szeretnék mondani
azoknak a szülõknek is, akik ottmaradtak

a programon és segítették a gyerekeket
illetve a szervezõket. (Külön köszönet il-
leti a „krampuszokat”!)
Köszönjük továbbá a helyet a sár-
szentmiklós iskola vezetõségének, és kü-
lön is Csatáriné Erzsikének, aki házi-
asszonyként gondoskodott rólunk!
„Mikulás, Mikulás, szép hosszú, piros ru-
hás, életed, ó, nem csak mese volt!...”

Varga László hitoktató,
az alapítvány elnöke

Felhívás
Ismételten felhívjuk a tisztelt fogyasz-
tóink figyelmét, hogy a 38/1995. (IV.
5.) Korm. rendelet a közmûves ivóvíz-
ellátásról és a közmûves szenyvízel-
vezetésrõl szóló 17. § (1) szerint:
A fogyasztó a vízmérõakna, illetve víz-
mérõhely hozzáférhetõségének bizto-
sításáról és tisztántartásáról, a vízmé-
rõ fagy elleni megfelelõ védelmérõl
gondoskodni, továbbá a vízmérõ rend-
ellenes mûködésérõl a szolgáltatót ha-
ladéktalanul értesíteni köteles.
Elfagyott vízmérõóra cseréje esetén a
cserével kapcsolatban felmerülõ
összes költséget a fogyasztónak kell vi-
selni.
Legyenek figyelemmel a kerti csapok
idõben történõ fagytalanítására is. A
kerti csap megfelelõ fagytalanítását
fokozottan ellenõrizzék, mivel a nem
megfelelõen elzárt fagytalanítón el-
folyt, illetve a fagykárból keletkezõ
többletvízfogyasztás a fogyasztót ter-
heli.

Sárrét-Víz Kht.
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Kitüntetett családi napközi
Idén 10 éves a gyermekvédelmi törvény.
Ennek alkalmából különféle programok-
ra került sor az esztendõ folyamán a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztérium Gyer-
mek- és Ifjúságvédelmi Fõosztálya kez-
deményezésére a Szociálpolitikai és
Munkaügyi Intézet Gyermekvédelmi Fõ-
osztálya, valamint a gyermekvédelmi in-
tézmények, fenntartók, szakmai egyesü-
letek közremûködésével.
A rendezvénysorozat záró konferenciá-
ját november 30-án tartották a Parla-
mentben. Az eseményt Szili Katalin nyi-
totta meg. Ennek keretében elismerése-
ket nyújtottak át azoknak, akik a „Jó gya-
korlat a gyermekvédelemben” elnevezé-
sû pályázaton mintaértékû gyermekvé-
delmi programjaikkal eredményesen vet-
tek részt. Az elismeréseket dr. Lamperth
Mónika szociális és munkaügyi miniszter
adta át.
A II. helyezések egyikét a sárbogárdi
Hargitai Enikõ vehette át az Egyénre sza-
bott, sajátos szükségletekhez igazodó ellá-
tások kialakítása a szakellátásban kategó-
riában, a Cecén mûködõ Csodapók Csa-
ládi Napközi „Más-képp a mások-ért” —
speciális nevelési igényû gyermekek nap-
közbeni ellátása családi napköziben címû
programjáért.
A családi napközi fogyatékos és autista
gyermekeknek nyújt napközbeni ellátást
és korai fejlesztést, fejlesztõ felkészítést

egy olyan térségben, ahol a fogyatékkal
élõk számára 40 km-es távolságban nincs
napközbeni ellátás. A tehermentesítés
miatt a családok számára ez a lehetõség
jelentõs esélyt teremt a munkaerõpiacra
való visszajutáshoz. Kiemelkedõ jelentõ-
sége, hogy Magyarországon ez az egyedü-
li családi napközi, ahol a halmozottan
fogyatékos gyermekek befogadása bizto-
sított.

Gratulálunk, és további sikereket, hosszú
távú, zökkenõmentes mûködést kívá-
nunk!

Forrás: www.szmm.gov.hu.

Hargitai Kiss Virág

Civilek
partnerségben
2007. november 29-én Civil Egyeztetõ
Fórumon vettünk részt mi, a kistérség ci-
vil szervezeteinek képviselõi a sárbogárdi
mûvelõdési házban. A fórum célja az
volt, hogy a kistérségben élõ civil szerve-
zetek együtt gondolkodva határozzák
meg, hogy miként lépjenek fel egysége-
sen érdekeik képviseletében.
A fórum két kezdeményezõje Kiss Erika
ÚMFT-tanácsadó és Vinklár László
ÖTM-koordinátor volt.
Õk azért hívták létre ezt a fórumot, mert
a közigazgatási struktúra átalakulása mi-
att a kistérségek szerepe megnõtt, szük-
ségessé vált a civil szervezetek megerõsí-
tése is kistérségi szinten.
Ezen a fórumon tájékoztatást kaptunk az
aktuális pályázati lehetõségekrõl, vala-
mint egy jövõképet alakítottunk ki arról,
hogy együttesen hogyan tudnánk a ké-
sõbbiek során több pályázatban részt
venni és együtt dolgozni saját feladatain-
kon belül – legyen az sport, egészségügy,
szociális esélyegyenlõség, településfej-
lesztés.
Mi, a résztvevõk, elhatároztuk, hogy hi-
vatalossá tesszük ezt a szervezõdést, és
valamilyen jogi formába öntjük elképze-
léseinket. Létrehozásra kerül a Sárbo-
gárdi Kistérség Civil Szervezeteinek
Egyesülete, amelyben számítunk minden
érdeklõdõ és csatlakozni vágyó szervezet
részvételére az egész kistérségbõl.
A következõ rendezvény 2007. december
13-án 17 órakor Sárbogárdon a mûvelõ-
dési házban lesz. Minden érdeklõdõt,
csatlakozni vágyót szeretettel várunk!

Nochta Pál Attila

SAK-HÍREK
Egy kis elmaradás van az asztalitenisz-
eredményekben, ezt szeretnénk most pó-
tolni. Az elõzõ héten a megyei I. osztály-
ban játszó csapat Polgárdiba látogatott,
és az NB III-ból kiesett csapat ellen ját-
szottak és szenvedtek 14-4 arányú veresé-
get.
A következõ ellenfelük november 30-án
Enying csapata volt, sokkal jobb ered-
mény azonban itt sem született. Bár csak
12-8-ra kaptak ki, lassan-lassan alakul a
csapat.
A következõ mérkõzésre december 7-én
kerül sor; hazai asztaloknál fogadják este
18 órakor Szabadbattyán csapatát, és ta-
lán sikerül megszerezni a gyõzelmet is.
Az NB III-ban játszó csapat november
24-én a listavezetõ Dunaújváros otthoná-
ba látogatott, és majdnem meglepetést is
okozott, mivel Lovász Lajos, Dörögdi
Gábor, ifj. Papp László és Papp László
„csak” 10-8-ra maradt alul úgy, hogy esé-
lyük volt a gyõzelemre.
December 1-jén Szabadbattyán NB
III-as csapatához látogatott a sárbogárdi
csapat. A „jégcsarnokban” nagy küzde-
lemben viszont most a sárbogárdiak sze-

rezték meg a gyõzelmet, 10-8 arányban
legyõzve a hazaiakat.
A következõ ellenfél szintén Sárbogárd-
ra látogat, december 8-án, 11 órakor a
Fejérvíz Fetévszer NB II-bõl kiesett csa-
pata lesz az ellenfél.
Az utánpótláskorú ifjúsági versenyzõk-
nek december 2-án került megrendezés-
re a DASE-kupa Dunaújvárosban. A sár-
bogárdi fiatalok igen szép eredményt ér-
tek el, a leány egyéniben Tósoki Fanni
második helyezett lett, leány párosban a
Tósoki Fanni–Tóth Katalin páros nem
talált legyõzõre, és elsõ helyen végeztek.
Vegyes párosban a Tósoki Fanni–Papp
László páros elsõ helyen végzett, ifi fiú
egyéniben Papp László elsõ helyezett
lett, míg fiú párosban Papp László egy
vendégjátékossal, Keszi Zsomborral a
második helyet szerezte meg.
December 9-én kerül megrendezésre a
töbörzsöki csarnokban a már hagyomá-
nyosnak nevezhetõ Irka Mikulás Kupa
asztalitenisz-verseny igazolt és amatõr já-
tékosoknak. Aki szeretne részt venni a
versenyen, a helyszínen jelentkezhet de-
cember 9-én, 8.45 óráig. Csak cipõt és
ütõt hozzon magával, a többi felszerelést
biztosítjuk. Minden érdeklõdõt szeretet-
tel vár a

Sárbogárd Asztalitenisz Klub vezetõsége

„Krisztus keresztje olyan teher, mint a
madárnak a szárnya – az emeli a magas-
ba.” (Clairvauxi Bernát)

Szeretettel várunk mindenkit
december 10-12. között

minden este 17 órai kezdettel

ADVENTI
EVANGELIZÁCIÓRA

a sárszentmiklósi református
gyülekezeti teremben.
(Köztársaság út 181.)

Szolgál:
Polgár Tibor sáregresi lelkipásztor.

„Közeledjetek az Istenhez,
és õ közeledni fog hozzátok.”

(Jakab levele 4,8.)
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor–LSC Sárbogárd
Városi teremlabdarúgó-bajnokság

A VIII. forduló eredményei
Bad Boys–Sárbogarak 1:0 (0:0)

Vezette: Szakács I. Bad Boys: Porkoláb, ifj. Soós,
Mikuli, Kuti, Juhász. Csere: Horváth. Sárboga-
rak: Futó, Czipp, Gazdag, Kónya, Németh. Csere:
Dizseri B., Dizseri P., Steinbach. Jó iramban kezd-
tek a csapatok. Fõleg Futónak kellett bizonyítani
tehetségét a kapuban. Átvette a játék irányítását
a Sárbogarak, elõbb Gazdag, majd Kónya lövését
védte Porkoláb a hetedik percben. Emberelõnybe
került a Bad Boys a tizedik percben. Nagy nyo-
más nehezedett a Sárbogarak kapujára, megúsz-
ták gól nélkül. A tizenötödik percben elõbb Gaz-
dag lövése ment mellé, majd Dizseri B. hagyott ki
nagy helyzetet. Kónya is belépett a helyzetet kiha-
gyók sorába. Aztán a Bad Boysra nehezedett
nagy nyomás. A második félidõ nagyobb részé-
ben a Sárbogarak játszottak fölénybe, hagyták ki
a helyzeteket. A kontratámadásokra építõ Bad
Boys Juhász révén elõbb kapufát lõtt, majd a har-
mincegyedik percben megszerezte a vezetést,
mely eldöntötte a három pont sorsát. Kiállítás:
Kónya 2 perc. Góllövõ: Juhász.

Sárkeresztúr KIKE–Taki Team
5:1 (2:0)

Vezette: Szakács I. KIKE: Visi, Vörös L., Hajdinger
J., Sütõ, Szauervein. Csere: Hajdinger Z., Madár,
Viola. Taki Team: Lajtos, Lakatos, Rohonczi M.,
Vörös Z., Bodó. Csere: Rohonczi G. Mindkét olda-
lon kimaradtak a helyzetek. Szauervein a harma-
dik helyzetét hagyta ki a negyedik percben. Sütõ
lövésébe Lajtos beleüt, úgy kerül a labda szöglet-
re. Kontrából Bodó lövését védte lábbal Visi. Köz-
ben Madár is kihagy egy helyzetet. A tizedik perc-
ben Vörös L. — hátvéd létére — megunja a csa-
tárok tehetetlenségét, megszerzi a vezetést csa-
patának. Megint Vörös kerül helyzetbe, lövését
Lajtos védi. A tizenegyedik percben Bodó, majd
Madár és Hajdinger Z. hagy ki nagy helyzetet.
Bodó emelt Hajdinger Z. elé a tizenhetedik perc-
ben, és higgadtan helyezte a kapuba a labdát. A
mérkõzés 25. percében Viola pofozta be a labdát.
Bodó lõtt kapu mellé, majd szöglet után Bodó fej-
jel szépített a harmincnegyedik percben. Ro-
honczi G. lövését védte Visi szögletre. Szauervein
kidolgozott helyzet után a 36. percben meglõtte a
KIKE negyedik gólját. A végeredményt Viola állí-
totta be a 39. percben. Sárga lap: Lajtos. Góllö-
võk: Vörös L., Hajdinger Z., Viola 2, Szauervein, il-
letve Bodó.

Haladás–Cece Öregfiúk 2:4 (1:2)
Vezette: Szakács I. Haladás: Géczi, Szalai, Szántó
Zs., Lakatos, Szántó K. Csere: Balogh, Kis-Szabó.
Cece: Fülöp, Démuth, Kokics, Kiss J., Dr. Erdélyi.
Csere: Danicsek, Farkas. A 3. percben Lakatost a
kapus buktatta a hatoson belül, büntetõ. A labda
mögé a sértett állt, lövését Fülöp hárította. Nem
sokáig kellett várni az elsõ gólra, dr. Erdélyi az 5.
percben nagy gólt lõtt. A hetedik percben dr. Er-
délyi átadását Kiss J. kapásból lõtte a kapuba. A
mérkõzés legszebb támadása és gólja. Mezõnyjá-
ték után Kis-Szabó kétkapufás góllal szépít. A má-
sodik félidõben továbbra is a Cece támadott,
melynek gyümölcse két dr. Erdélyi-gól a 24. illet-
ve a 25. percben. Ezután a kihagyott helyzetek do-
mináltak, egészen a 36. percig, amikor is Balogh
szépít. A gólra törõbb és pontosabban játszó ce-

cei csapat megérdemelten szerezte meg a három
pontot. Góllövõk: Kis-Szabó, Balogh, illetve dr.
Erdélyi 3, Kiss J.

B. B. Truck SE–Toledo 2005. 3:2 (1:1)
Vezette: Ébl M. B. B. Truck: Meilinger, Balázs,
Zádori, Dobrovoczki, Zobák. Csere: Simon, Ko-
vács, Gilicze, Pálinkás. Toledo: Horváth I., Csuti
T., Bodoki, Kiss L., Dombi. Csere: Csuti J., Ba-
rabás, Horváth Zs., Kiss A., Orbán. Zobák lövésé-
be Horváth beleért, a kezérõl a labda szögletre
pattant. Szöglet után Zobák lõtt gólt a 6. percben.
Dombi lövését védi Meilinger a 10. percben. Csuti
T. lõtt kapufát a 11. percben. A 16. percben meg-
hozta eredményét a Toledo támadása, Bodoki
tört elõre, lövés helyett Kiss A. elé pörgette a lab-
dát, aki azt a kapuba pofozta. Még két említésre
méltó esemény történt az elsõ játékrészben.
Elõbb Barabás lövését védte a kapus, majd
Bodoki lövése után forgácsolódott a kapufa.
Megszerezhette volna csapatának a vezetést Pá-
linkás a 22. percben, de az üres kapu fölé lõtte a
labdát. Fölényt harcolt ki a Toledo. Bodoki, majd
Dombi hagy ki helyzetet. Kontrából Simon is bizo-
nyítja, hogy a pályán van, természetesen a hely-
zetet kihagyta. A 32. percben a sorozatos táma-
dások után Bodoki megszerzi a vezetést, nagy
ováció. Nem adta fel a Toledo, Zobák vezérletével
támadtak. A 39. percben szabadrúgás után Zá-
dori egyenlít. A 38. percben Dobrovoczki lövésre
szánja el magát, a labda a kapuban kötött ki. And-
rás-nap után nem csoda a vereség! Góllövõk:
Zobák, Zádori, Dobrovoczki, illetve Kiss A., Bo-
doki.

Krencz Nagyker–Extrém 2:5 (0:1)
Vezette: Szakács I. Krencz: Pálinkás, Ragya-
móczki, Király, Csendes, Gyenis. Csere: Ihász,
Schneider, Somogyi, Kõvágó. Extrém: Roszkopf
J., Dévényi, Hajnal, Vámosi, Juhász. Csere: Pálin-
kás, Horváth. Küzdelmes elsõ félidõben Juhász
volt eredményes. A szükségkapus Roszkopf jól
oldotta meg a hálátlan feladatot. A gyõzelmet job-
ban akaró Extrém játékával szemben nem volt el-
lenszere a Krencz-csapatnak, mely gyenge napot
fogott ki. Vámosi négy találatára csak kettõvel
tudtak válaszolni, így nem meglepetés a magabiz-
tos gyõzelem. Góllövõk: Király, Csendes, illetve
Juhász, Vámosi 4.

Flamengó–Arsenal 2:1 (2:1)
Vezette: Ébl M. Flamengó: Lekner, Tóth S., Ver-
bóczki, Derecskei J., Lakatos. Csere: Németh,
Gál, Banda. Arsenal: Haray, Veres G., Farkas, Pa-
lásti, Lukács. Csere: Érsek, Kiss R., Kiss A. A pont
nélkül álló Arsenal most sem tudott gyõztesként
levonulni a pályáról. A „rokkantnyugdíjasok” csa-
pata Berta nélkül is érvényre tudta juttatni a na-
gyobb rutint. Lakatos román névrokonát utánozta
a góllövésben, mert találatai hozták meg végre a
második sikert. Le merem írni, hogy a még hátra-
lévõ mérkõzés eredményétõl függetlenül két he-
lyet is elõrelép a Flamengó. Góllövõk: Lakatos 2,
illetve Lukács.

DKS–OMV 2:6 (1:3)
Vezette: Szakács I. DKS: Suplicz, Kelemen, Dom-
ján, Márkovics, Szepesi. Csere: Somogyvári.
OMV: Plézer, Killer, Halasi, Gráczer, Nagy. Kijött a
különbség a két csapat között, mind egyéni ké-

pességek, mind nagyobb rutin vonatkozásában.
Gráczer megtalálta a góllövõcipõjét? Ezen a mér-
kõzésen igen! Nem tudtak mit kezdeni ellene. Az
eredmény nem túlzott. Góllövõk: Kelemen, Már-
kovics, illetve Gráczer 4, Halasi, Killer.

Pusztaegresi Fiúk–Reál Margit
2:8 (2:2)

Vezette: Tóth Z. P.egres: Ellenbruck, Kurgya, Mo-
gyorósi, Kolonics, Fodor. Csere: Batári, Bihar,
Egyed, Magyar, Õri. Reál: Verbóczki, Kiss J.,
Márton, Hollósi, Hufnágel. Csere: Dani, Fövenyi,
Illyés, Kiss Cs., Rozgonyi, Strausz. Méregették
egymást a csapatok, mígnem a Pusztaegres két-
gólos elõnyre tett szert, ám ez kevésnek bizo-
nyult, mert az elsõ félidõben még egyenlített a
Reál. A második félidõben csak egy csapat volt a
pályán, mely értékesíteni tudta helyzeteit, maga-
biztos gyõzelmet arattak, és újból a tabella élére
ugrottak. Egyre lejjebb csúszik a tabellán a
Pusztaegres. Alábbhagyott a kezdeti lendület.
Góllövõk: Fodor, Kolonics, illetve Rozgonyi 2,
Márton 2, Dani, Kiss Cs., Kiss J., Fövenyi.

Twister–Magnum V. BT. 1:3 (0:0)
Vezette: Szakács I. A mérkõzést felvételrõl a Bo-
gárdi TV adásában december 6-án, 16.00 órakor
láthatják a nézõk. Góllövõk: Szabó L., illetve Bor,
Mihalkó, Vinkelmann T.

Big Daddy Laca bisztró–Vasutas
2:6 (1:1)

Vezette: Tóth I. Laca bisztró: Kehl, Kiss, Huszár
T., Bereczki, Huszár L. Csere: Fazekas, Tóth Z.,
Radó, Schmidt. Vasutas: Katona, Fésû, Bozsoki,
Soós, Gászler. Csere: Babitz, Czeiner, Dravecz,
Guszejnov. Nagy iramban kezdtek a csapatok.
Mezõnyjáték némi Vasutas-fölénnyel. A 17. perc-
ben Fésû az új labdát a kapuba lõtte. A 19. perc-
ben Huszár T. lõtt gólt. A második játékrész elején
még volt ereje a Big Daddy csapatának, mert Hu-
szár L. átadását Bereczki lõtte be. A 29. percben
egyenlít Fésû találatával. A 32. perctõl kezdve,
amikor a Vasutas átvette a vezetést, összetört a
Laca bisztró csapata. Hajtott a Vasutas csapat,
és Czeiner kettõ, majd Dravecz egy gólja után az
utolsó percben, szöglet után Guszejnov fejelt gólt.
Megérdemelt Vasutas siker. Sárga lap: Fésû.
Góllövõk: Huszár T., Bereczki T., illetve Fésû 2,
Czeiner 2, Dravecz, Guszejnov.

Memphis Plusz–
Légió 2000–Fair Bútor 5:4 (3:3)

Vezette: Szakács I. Memphis: Boros, Takács,
Roszkopf L., Deák, Simon. Csere: Herczeg, Mol-
nár. Légió: Megyesi, Németh, Csuti I., Mon-
dovics, Magyar. Csere: Csuti II., Horváth, Szilágyi
Cs., Szilágyi F. Jól kezdõdött a mérkõzés. Mon-
dovics hagyott ki helyzetet, majd Csuti I. lõtt kapu
mellé. Addig totojáztak a Memphis játékosai, míg
Magyar megszerezte a vezetést az 5. percben.
Takács lövése után a labda a kapu mellé ment.
Magyar nagy lövést ereszt meg a 8. percben. Né-
meth lövése ment kapu mellé. Takács buktatta
Magyart, elpuskázták a Légiósok a szabadrúgást.
A másik oldalon Megyesi véd. Elszórakozták a
helyzeteket a Légió játékosai. Simon lövése szög-
letre pattant a védõrõl, Roszkopf fejelte a labdát a
kapu mellé. Mondovics hagy ki helyzetet. Sza-
badrúgás után Magyarhoz került a labda, cset-
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Focizáró az öregfiúkkal

Hargitai Lajos: — Az õszi szezont az öregfiúkkal
játszott meccsel zárja a Sárszentmiklós SE. Id.
Nagy László egyesületi elnökkel, illetve ifjabb
Nagy László és Domján János vezetõségi tagok-
kal beszélgetek ebbõl az alkalomból. Hogyan zár-
ta a csapat a szezont?
Ifj. Nagy László: — Mondhatnám, hogy vegyes
érzelmekkel. Mert az induláskor azt határoztuk el,
hogy a tabellán az elsõ háromban kellene végezni
a csapatnak. Az elsõ négy forduló után úgy is né-
zett ki, hogy ez minden gond nélkül megy, de a 15.
forduló végére láttuk, hogy nem jött be az a terv,
amit szerettünk volna. Van egy sajnálatos sérülé-
se Salga Gézának, aki szintén nem tudta folytatni
a második forduló után a mérkõzéseket. A sok
rossz mellett azt is el lehet mondani, hogy innen-
tõl kezdve sokkal nagyobb feladat hárult a fiatalja-
inkra. Bakos, Zámbó, Kis Tibike, Arany Tibi, illetve
még néhányan, akik helyi játékosok voltak, jól
megállták a helyüket. Ebbõl látszik, hogy a jövõ-
ben érdemes többet szerepeltetnünk a saját játé-
kosainkat. Szabó Béla is írta az újságban, hogy a
riválisaink tavasszal hozzánk fognak érkezni, ami
esélyt ad a jobb eredményre. Megvan a lehetõsé-
günk arra, hogy a tavaszi szezonban teljesülhes-
sen az ígért cél: az elsõ három hely valamelyike a
tabellán. Mi ennek a feltételeit szeretnénk a jövõ-
ben biztosítani.
— A szurkolóknak is, gondolom, az a kívánsága,
hogy minél többen szerepeljenek helyiek a csa-
patban.
Ifj. Nagy: — Így van, ez a kívánságuk a szurko-
lóknak, szülõknek, hozzátartozóknak, sõt, nekünk,
vezetõknek is. Azok, akik vállalják a munkát, az
edzésekre rendszeresen járnak, beteszi õket a
csapatba az edzõ, és akkor bizonyíthatnak is.
Megkapják folyamatosan a lehetõséget. Nagyon
fontos számunkra, hogy egyre többen jönnének
vissza azok közül, akik korábban elmentek a csa-
pattól különbözõ okok miatt. Például Dávid, aki a
Videotonhoz ment el. Örömmel várjuk vissza
õket. Ha a csapat kétharmada hazai játékos, ak-
kor a tabella elején helyt tudunk állni.
— Idõsebb Nagy Lászlót kérdezem, aki a sár-
szentmiklósi focinak a lelke, hogyan jön össze az
anyagi háttér?
Id. Nagy László: — Nehezen. Ezért is fontos,
hogy fiatalítsunk a csapatokon, és a hazaiakat
tudjuk foglalkoztatni. Több esetben beszéltünk a
sárbogárdi klub vezetõségével. Továbbra is azon
az állásponton vagyok, hogy hosszú távon bizton-
ságot az jelentene anyagilag is, ha a két labdarú-
gó-szakosztály egyesülne. A mai napig várom ez-
zel kapcsolatban a véleményüket. Így kevesebb
edzõ kellene, és a fiatalokat is jobban tudnánk
mozgatni, nem kellene egyiket-másikat pénzért
adni ide-oda, és akkor tényleg helybeli játékoso-
kat tudnánk foglalkozni.

— Ha Bogárd ebbe nem megy bele, hogyan
tudják fenntartani az elsõ osztályban a miklósi
csapatot?
Id. Nagy: — A napokban állítottam össze a mér-
leget, így nagyon pontos számot tudok mondani.
Az összes kiadásunk 5.600.000 Ft, ebben nincs
benne a villany és a gáz. A játékengedéllyel
együtt — amit az önkormányzat fizet — össze-
sen 8.800.000 Ft-ba került a 2007-es év. A ma-
gas költség miatt is az a cél, hogy a fiatalokból,
helybeliekbõl építkezzünk a jövõben, akikért nem
kell fizetni. Azonban még kell két év ahhoz, hogy a
helybeliekkel teljes mértékben tudjunk focizni.
— Rengeteg társadalmi munka van még ennyi
kiadás mellett is, ami nélkül nem tudna mûködni a
csapat ezen a szinten. Sok olyan élõmunka van,
ami anyagilag nem látszik, hiszen a lelkes segítõk
és saját magatok munkájával lett ilyen a pálya és
a környezete.
Id. Nagy: — Köszönjük az önkormányzat minden
segítségét, de nagy fájdalmunk, hogy nincs
gondnokunk. Itt mindent társadalmi munkában
végzünk. Nagy segítség lenne, ha a jövõben kap-
nánk egy gondnokot az önkormányzattól.
— Domján Jánost kérdezem: mi a véleményed,
hogyan lehetne több támogatót szerezni a csapat
mellé?
Domján János: — Sajnos nehéz helyzetben va-
gyunk, és a jövõ sem biztató igazán. Nagy
Lászlóék családjának összefogása eredményez-
te, hogy idáig eljutottunk. Ifjú Nagy László mun-
kája nélkül mindez nem lenne. A pálya és az öltö-
zõk, a tárgyi feltételek megléte pedig az elnök úr-
nak, id. Nagy Lászlónak köszönhetõ. Mindenkit
próbálunk a csapat mellé állítani. Reméljük, hogy
ez a jövõben majd jobban fog kamatozni.
— Az öregfiúk és a nagy csapat fog játszani
zárásként most, majd egy közös ebéddel zárul az
õszi szezon.
Id. Nagy: — Az öregfiúk megtisztelték az elsõ
csapatot azzal, hogy egy bulit rendeznek nekik, és
egy vacsorát készítettek a szezonzáróra. Ez is erõ-
síti az összefogást. Az anyagiakkal kapcsolatban
megjegyzem, hogy a megyei elsõ osztályban az
egyik legolcsóbb költségvetéssel jutottunk el
oda, ahova eljutottunk. A csapat nevében ezúton
is megköszönjük azokat a támogatásokat, amiket
kaptunk több vállalkozótól. Pályázatokon ebben
az évben is nyertünk több mint 1 millió Ft-ot az
MCA-programból, a megyei önkormányzattól, a
sárbogárdi önkormányzattól. Ezt is megköszönjük
azzal a meggyõzõdéssel, hogy a Sárszentmiklósi
SE sikere egész Sárbogárd sikere.
— Akkor mondhatjuk, hogy a tavaszi szezonra
készülve hajrá Sárszentmiklós!

Hargitai Lajos

lett-botlott és gólt lõtt a 15. percben. Ezután po-
tyogtak a gólok. Simon átadása után Molnár szé-
pít. Horváth lövése Herczegen irányt változtat, a
labda a saját kapujában köt ki. Roszkopf lõ gólt a
19. percben, majd Deák egyenlít az utolsó per-
ben. A második játékrész elején Borosnak akadt
dolga, kétszer is bravúrosan védte Csuti I. lövése-
it. Szabadrúgás után Deák lõ nagy gólt. Herczeg
lerántotta Mondovicsot, szabadrúgás után Né-
meth egyenlít a 28. percben. Felváltva forogtak
veszélyben a kapuk. A 39. percben szöglet után
Simon állította be a végeredményt. A Légió —
veresége ellenére — egyenrangú ellenfél volt,
csak hadilábon álltak a szerencsével. Piros lap:
Takács 2 perc. Góllövõk: Molnár, Roszkopf, Deák
2, Simon, illetve Magyar 2, Horváth, Németh.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Memphis Plusz 7 - 1 41:14 21
2. Extrém 7 - 1 40:14 21
3. Magnum 6 1 1 30:20 19
4. Sárkeresztúr KIKE 5 1 2 37:18 16
5. Légió 2000-Fair Bútor 5 - 3 28:19 15
6. OMV 5 1 2 42:16 13
7. Krencz Nagyker 4 1 3 33:21 13
8. Flamengó 2 1 5 12:30 7
9. DKS 2 - 6 19:41 6
10. Twister 1 1 6 16:37 4
11. Arsenal - - 8 11:41 0
12. Taki Team 1 - 7 9:45 0
Az OMV és Taki Team csapatától 3-3 pont levonva.

Góllövõállás:
I. Vámosi Dávid, 16 gól, Extrém; II-III. Magyar
Norbert, 15 gól, Légió; Gráczer László, 15 gól,
OMV.

Fair Bútor-csoport
1. Reál Margit 5 1 1 34:16 16
2. B. B. Truck SE 5 - 2 19:18 15
3. Toledo 2005 4 1 2 37:23 13
4. Vidám Fiúk 3 2 2 28:22 11
5. Bad Boys 3 2 2 19:21 11
6. Sárbogarak 3 1 3 20:21 10
7. Vasutas 3 1 3 24:25 10
8. Haladás 3 1 3 15:17 10
9. Cece Öregfiúk 2 3 3 23:19 9
10. Pusztaegresi Fiúk 2 1 5 21:37 7
11. Big Daddy Laca bisztró - 1 7 16:41 1

Góllövõállás:
I. Horváth János, 17 gól, Vidám Fiúk; II. Dombi
Zoltán, 11 gól, Toledo; III-IV. Kolonics Ferenc, 10
gól, Pusztaegres; Kuti Kálmán, 10 gól, Bad Boys.

G. F.

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. Polgárdi 15 7 5 3 25-17 26
7. Sárosd 14 8 - 6 27-24 24
8. Szabadegyháza 15 8 - 7 27-26 24
9. Kisláng 15 6 2 7 27-28 21
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. Bakonycsernye 15 3 5 7 23-29 15
14. Sárszentmihály 15 4 - 11 18-57 12
15. Csór 15 2 - 13 22-48 6
16. Pusztaszabolcs 15 1 2 12 14-43 5
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Ádventre készülve
A sárszentmiklósi óvodában múlt csütörtökön a gyerekeket
óvodába hozó anyukák nem mentek haza, hanem mentek egye-
nesen a tornaszobába. Mindenki hozott magával szárított ter-
méseket, virágokat, fenyõtobozokat és sokféle díszítõ anyagot.

Ezekbõl ádventi
koszorúkat, kará-
csonyi ajtódíszeket
készítettek. Ezeket
vihették haza a
családi otthonok
díszítésére.
Már a korábbi
években is terem-
tettek lehetõséget
erre az óvodánál.
Annak sikerén fel-
lelkesülve érik las-
san hagyománnyá

ez a közös munka. Minden anyuka kiéli ilyenkor az alkotó fan-
táziáját, és így születnek a szebbnél szebb díszek. És nincs
köztük két egyforma.

/H/

A sárbogárdi nyug-
díjasklubba hétfõn
látogatott el a Mi-
kulás, két kram-
pusz kíséretében.

A tagság az ismert
Mikulás-énekkel
köszöntötte az aján-
dékot hozó téli ven-
déget és a virgáccsal
verekedõ krampusz
kísérõit.

Mindenki kapott a
virgács mellé vigasz-
talásként szaloncuk-
rot is.

Hargitai Lajos

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

Mikulás aMikulás a
nyugdíjasoknálnyugdíjasoknál

ADVENTI KÉSZÜLÕDÉS
ÉS KÉZMÛVESVÁSÁR

2007. december 9-én, vasárnap,
a búcsú napján 10—16 óráig

a sárszentmiklósi könyvtárban és klubban.
Ezen alkalommal apróbb karácsonyi ajándék- és

dísztárgyakat vásárolhatnak szeretteiknek.
A vásár keretében megtekinthetõ a településrész

gyermekeinek munkáiból
egy karácsonyi hangulatot idézõ kiállítás.
Nagy szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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December 8-án, szombaton,
19 órakor

Csúcsformában 3.
Színes amerikai akció-vígjáték

A Távol-Kelet legjobb és a kincses
nyugat legnagyobb dumájú rendõre
újra kénytelen összefogni. Az egyik
gyors, a másik lassú; az egyik ravasz, a
másik bamba; az egyik határozott, a
másik nem tudja eldönteni, érdemes-e
határozottnak lennie. Mindenben kü-
lönböznek, és csak azért nem utálják
egymást jobban, mert mindketten na-
gyon félnek a másiktól. Ez teszi õket
olyan eredményessé: ha õk akcióba
lendülnek, biztos az eredmény: a totá-
lis káosz.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!Kézmûves-játszóház

december 8-án, 14 órakor
a sárbogárdi mûvelõdési házban.

Karácsonyi díszeket, ajándékokat készítünk.
Hozz magaddal ollót, kartont, ragasztót!

Mindenkit szeretettel várnak a program házigazdái.
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A királynõ kalácsa
Hozzávalók (egy 30 cm hosszú, 2 l térfo-
gatú sütõformához) a tésztához: 15 dkg
margarin, 10 dkg mazsola (vagy akármi-
lyen szárított gyümölcs), 10 dkg cukro-
zott citromhéj, 2 evõkanál rum (vagy
bor), 27,5 dkg cukor, fél teáskanál re-
szelt citromhéj, 9 db tojás, 27,5 dkg liszt,
margarin a sütõforma kikenéséhez.
A mazsolát (vagy szárított gyümölcsda-
rabokat), a cukrozott citromhéjat rumba
(vagy borba) beáztatjuk, lefedjük és egy
éjszakán át hagyjuk, hogy a rum (vagy
bor) jól átjárja. A margarint 10 dkg por-
cukorral és a reszelt citromhéjjal felha-
bosítjuk, amíg a cukor feloldódik. A szét-
választott tojások sárgáját egyenként
hozzáadjuk, és tovább habosítjuk. A lisz-
tet a lecsepegtetett mazsolával (vagy
szárított gyümölccsel) és a cukrozott cit-
romhéjjal összekeverjük. A tojásfehérjét
a maradék porcukorral kemény habbá
verjük, egyharmadát a margarinos tojás-
krémhez adjuk. A maradék fehérjehabot
és a liszt-gyümölcs keverékét váltakoz-
va a margarinos krémhez keverjük. A
tésztát a margarinnal kikent sütõformá-
ba töltjük, és elõmelegített sütõben, 175
fokon, kb. 70 percig sütjük, majd a for-
mából kivéve lehûtjük.

Fokhagyma-
krémleves

(Tejszínes/tejes habarással)
Fehér rántást készítünk, jó sok zúzott
fokhagymával, sóval. Amikor a rántás
mogyoróbarna, akkor tesszük bele a fok-
hagymát, tejet/tejszínt és fûszereket.
Felforraljuk. Sajtos pirítóssal szolgáljuk
fel.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

MEGINT ADVENT
Megint kigyulladnak a gyertyák az ottho-
nokban az adventi koszorúkon, megint
szerelik bizonyos épületek homlokzatára
és sok-sok kirakatba a pici villanyégõk fü-
zéreit, megint világgá röpítik a nemzet-
közi hírszolgálatok, hogy hány ezer égõ
világítja meg a New-York-i óriási kará-
csonyfát, a hipermarketek hodályaiban
tetõzik a reklámõrjöngés, a házak posta-
ládái reggelenként dugig vannak a sokfé-
le kereskedelmi hálózat prospektusaival,
a bankok szórják, ömlesztik a szerencsét-
len nép közé az áruhiteleket: újra itt van
advent.

A latin szótár szerint az adventus szó je-
lentése: „közeledés”, „megérkezés”, „ha-
zatérés”. Eredetileg nyílván Krisztus szü-
letésnapjának közeledésére utalt a szó.
Manapság egyszerûen a karácsonyra való
várakozást jelenti. Konkrétan a vásárlási
kedv, vásárlási düh dagályát, ennek nem-
zetgazdasági, sõt, világgazdasági kihatá-
sait, a mai fogyasztói társadalom kivéte-
les idõszakát értjük alatta. Káprázatos a
fényorgia, a plázák tükörfényes padlóza-
táról visszatükrözõdik a ragyogás. Már
állnak mindenfelé a karácsonyfák. Meg-
rakott kamionok állnak sorban az áru be-
fogadására szolgáló kapuknál, a másik ol-
dalon a vevõközönség tömegei kifelé to-
logatják a kézikocsikat selyemmel, bár-
sonnyal, hússal, vajjal. Pörög a gazdasági
spirál.

A jászol a szarvasmarhák, lovak etetõvá-
lyúja. Az istálló nagyobb háziállatok tar-
tására szolgáló helyiség, épület. Éjszakai
sötétség, egy kis láng sem pislákol. A já-
szolban egy csecsemõ alszik rongyokba

burkolva. A közelben nyájak bégetnek,
pásztorok álmélkodnak bizonyos égi jele-
ken.
Íme az ember! Honnan indult a történet,
és hova érkezett? Egy nap annyit elkölte-
nek a fényárban, amennyiért nemcsak
Betlehemet, hanem az egész Szentföldet
meg lehetett volna venni. Tessék össze-
hasonlítani a pókhálós betlehemi istállót
akármelyik nagy „city centerrel”! Vagy a
bolyongó, batyus kis családot a hatalmas
térségekben, mozgólépcsõkön, pénztá-
raknál tolongó embertömeggel! Az em-
berek némelyikének agyába néha bevil-
lan, hogy itt tulajdonképpen egy születés-
rõl van szó. Bizony, születésrõl, mégpedig
olyanról, amely nélkül nem lenne a vati-
káni Szent Péter tér százezres tömege,
nem lenne az egész Földet behálózó ke-
resztény vallás, érsekek, püspökök, ko-
lostorok, egyetemek, harangszó a temp-
lomtornyokból, vallásháborúk, Miche-
langelo, Teréz anya. Lehet, hogy európai
unió sem lenne, bár ezt egyesek tagadják.
Mindez egy, a Római Birodalom legtávo-
labbi zugában megtörtént születésbõl in-
dult ki.
Várakozunk. Az élet várakozások soro-
zata. Aki nem vár valamit, abban már ki-
alvóban van az élet lángocskája. A vára-
kozás egyenlõ a reménnyel, úgy táplálja
az életet, mint az oxigén a lángot. Már ku-
porgatják a forintocskákat, amelyekbõl
majd megajándékoznak bennünket. Mi is
kuporgatunk.
Jó, hogy van ez a karácsony meg ez az ad-
vent!

(L. A.)

Megjelent Hargitai nagymama szakácskönyve
Ételed az életed címmel.

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

Sárbogárd

központjához közel,

nyugodt

környezetben

irodahelyiségek

kiadók.

Érdeklõdni munkanapokon,

6.30–15.30-ig,

telefon: 06 (25) 508 990.

Építõipari cég keres,
könyvelési gyakorlattal rendelkezõ,

ügyviteli
munkatársat

2008. január 1-jei kezdéssel.
Mérlegképes könyvelõi képesítés,

elõnyt jelent.
Fényképes önéletrajzokat

a 7000 Sárbogárd, Árpád út 108. címre,
zárt borítékban 2007.december 15-éig
a V-DBK Kft. nevére kérjük eljuttatni.

C, D, E kategóriás
jogosítvánnyal rendelkezõ

gépkocsivezetõ
munkatársat

keresünk.

A jelentkezéseket munkanapokon
a 06 (25) 508 990-es telefonszámon,

7-16 óra között várjuk.

KÖZÉV Kft.
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Mesék a miklósi iskolából

Salamon, a sárkány
2. rész

Salamon meg sem állt a sasszirtig. Odaki-
áltott a sasnak:
– Sas, légy szíves, keresd meg az unikor-
nisvezér aranypatkóját, hogy elvihessem
az unikornisnak, hogy meg tudjon moz-
dulni és zavarja el a trinocéroszt a beszélõ
rétrõl, hogy ne legelje le azt, és a rét ad-
hasson nekem tisztító füvet, hogy elvihes-
sem a forrásnak, hogy megtisztuljon tõle,
és adjon nekem a vízébõl, hogy megfü-
rödjek benne, és legyõzhessem a lovagot!
A sas panaszosan megszólal:
– Sajnos nem mehetek, a törpe ellopta a
világító farktollamat, s anélkül nem tu-
dok a levegõben kanyarodni. Hozd vissza
a tollamat, akkor segítek!
Salamon megkereste a törpét és ráparan-
csolt:
– Törpe, add vissza a sas világító farktol-
lát, hogy elvihessem neki, hogy tudjon ka-
nyarodni a levegõben, és megkeresse az
unikornis aranypatkóját, hogy meg tud-
jon mozdulni, és zavarja el a trinocéroszt
a beszélõ rétrõl, hogy ne legelje le azt, és a
rét adhasson nekem tisztító füvet, hogy
elvihessem a forrásnak, hogy megtisztul-
jon tõle, és adjon nekem a vízébõl, hogy
megfürödjek benne, és legyõzhessem a
lovagot!
A törpe így szól:
– Rendben, visszaadom, ha hozol az óri-
ástól egy napkövet, hogy világítani tudjak
vele.
Salamon igyekezett az óriáshoz. Az óriás-
nál nagy vigasság volt. A gyereksárkány
félve kérte, hogy adjon neki egy napkö-
vet. Az óriás megkérdezte tõle:

– Mit adsz érte?
– A barátságomat.
Az óriásnak tetszett a válasz, és odaadta
neki a legkisebb napkövet. Salamon vitte
a napkövet a törpének, hogy világíthas-
son vele. A törpe visszaadta a farktollat,
és a sárkány sietett vele a sashoz. A sas
felszállt, körözött néhányat, de nem fe-
ledkezett meg az ígéretérõl, a mélybe re-
pült és az aranypatkóval tért vissza. Sala-
mon vitte a patkót az unikornisok vezéré-
nek. Az a lábára csatolta a patkót, és
nyomban elzavarta a trinocéroszt a be-
szélõ rétrõl. A rét odaadta neki a tisztító
füvet, és szárnyalt vele a forráshoz. A for-
rás megtisztult a fûtõl, adott a vízébõl a
sárkánygyereknek, hogy megfürödhes-
sen benne, és halhatatlanná válhasson.
Mindez nagyon sokáig tartott, és mire ha-
zaért, nagy vigasságot talált a palotában.
A sárkányokkal együtt mulatott a sár-
kányölõ.
Salamon megtudta, hogy a sárkányölõ a
hosszú várakozásban elaludt és azt ál-
modta, hogy egy sárkány mentette meg az
életét. Amikor felébredt, békejobbot
nyújtott a sárkányok királyának. A sár-
kánygyerek nem sokat bánkódott, beállt
a mulatozók közé. Mivel a mesében
minden megtörténhet.

Boldogan élnek,
míg meg nem hal-
nak.

Hegedüs János
6. a osztályos tanuló,

Sárszentmiklósi
Általános Iskola

Megfejtés
Sajnos, helyes megfejtést

senki sem küldött be.

Heti idõjárás

Csütörtökön és a pénteki nap elsõ fe-
lében változóan felhõs, párás, helyen-
ként ködös idõre számíthatunk, szá-
mottevõ csapadék nélkül. Péntek dél-
után már vastagabb felhõk érik el tér-
ségünket, melyekbõl északnyugaton
egyre többfelé elered az esõ. Szomba-
ton a csapadék az ország nagy részére
kiterjed, de mennyisége keleten már
nem lesz jelentõs. Vasárnap a felhõzet
átmeneti felszakadozása után délután
újabb hidegfront csapadékzónája ér-
kezik meg északnyugat felõl, mely va-
lószínûleg még hétfõn is borongós,
esõs idõt okoz. A várható nappali hõ-
mérséklet csütörtökön 3, 8, pénteken
2, 8, szombaton 3, 8, vasárnap 2, 8, hét-
fõn 3, 8 fok körül alakul.

www.metnet.hu

Rejtvény
Alkoss összetett szavakat: mindegyik-
nek van egy írott és egy rajzolt összete-
võje.

Beküldési határidõ: december 11.

Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját

2007. december 18-án,
kedden 17 órára

a Sárszentmiklósi Általános Iskola
aulájában megrendezésre kerülõ

karácsonyi
hangversenyünkre.

A koncerten közremûködnek a ze-
neiskola hangszeres növendékei, va-

lamint az általános iskola kórusa
Horváth Ferencné vezényletével.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!

Szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját

2007. december 17-én,
hétfõn 17 órára

a József Attila Mûvelõdési Házban
megrendezésre kerülõ

karácsonyi
hangversenyünkre.

A koncerten közremûködnek
a zeneiskola hangszeres növendékei.

Minden érdeklõdõt szeretettel
várunk!
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December 8., 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 Lángelme 13.10 A nagy dön-
tõ 14.45 Autóvízió 15.15 TS – Labdarúgó Bajnokok Ligája-magazin 15.50 TS –
DAB-Extra hu-Ferencvárosi TC–Érsekújvár jégkorongmérkõzés 17.40 Klipperek 2.
0 18.10 Ötcsillagos szerelem 19.00 Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50
Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 Agatha Cristie: Temetni veszélyes
21.55 Dob+basszus 22.25 Hírek 22.30 Sporthírek 22.45 Karol – Az ember, aki pápa
lett
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai 6.25 Kölyökklub 9.00 Dis-
ney-rajzfilmek 10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.50 Ki vagy, doki? 13.40 A dadus 14.10 Tengeri õrjárat 15.15 Döglött
akták 16.10 Szuper vulkán – A végsõ kitörés 18.30 Híradó 19.10 Pókerarc 20.00
Csillag születik 22.50 K-1 világbajnoki döntõ 0.10 A tökéletes feleség 1.55 Golyó a
fejbe
TV2: 6.00 Tv2-matiné 10.15 Szurikáták udvarháza 10.45 Fox-akták 11.25 Babavi-
lág 12.00 TotalCar 12.35 Ed 13.25 JAG – Becsületbeli ügyek 14.25 Bûbájos boszor-
kák 15.25 Csillagkapu 16.25 Rejtélyes vírusok nyomában 17.30 Az elveszett erek-
lyék fosztogatói 18.30 Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity – A milliós küldetés
20.15 A mag 22.55 Ali G Indahouse 0.40 Dûne 2.20 Ed 3.10 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 Best of Rádiókabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyaror-
szágról jövök 16.04 Idõt kérek 17.04 Az én hetem 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág
18.04 Világóra 18.35 G7-Gazdasági magazin 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nél-
kül-a kultúráról 19.50 Mese 20.04 Capriccio – Lázár Ervin hangjátéka 20.56 Zene
21.04 Asbóth Sándor tábornok, Lincoln magyar hõse – Dokumentumjáték 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 9., 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 9.55 „Így szól az Úr!”
10.00 Baptista magazin 10.25 Református ifjúsági mûsor 10.35 Útmutató 11.00
Kárpátalja keresztúton 11.30 Vallomás a szeretetrõl 12.00 Hírek 12.10 Tizenkét
kõmíves 12.35 Tõrbe csalva 14.10 TS – MKB-Euroleasing Sopron–Mizo Pécs Nõi
kosárlabda-mérkõzés 16.15 Az utókor ítélete 16.45 Csellengõk 17.10 Elisa Di
Rivombrosa 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 8.50 Jackie Chan leg-
újabb kalandjai 9.10 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.35 Inuyasha 10.00 Re-
ceptklub 10.20 Játék 11.15 Európai idõ 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10
Havazin 12.40 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 Trója 23.15 Heti hetes 0.40 Portré 1.15 Szebb
holnap 3.
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 Amerikai pite 5. – Pucér maraton 23.00 Kép-
írók 1.05 Napló 1.55 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 Reformá-
tus istentisztelet 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
22.41 Paprikás Marcsa – Oláh Gábor rádiójátéka 23.00 Hírek, kenó 23.32 Zene
23.34 Utasok – Oláh Gábor rádiójátéka 24.00 Éjszaka

December 10., 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 13.35 Abszolút 14.05 Kisvárosi doktor 14.55
Múlt-kor 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 17.10
Kisváros 17.45 Bûvölet 18.45 Az örökös Tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.10 Tv ügyvédje 21.10 Kék fény 22.05 Hétfõ este 22.45 Kul-
túrház 23.15 KészPénz 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15 Érzelmek
zûrzavarában
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.20 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 A professzor 0.05 Ref-
lektor 0.25 Harmadik mûszak 1.25 Bundesliga 2.30 AutóMánia

TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka
9.05 Stahl konyhája 9.10 Betûbár 9.55 Teleshop 11.00 Dilisbagázs 13.10 Észbontó
13.55 Melrose Place 14.55 Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bostoni ha-
lottkémek 18.00 Favorit 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 Különle-
ges ügyosztály 0.15 Kurázsi 0.45 Tények este 1.15 A felejtés virágai
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 13.30 A görög katolikus
egyház félórája 14.05 Best of Rádiókabaré 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45
Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 18.03 Parlamenti ütközõ 18.15 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.22 Vendég a háznál 19.44
Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Mesék férfiakról nõknek 20.30
Gyöngyszemek 20.35 Az én hetem 21.04 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20
Sportvilág 22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 0.10 Éjszaka

December 11., 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 Tiszta kabaré! 11.00
Garonne 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Srpski ekran 13.00
Unser Bildschirm 13.30 Babatévé 14.00 Kisvárosi doktor 14.50 Engedjétek hoz-
zám… 14.55 Katolikus krónika 15.30 Sophie – A nem kívánt jegyesség 16.00
Aladin kalandjai 16.10 Blanche 16.15 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 A társulat
22.05 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.15 Lángelme 23.45 Hírek 23.50 Sporthírek
24.00 Tv-taxi 0.15 Pengetõ
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 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 Vészhelyzet 22.10 A Grace klinika
23.20 XXI. század – A legendák velünk élnek 23.55 Igaz történetek 0.15 Reflektor
1.55 Gyilkosok szentélye
TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka
9.20 Stahl konyhája 9.25 Betûbár 10.05 Teleshop 11.05 Az utolsó piszkos tánc
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 Miért pont Brian? 21.15 A nagy fogyás 22.25 Született fele-
ségek 23.25 Columbo 0.55 Az ügy 1.25 Tények este 2.00 Alfred Hitchcock
bemutatja 2.30 Tiszta lap
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 13.30 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 üt-
közõ 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 20.22 Mesék nõkrõl férfi-
aknak 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 12., 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 10.05 Életképek 10.50 A tár-
sulat-extra 11.05 Garonne 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30
Hrvatska 13.00 Ecranul nostru 13.30 Fogadóóra 14.05 Kisvárosi doktor 14.55 Kor-
mányváró 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 Bûvölet 18.45 Az örökös tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.55 Sporthírek 20.05 35 éve hunyt el Kondor Béla 20.15 TS – Bajnokok ligája
labdarúgó-mérkõzés 23.00 Szerda este 23.35 Kultúrház 0.05 Lapozó 0.35 Hírek
0.40 Sporthírek 0.50 Tv-taxi
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 13.55 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 2.35 Fókusz
TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka 9.30
Stahl konyhája 9.35 Betûbár 10.25 Teleshop 11.30 Bombajó buborék 13.10 Ész-
bontó 13.55 Melrose Place 14.55 Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bos-
toni halottkémek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban
20.15 Shark – Törvényszéki ragadozó 21.15 Frei-dosszié 22.20 Jericho 23.20 A
médium 0.20 Tények este 0.50 Gondolatbûnök 2.25 Drága testek 3.15 Aktív 3.45
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 13.30 A református egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöld-
övezet 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 20.22 Mesék férfiakról nõknek 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 13., 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 9.50 Tv-taxi 10.05 Rövidpályás úszó Eb
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 jegyesség
15.55 Körzeti híradók 16.10 Hírek 16.15 Rövidpályás úszó Eb 18.45 Az örökös Tu-
dás 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 13.15 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 Pó-
kerarc 20.05 Fókusz 20.40 Barátok közt 21.20 Szeszélyes 22.40 Bõvér szálló 0.20
Házon kívül 0.55 Harcos utcák 1.55 Reflektor 2.15 Infománia 2.45 Házon kívül 3.15
Fókusz
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.05 Stahl konyhája
9.10 Betûbár 9.55 Teleshop 11.00 Láthatatlan szeretõ 12.40 Észbontó 13.25
Melrose Place 14.25 Száguldó vipera 15.25 Rex felügyelõ 16.25 Bostoni halottké-
mek 17.30 Tangó 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40 Jóban-Rosszban
20.15 Szellemekkel suttogó 21.15 Dupla dinamit 23.45 Nyomtalanul 0.45 Tények
este 1.15 10 éves a TV2 1.45 Az „igazi” 3.20 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 13.30 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 Magán-
hangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45
Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Mesék nõkrõl férfiaknak 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 14., 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 10.05 Rövidpályás úszó Eb
12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Sorstársak 13.00 Sírjaik hol
domborulnak… 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Ablak 15.10 Ablak 2. 15.55 Körzeti
híradók 16.10 Hírek 16.15 Rövidpályás úszó Eb 18.45 Az örökös Tudás és taktika
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tiszta kabaré! 21.15 Csináljuk a
fesztivált! 2. 22.05 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.15 Múlt-kor 23.45 Hírek 23.50
Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15 TS – Bajnokok Ligája gólösszefoglaló 0.45 TS – Baj-
nokok Ligája labdarúgó-mérkõzés
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Hírek 13.15 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
22.20 Lost – Eltûntek 23.20 Odaát 0.15 Reflektor 0.35 Tolvaj voltam mostanáig
2.35 Itthon 2.55 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.05 Stahl konyhája
9.10 Betûbár 9.55 Teleshop 11.00 A sivatagi Róka hadjárata 13.10 Észbontó 13.55
Melrose Place 14.55 Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55 Bostoni halottké-
mek 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 Liptai Claudia
show 23.15 Ûrrovarok 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 13.30 A metodista egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöld-
övezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Ma-
gánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45
Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.22 Mesék férfiakról nõknek 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 8., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Cece—Enying foci, 10.00 Te-
remfoci: Twister—Magnum V. Bt., 11.00 Házibuli 2., 12.00 Lapszemle, 14.00
Vigyázzunk együtt!, 15.00 Vendég a stúdióban: Szabó Gyula, alias Kaktusz,
17.00 Lélekút (a hétfõi adás ism.), 19.00 Lapszemle, 20.00 Juhász János pol-
gármester nyitófóruma (60’), Tarlós István a népszavazásról (110’), 23.00 Lap-
szemle
December 9., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Teremfoci: Twister—Magnum
V. Bt., 9.00 Juhász János polgármester nyitófóruma (60’), Tarlós István a nép-
szavazásról (110’), 12.00 Lapszemle, 13.00 Vendégtanítók hete a vajtai bibliais-
kolában (90’), 15.00 Életem jutalomjátéka: dr. Lendvai György verses estje
(70’), A kovácsmester (70’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Vendég a
stúdióban: Szabó Gyula, alias Kaktusz, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
December 10., hétfõ:7.00 és 12.00 Heti Híradó, 8.00 és 13.00 Sziréna, 17.00
Vigyázzunk együtt!, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút —
ÉLÕADÁS, 22.00 Házibuli 2., 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
December 11., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Fogyatékkal élõk ün-
nepe (45’), Mikulás-futás Sárbogárdon (30’), Búcsúztató a rendõröknél (30’),
Közmeghallgatás Sárbogárdon (30’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00
Vendégtanítók hete a vajtai bibliaiskolában (90’), 17.00 Vigyázzunk együtt!,
18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Vendég a stúdióban: Szabó Gyula, alias
Kaktusz, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna
December 12., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Vendégtanítók he-
te a vajtai bibliaiskolában (90’), 11.00 Vigyázzunk együtt!, 12.00 Heti Híradó,
13.00 Sziréna, 15.00 Véradók ünnepe Alapon (120’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti
Híradó, 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Évadzáró a sárbogárdi sport-
klubban (60’), 23.00 Lapszemle
December 13., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Évadzáró a sárbogárdi sport-
klubban (60’), 11.00 Házibuli 2., 12.00 Lapszemle, 16.00 Teremfoci: Sárboga-
rak—BB-Truck SE, 17.00 Lélekút (a hétfõi adás ism.), 19.00 Lapszemle, 20.00
Fogyatékkal élõk ünnepe (45’), Mikulás-futás Sárbogárdon (30’), Búcsúztató a
rendõröknél (30’), Közmeghallgatás Sárbogárdon (30’), 23.00 Lapszemle
December 14., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Véradók ünnepe Alapon (120’),
12.00 Lapszemle, 16.00 Fogyatékkal élõk ünnepe (45’), Mikulás-futás Sárbo-
gárdon (30’), Búcsúztató a rendõröknél (30’), Közmeghallgatás Sárbogárdon
(30’), 20.00 Testületi ülés, 23.00 Lapszemle (mûsorváltozás lehetséges)

***
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 mûsorváltozásról a képújság fejlécén adunk tájé-
koztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Hirdetésfelvétel a Bogárd és
Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere 12. (a mûvelõdési ház mö-
gött) 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 számokat: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 december 5-én, 14 órától december 12-én, 14 óráig
az alábbi mûsorok nézhetõk körmûsorban (azaz, ha a kb. 11 órás mûsor lement,
azonnal elölrõl kezdõdik). Mûsorváltás: hetente.
Vigyázzunk együtt (28’), Cece–Enying futballmérkõzés (90’), Házibuli II. (30’),
Heti Híradó (45’), A kovácsmester (55’), Lapszemle (30’), Lélekút (70’), Életem
jutalomjátéka (80’), Sipos Ete Álmos református lelkész evangelizációja (50’),
Tavaszi hangverseny a sárbogárdi evangélikusoknál (55’), Twister–Magnum V.
Bt. teremfoci-mérkõzés (45’), Véradók köszöntése Alapon (110’).
Összesen: 688 perc, azaz 11 óra 28 perc. A Bogárdi TV szerkesztõsége
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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)

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
XL-es középbarna, olasz férfi bõrdzseki megkímélt
állapotban eladó. 06 (20) 394 2372.
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344.
(300840)

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

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

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.
Sárbogárdon IV. emeleti lakás eladó. 06 (30) 855
5243.
Üzlethelyiség eladó vagy kiadó. 06 (30) 363 7533.
(300872)

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)

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

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.
december 7-én, 17 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.

Pedikûr, manikûr, mûköröm-építés! Decemberben
hozd magaddal egy barátnõdet és a díszítést aján-
dékba kapjátok. Csapó Nóra, Sárbogárd, Ady E. út
158. 06 (30) 225 8267, 06 (70) 332 3665. (300928)

Családi ház Sárbogárdon eladó. 138 m2-es, padlás-
tér beépítésû. Irányár: 14,5 M. 06 (70) 335 6413.
(300951)

Ady-lakótelepen lakás kiadó. 06 (30) 498 2650.
(300736)

Húsjellegû sertések eladók Sárbogárdon. 06 (20)
441 9004. (30957)

Árpád-lakótelepen 2. emeleti, 2 szobás, erkélyes
lakás (+pince) eladó. Telefon: 06 (30) 355 3289.

Hízott sertések eladók Sárbogárdon. 06 (25)
461 567, 06 (20) 371 8152. (300739)

Telek eladó; albérlet kiadó. 06 (30) 225 2067. (300738)

Cecén, Dobó u. 25. szám alatt eladó másfél szobás,
fürdõszobás ház. Érdeklõdni: 06 (30) 624 6255, 06
(30) 606 9931. (300737)

Malacvásárlás. 06 (30) 969 2884, 06 (25) 460 984.

Villanyszerelõ munkát vállalok. 06 (30) 560 5676.
(300728)

Sárbogárd központjában három szoba, komfortos
családi ház eladó. 06 (30) 900 5294. (300728)

Hízók eladók 06 (25) 462 381. (300723)

’90-es Trabant 1.1-es, 1,5 év mûszakival, vonóho-
roggal, jó állapotban eladó. 06 (30) 390 3036. (300941)

Árpád-lakótelepen téglaépületben földszinti lakás
eladó. 06 (30) 604 3314. (300733)

Kettõ és félszobás összkomfortos ház kiadó
Sárszentmiklóson. 06 (30) 342 8189. (300732)

B, C, F kategóriás jogosítvánnyal, növénytermesztõ
végzettséggel 27 éves fiatalember munkát keres. 06
(20) 417 4972. (300730)

Sárszentmiklóson 110 m2, hõszigetelt családi ház
melléképületekkel eladó. Telefon: 06 (30) 604 2754.
(300717)

Hízók különbözõ súlyban eladók. 06 (20) 510 2673.
(300948)

Hízott sertések, kb. 120-140 kg-os eladók. Szállítás
megoldható. 06 (30) 338 1922. (300945)

8-9 éves gyermekeimre felügyeletet keresek. 06
(30) 230 8753. (30953)

Vörös tyúk megrendelhetõ december 10-ig. Sárbo-
gárd, Köztársaság út 67. Ár: 410 Ft/db.

Tanítói végzettséggel alsós gyerekek, valamint né-
met középfokú nyelvvizsgával, nyelvgyakorlattal 8.
osztályig korrepetálást vállalok. 06 (70) 537 4867.

Magyar vizsla kiskutyák oltva, féregtelenítve el-
adók. 06 (20) 594 6204. (300742)

Fehér Ablak Kft. Mûanyag nyílászárók, redõnyök a
legolcsóbban. Ingyenes felmérés, árajánlat-készítés
és kiszállítás. Házak, lakások teljes nyílászáró-cseré-
inél 30%-os kedvezmény. Telefon: 06 (20) 939 1579,
06 (70) 453 7289. (300961)

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.

Mezõszilason 1100 NÉGYSZÖGÖL
szõlõ-szántó, borospincével,

felszereléssel, 600.000 FORINTÉRT
ELADÓ. Pápai József, 06 (30) 391 2937.

A Légió 2000 Security Kft.
szervezésében

SZEMÉLY- ÉS
VAGYONÕR

TANFOLYAM INDUL
SÁRBOGÁRDON

2007. december 15-étõl.
Jelentkezni lehet: Sárbogárd, Ady E. út 29.
Részletfizetési és munkalehetõség, jutalék!

Telefon: 06 (25) 508 980,
06 (20) 468 1795.
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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: ágykeretek, komódok, gardróbszekrények,
éjjeli szekrények stb.,* matracok, * ágybetétek
(bio, szivacsos, rugós) 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.

Nyitva tartás: H-P: 8-18-ig,
Szo.: 8-12-ig

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

e-mail: fairkft@tolna.net
Akciónk a hirdetés megjelenésétõl

a készlet erejéig tart.
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Búcsú
Stern Sándornétól

Aranka néni váratlan halála megdöb-
bentette mindazokat, akik ismerték.
Hétfõn este a nyugdíjasklubban a volt
klubtársak néma felállással tiszteleg-
tek emléke elõtt. A klubnak alapító
tagja, sokáig elnöke volt. A város Pro
Urbe díjat adományozott neki 2005-
ben. Egy hónappal ezelõtt, november
11-én köszöntötték Õt a klub alakulá-
sának 30 éves évfordulóján. Novem-
ber 12-én este a városi könyvtárban a
Sárbogárdról a háború idején elhur-
colt zsidóság egyetlen túlélõjeként
beszélt Lak Norberték elõadásán.
Aktív társadalmi életet élt mindig is.
Hosszú ideig szervezte a sárbogárdi
nõmozgalmat. Nyugdíjazásáig õ vezet-
te az Árpád Filmszínházat.
Most búcsúzunk Tõle, béke poraira!
Temetése december 11-én, kedden 14
órakor lesz a sárbogárdi izraelita te-
metõben.

Hargitai Lajos

Gondolkodjunk!
Szerelhetnék már azt a kábeltévét, mert
már megint volt egy buli, amirõl lemarad-
tam. Pedig biztosan volt meghívó, ami
úgy végzõdött: tisztelettel meghívom és
szeretettel várom a település lakosságát.
Pénteken ugyanis közmeghallgatás volt a
polgármesteri hivatal dísztermében, ahol
állítólag mindenki „hozta a formáját”.
Kénytelen vagyok beérni elmondások-
kal, ami nem mindig biztos, autentikus
forrás, de ismerve a szereplõket, semmi
kétségem nincs, hogy a hírek igazak: bot-
rány volt (mint felénk általában).
Köztudomású, hogy a közmeghallgatá-
son nálunk igen kevesen szoktak lenni.
Most is volt ember, aki úgy gondolta, el-
megy. Polgármesterünk a közmeghallga-
táson kapott kérdéseket. Nem is értem!
Kérdeznek, csak kérdeznek. Felháborí-
tó!
Tapasztalatból — hiszen nagyon jól isme-
rem a „balerinát” — már soroltam a jele-
ket és a fokozatokat. Ha nincs mit mon-
dani, nincs megfelelõ érv, nem lehet azt
mondani, hogy „csak”: vitapartner lené-
zése, vörös fej, kék szájszél, személyeske-
dés, ordítás, vagdalkozás, hiszti. Talán
nem hagytam ki egyet sem. Megerõsítést
kaptam, hogy mindegyiket ki lehetett pi-
pálni.
Na akkor gondolkodjunk!

Kell ez nekünk? Miért nem mondja már
valami értelmes ember, hogy mondjon
le? Azt mesélik (az általam irigyelt kábel-
tévét nézõk), hogy a testületi üléseken vi-
selkedésével sérti a képviselõket, sérti a
lakosságot és sérti a jó ízlést. Nem tudja
kontrollálni magát, nem veszi ember-
számba a város lakóit. Állítólag pénteken
úgy viselkedett, mint egy óvodás, akinek a
többiek elásták a homokozólapátját.
Nem fogom most újra leírni a diktátorok-
ról szóló könyv elemzését, egyszer már
megtettem. Vegyék elõ, ajánlott olvas-
mányként olvassák el újra, mert semmi
nem változott. Sõt! Azt hiszem, városi
szinten egyesek nagyon meg vannak ke-
veredve. Nem tudják, hogy emeszpések,
fideszesek, függõ, vagy független balo-
sok, de azt sem, hogy voltak, most van-
nak, vagy talán lesznek ilyen vagy olyan
oldaliak. Keresik a helyüket, no, és a mi
közpénzünket. De az is lehet, hogy csak a
híres közpogácsánkra ácsingóznak.
Mi, pórnép büszkék lehetünk, megint si-
került maradandót, csak Sárbogárdra jel-
lemzõ fogalmat alkotni.
Még sok ilyen közmeghallgatást a kábel-
tévét nézõk egészségéért, mert bizonyí-
tott tény, hogy a neve-
tés gyógyít!

Csibegép (Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Nyílt
tér

Fájó szívvel emlékezünk

CSIZMADIA SÁNDORRA, halálának 1 éves évfordulóján.
„Elmegyek egy más világba, ahonnan nincsen vissza út,
ahol többé nem fáj semmi, s ahova egyszer mindenki jut.”
„Hiába minden könny, Téged visszahozni nem lehet,
csak meg kell tanulni élni nélküled.”

Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy férjem,
édesapánk,

DR. TIHANYI LÁSZLÓ
életének 58. évében elhunyt.

Temetése december 7-én 13 órakor lesz
a sárszentmiklósi temetõben.

Gyászoló család

„Nagyon akartam élni még,
Érezni szívetek melegét.
Nem adta a sors nekem,
Elvámolta az életem.
Búcsú nélkül kellett elmennem,
Õrizzetek szívetekben.”

Megtört szívvel tudatjuk,
akik szerették és ismerték, hogy

BÕHM JÁNOSNÉ
született Molnár Katalin
szíve életének 54. évében

megszûnt dobogni.
Temetése 2007. december 7-én,

13 órakor lesz a Huszár-temetõben.
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy

HUSZÁR JÓZSEF

életének 61. évében elhunyt.

Hamvasztás utáni
búcsúztatója

2007. december 8-án,
11 órakor lesz

a Huszár-temetõben.

KÉPEK
AZ OTTHONRÓL

Macsim András képei szülõföldjéhez,
Székelyföldhöz kötõdnek. Legújabb
kiállításának „Az Otthon” címet adta.
Ebbõl a kollekcióból Pápa Tapolcafõn
a református egyházközség rendez ki-
állítást december 9-én, ádvent máso-
dik vasárnapja alkalmából.
Ez a kiállítás rövidesen Sárbogárdon is
megtekinthetõ lesz.

/H/

Gérusz Ilona: Kérdések
Múló idõk, hulló hajszálak
Mélységes titkát ki fejti meg
Bodorfelhõk útját az égen
Harmatcsepp a fûszál végen.

Ki osztja szét a szép szerelmet
Ki szenteli meg az életet,
Ki az, aki gondot visel rám
Az utolsó, viharos éjszakán?


