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Súlyos balesetek, csúszós utak
Az elõzõ héten rengeteg baleset történt térségünkben. Az
okok: az idõjárási viszonyok megváltozása mellett a figyel-
metlenség, az útviszonyok figyelmen kívül hagyása, felelõt-
lenség stb.
A legsúlyosabb baleset Sárbogárd és Alap között történt de-
cember 5-én este.

Egy halott az autó elõtt,
egy súlyos sérült mögötte

Egy halottja és egy súlyos sérültje van annak a balesetnek, amit
egy árokba csúszott autó okozott szerdán este az alapi úton,
Sárbogárd határában.
Este fél nyolckor Sárbogárd határában, az Alap felé vezetõ
úton csúszott meg egy Fiat gépkocsi. Az autó áttért a szemközti
sávba, onnan azután az árokba csúszott. A gépkocsi vezetõje a
jármûvet visszakormányozta az úttestre, ott azonban nekihaj-
tott az út szélén szabályosan, kivilágítva álló Citroën személy-
autónak, és elgázolta a Citroën elõtt álló embert. Az ütközés
ereje meglökte az út szélén álló autót is, amely aztán a mögötte
álló embert az árokba taszította.
A Citroën elõtt elgázolt személy olyan súlyosan megsérült, hogy
a helyszínen életét vesztette, az árokba lökött férfi pedig súlyos

sérüléseket szenvedett. A tragikus baleset körülményeit a rend-
õrség szakértõ bevonásával vizsgálja.

A kamion orral bukott az árokba

Pénteken a 63-as úton, Cece határában egy Sárbogárd irányába
közlekedõ kamion az útburkolaton megcsúszva belehajtott az
árokba. A kamion utasfülkéje elõre bukva túrta maga elõtt a
földet. Az anyagi kár ebben a balesetben is jelentõs.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Jó egy évvel ezelõtt nagy csinnadrattával, hatalmas saj-
tókampánnyal adtak át a sárbogárdi mentõállomáson

egy korszerû esetkocsit. Akkor a sajtóbeszámolók attól
voltak hangosak, hogy milyen nagy fejlõdést hozott ez a
lépés a sárbogárdi térség egészségügyi ellátásában. Volt
ott teríts-meríts, fogadás, etették, itatták a sajtómunká-
sokat rendesen, hogy aztán szépeket írjanak. Nos, akkor
még Sárbogárdon öt mentõautó volt. A takarékossági in-
tézkedések után abból az öt mentõbõl három maradt.
Most ezek közül is elvittek egyet a most felavatott
pusztaszabolcsi mentõállomásra. Így Sárbogárdon éjjeli
szolgálatra csak egy kocsi maradt. Ha éjjel csak egy szü-
lés indul meg, nem kettõ, ami nem ritka dolog, és beje-
lentenek még egy infarktust is Vajtáról, vagy Alsószent-
ivánról, akkor jobb esetben választhat a mentõs, hogy ki-
nek a sürgõsebb…
A megye hátrányos helyzetû déli térsége egészségügyi el-
látottság szempontjából így még hátrányosabb helyzetbe
került.

(Írásunk a 3. oldalon.)

LAKATLAKAT
a mentõállomásona mentõállomáson
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Szélessávú hálózatot adtak át
A sárbogárdi polgármesteri hivatal dísztermében pénteken
ünnepélyesen átadták azt a szélessávú internet-, IP telefon-
és kábeltévé-hálózatot, amelyet Sárbogárdon, Nagylókon,
Hantoson és Pusztaegresen építettek ki uniós támogatás-
sal. Eredetileg Mezõszilason is sor került volna a hálózat ki-
építésére, de mivel ott már volt hálózat, amelyen kábeltévé
és internet-szolgáltatás is mûködik, csak internetezésre al-
kalmas rádiós hálózatot létesítettek. Mint Magyar József
mezõszilasi polgármester elmondta: egyelõre csak az ön-
kormányzatnál van egy lecsatlakozás, a lakosság számára a
hálózat nem elérhetõ.
Pusztaegres utólag került a tervbe, amikor kiderült, hogy Mezõ-
szilason nem kell hálózatot építeni.
A beruházás mintegy 258 millió Ft-ba került. Ebbõl 194 millió
volt az Európai Unió Gazdasági Versenyképesség Operatív
Programjától kapott támogatás, a belügyminisztérium 39 millió
Ft-tal járult hozzá a megvalósításhoz.
Sárbogárd, Nagylók, Hantos, Mezõszilas közösen pályáztak a
hálózat kiépítésére. A kivitelezésre a megbízást a Synergon In-
formatikai Rt. kapta meg 2005 decemberében. A beruházás
2007 októberében fejezõdött be. A hálózatot üzemeltetésre egy
szentendrei cégnek, a Dunakanyar Holdingnak adták át. Az
üzemeltetést õk továbbadták egy pápai cégnek.
Sárbogárdon az a különös helyzet állt elõ, hogy a településen
van már mûködõ hálózat, amely nem pályázati alapon, hanem
magánpénzbõl épült meg. Ezzel a hálózattal párhuzamosan
épült ki ez a másik, amelyen viszont jelenleg még nincsenek la-
kossági bekötések. Egyelõre még nem is hirdetik a rácsatlako-
zási lehetõséget.
Hantoson és Nagylókon már üzemel a rendszer, a lakossági be-
kötések is megtörténtek. Virág József, Hantos polgármestere
elmondta, hogy náluk a mûködtetés rendben megindult, jó az
internet-szolgáltatás, mellette a kábeltévé 50 csatornával mû-
ködik. A telefon-szolgáltatás ugyan egyelõre még nem indult
be, de ha ez megtörténik, remélhetõleg a hálózaton belül in-

gyen lehet majd telefonálni, ezért véleménye szerint sokan át-
köttetik majd ide a telefonjukat.
Az átadáson nem jelentek meg a hálózat üzemeltetõinek a kép-
viselõi, így a mûködtetésrõl nem tudtunk bõvebb információt
kapni.
Az átadáson László Csaba, a Gazdasági Fejlesztési Központ
képviselõje, valamint Szögli Attila, a Synergon kereskedelmi
igazgatója képviseltette magát. Köszöntõt mondott és a beru-
házás jelentõségét méltatta Gombaszöginé dr. Balogh Ibolya, a
Fejér Megyei Közgyûlés elnöke, majd ünnepélyes szalagátvá-
gásra került sor.
Az önkormányzatok tulajdonában van a hálózat, s azt 5 évig
nem adhatják el. A hálózat üzemeltetõje pedig bérleti díjat fizet
az önkormányzatoknak. Ha bérleti díjat fizet, akkor pedig mû-
ködtetni is kell a rendszert, másképp mibõl lesz bevétel?

Hargitai Lajos

Ugyanezen a napon Sárosdon is két sze-
mélyautó ütközött. Itt az anyagi kár mel-
lett személyi sérülés is történt.

Kié az elsõbbség?

December 5-én Cece központjában, a
61-es és 63-as út keresztezõdésében egy
személygépkocsi nem adta meg az el-
sõbbséget egy szabályosan közlekedõ
másik személyautónak. A következmény
itt szerencsére csak anyagi kár lett.

Vakon vezetett

December 8-án Sárbogárdon, a Magyar
utcában két személyautó ütközött össze.
Az anyagi kár mellett itt is volt könnyû
személyi sérülés. A balesetet az okozta,
hogy az egyik autó sofõrje nagyon sietett,
és nem tisztította meg a bepárásodott
szélvédõt. Mivel nem látott ki rendesen
az autóból, nekihajtott egy másik sze-
mélyautónak.

Kálozon a Bajcsy-Zsilinszky utcában ha-
sonló okból történt baleset december 9-
én. Ott is két személyautó ütközött ösz-
sze.
A téli idõszakban nagyon fontos, hogy
csak akkor üljünk be az autóba, ha elõtte
az elsõ és hátsó ablakot, a visszapillantó
tükröket a párától, jégtõl megtisztítottuk,
a fényszórókat és a hátsó lámpákat a sár-
tól megszabadítottuk. Ezzel a kis gondos-
sággal súlyos balesetet elõzhetünk meg.
A karácsonyi ajándékvásárlások miatt
néhányan úgy telepakolják a kocsit, hogy
nem lát ki a vezetõ. Ha ráadásul még pá-
rás is az ablak, könnyen bekövetkezhet a
tragédia.
Ne felejtsék el: a karácsony nem az aján-
dékokkal teljes, hanem azzal, ha a család
minden tagja épségben hazaér, és együtt
lehet az ünnepen! Vigyázzanak egymásra
és magukra is, hogy békés, boldog kará-
csonyuk legyen!

Hargitai Lajos

Súlyos balesetek, csúszós utak
Folytatás az 1. oldalról.
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Lakat a mentõállomáson
Jó egy évvel ezelõtt nagy csinnadrattával,
hatalmas sajtókampánnyal adtak át a
sárbogárdi mentõállomáson egy korsze-
rû esetkocsit. Akkor a sajtóbeszámolók
attól voltak hangosak, hogy milyen nagy
fejlõdést hozott ez a lépés a sárbogárdi
térség egészségügyi ellátásában. Volt ott
teríts-meríts, fogadás, etették, itatták a
sajtómunkásokat rendesen, hogy aztán
szépeket írjanak. Nos, akkor még Sárbo-
gárdon öt mentõautó volt.
Az utóbbi hetekben újra a mentõfronton
aratott gyõzelmi jelentésektõl volt han-
gos a megyei sajtó. Óriási diadalként ha-
rangozták be, hogy Pusztaszabolcson no-
vember 23-án ünnepélyesen átadták az új
mentõállomást, és ezzel megszûntek a fe-
hér foltok Fejér megyében. Ezzel megva-
lósult az a régi óhaj, hogy 15 percen belül
mentõ érkezzen valamennyi Fejér me-
gyei településre. Ez utóbbi állítást a me-
gye déli térségében egyszerûen nem hisz-
szük el. Már csak azért sem, mert arról
nem szólt a sajtóhír, hogy ezt a „nagy fej-
lõdést” úgy sikerült elérni, hogy a megye
legelmaradottabb és egészségügyi szem-
pontból leginkább hátrányos helyzetben
lévõ déli térségébõl egy sárbogárdi men-
tõautót személyzettel együtt átvezényel-
tek Pusztaszabolcsra. Arról sem szóltak a
diadaljelentések, hogy ekkorra már Sár-
bogárdon a valamikori öt mentõautóból
kettõt leépítettek az országos takarékos-
sági intézkedések során. Most itt mind-
össze két mentõautó maradt arra a
40.000 fõs körzetre, amelynek a terület-
nagysága háromszorosa az északi, sûrûbb
lakónépességû régiónak.
Északon most biztosították, hogy 30 per-
cen belül mindenhonnan a kórházba tud-
janak vinni egy beteget. A déli térségben
vajon mennyi idõre van szükség ahhoz,
hogy egy infarktusos beteg mondjuk Vaj-
táról, Alsószentivánról bejusson a tõlük
60-70 km-re lévõ kórházba, ha az éjszaka
mindössze egyetlen szolgálatban lévõ
sárbogárdi mentõkocsi éppen egy másik
helyszínrõl szállít beteget, vagy éppen Fe-
hérváron áll a kórházi portánál, míg inté-
zik az adminisztrációt?
Hogy e kérdéseimre választ kapjak, ér-
deklõdtem a sárbogárdi mentõállomá-
son. Ott azonban a mai kor divatja szerint
senki nem nyilatkozhat, még a fõnök
sem, de õ legalább készségesen megígér-
te, hogy érdeklõdésemet jelzi a magassá-
gos központnak. A központ lapzártáig
nem jelentkezett, hogy az üggyel kapcso-
latban tájékoztatást adjanak.
Különös, hogy amikor Sárbogárdon azt a
bizonyos esetkocsit átadták, vagy mikor
Pusztaszabolcson a mentõállomást avat-
ták, akkor volt széleskörû tájékoztatás.
Amikor nekünk van az itteni lakosságot
érintõ kérdésünk, miért nem sürgõs és
teljes körû a tájékoztatás?

Szerda délelõtt, lapzártakor ismét megkí-
séreltem tájékoztatáshoz jutni. Elmen-
tem hát a sárbogárdi mentõállomásra.
Legnagyobb megdöbbenésemre a kapun
szép, új, sárga lakat lógott. Kihalt, népte-
len volt az egész objektum, és egy szál
mentõkocsi se állt az udvaron. Bizonyára
mindkettõ akcióban volt. Mint megtud-
tam, még a mentõállomás vezetõjét is
Pusztaszabolcsra vezényelték.
Olvasom a megyei lapban, hogy északon
újabb hatalmas fejlesztést terveznek.
Móron is lesz január másodikától új eset-
kocsi. Csak nem a Sárbogárdon még
megmaradt kettõ egyikét fogják odavezé-
nyelni?
Akkor úgy leszünk, mint az egyszeri sze-
gényasszony, akinek a katonaságtól le-

szerelt fia hazaérkezett. Az anyja nagyon
boldog volt, aztán aggodalmaskodva, a
kezét tördelve sopánkodni kezdett:
— Jaj, drága fiam, nincs itthon semmi.
Mit fõzzek neked, hogy hazajöttél? Már
csak egy tyúkom kapirgál kint az udva-
ron, az tojik nekem napi egy tojást.
— Nem baj, anyám, fõzze meg azt az egy
tyúkot mind — feleli a fia.
(Lapzárta után kaptam meg a mentõk saj-
tószóvivõjének, Gyõrfi Pálnak a telefon-
számát. A telefonszámon egy nõi hang je-
lentkezett. Miután elmondtam a kérdései-
met, kérte, hogy e-mailben tegyem fel azo-
kat. Elküldtem neki ezt a cikket. Reméljük,
jövõ héten a választ is tudom közölni…
Szerk.)

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

A fotó a 2005. június 2-ai
átadási ünnepségen készült
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Cecén a Mikulás hintón érkezett
Darab János, Cece község kovácsmestere Mikulás napján letet-
te az üllõre a kalapácsát, felöltötte a Mikulás-ruhát, hátára vet-
te nagy tarisznyáját, kezébe kampós juhászbotot kerített, és el-
indult körútjára a faluban. No, nem egyedül tette ezt, mert a ka-
pu elõtt várt rá jó kocsisa, Fekete Jani hintójával és a fogat elõtt
vígan toporzékoló táltos paripáival. Elkísérte útjára a Mikulást
hûséges védõangyala, az erre az alkalomra díszes, magyaros, pi-
ros ruhába öltözött Vass Mari két krampusz fiával: Tiborral és
Tiborccal. A kocsiderékba fölpakolták a tengernyi ajándékot a
mûvelõdési ház udvarán és elindultak. Csilingelõ csengõszó
kísérte õket útjukon, amint haladtak végig a falun.
Az iskolában a gyerekek már nagyon várták a Mikulást. Az isko-
la pótmikulása, Mikulás nénije és krampuszai óra elõtt próbál-
ták — némi szaloncukros biztatás kíséretében — a verseket,
énekeket.
A Mikulás végre megérkezett az iskola kapujához. Sorra min-
den osztályt végiglátogatott. Meghallgatta a verseket, éneke-
ket, és kiosztotta az ajándékokat.
Útja innen vezetett tovább. Beköszönt a boltokba, a varrodába,
az önkormányzathoz, és az utcán is megdobálták szaloncukor-
ral a tréfás krampuszok a járókelõket.

Hargitai Lajos

Mikulásünnep
Sáregresen

Csütörtökön délután várta Mikulás apó krampuszaival együtt a
sáregresi gyerekeket a mûvelõdési ház nagytermében. A gyere-
kek kedves mûsorral köszöntötték a nagyszakállút, majd min-
den gyerek megkapta az ajándékcsomagját, amelyet az iskola és
a Sáregresi Általános Iskoláért Közalapítvány közösségi össze-
fogással készített. /H/

Évzáró Mikulás
jegyében

A sáregresi nyugdíjasklub vacsorával egybekötött évzárót tar-
tott december 7-én este a kultúrházban. A rendezvényre eljött
Mocsár Eleonóra polgármester asszony, és ajándékot is hozott
magával a klub tagjai részére. A klub vezetõje köszöntötte a tag-
ságot és a vendégeket, majd közös dalt énekeltek. Ezután kö-
szöntötték a névnaposokat. Minden klubtag készített Miku-
lás-csomagot, amit ki-ki annak adott át, akinek a nevét kihúzta.
A közös vacsora után táncolni is lehetett a jó zenére.

/H/

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Támogatók!

A Sáregresi Általános Iskoláért Közalapítvány vezetõsége
köszönetet mond mindazoknak, akik 2006. évi személyi jöve-
delemadójuk 1 %-ával támogatták a közalapítvány célkitû-
zéseit. A felajánlott összeg 40.161 Ft. Ezúton tájékoztatjuk
tisztelt Támogatóinkat, hogy a 2005. évi befolyt 1 %-ot, azaz
47.734 Ft-ot a diákok tanulmányi kirándulására és év közbe-
ni támogatására fordítottuk.

Köszönettel: Takács István, a közalapítvány elnöke
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Könyvadomány
a gimnáziumnak

A Szent Ouen Csillag Lovagrend a Petõfi
Sándor Gimnáziummal kötött egyez-
mény keretében számítógépeket és 2000
db könyvet adományozott az iskolának.
A könyvek magyar, német, angol nyelvû
irodalmi, szakmai kézikönyvek, szótárak.
Valamennyi használt, köztük kuriózu-
mok is találhatók, mint pl. Kassák 1. ki-
adása. A könyveket Balogh Sándor, a lo-
vagrend kulturális nagykövete adta át.
Mint elmondták, kedden délelõtt Székes-
fehérváron a Kodolányi János Fõiskolá-
val hasonló egyezményt írtak alá.

Hargitai Lajos

Mikulás-ünnep a gimnáziumban
A gimnáziumba múlt héten pénteken ér-
kezett a Mikulás. Osztályonként járta vé-
gig az iskolát krampuszai kíséretében, ki-
osztva a diákok egymásnak illetve tanára-
iknak készített ajándékait.

Az intézményben többéves hagyomány
már, hogy ezen a napon délután „tótágast
áll” az iskola: tanulókból lesznek tanárok
egy órácskára a mûvelõdési ház színpa-
dán. A górcsõ alá kerülõ pedagógusok
egyedi szokásait, jellemvonásait, öltözé-
két, „szólásait” figurázzák ki ilyenkor a
diákok. S ha igazán találóra sikeredik a
produkció, nemcsak a gyereksereg nevet
jót, de maga az „áldozat” is.
Most is számtalan tehetséges színészi ala-
kításnak lehettünk tanúi, amiket tapssal,

elismerõ füttyszóval értékelt a közönség.
A jeleneteket összekötõ mellékszereplõ-
ket is nagy üdvrivalgás övezte!

Hargitai Kiss Virág

Mikulás járt Nagylókon
Annyi helyen kellett „szolgálatot teljesíte-
nie” a Mikulásnak a neve napján, éjszaka,
hogy nem végzett pirkadatig, s két kram-
puszával még délelõtt is Nagylók utcáit
járta. Minden teremtõ lelket megajándé-
koztak egy kis szaloncukorral; a csintala-
nabbaknak az édesség mellé virgácsle-
gyintés járt. A kicsik örömére pedig láto-
gatást tettek az óvodában is.
A nagylóki Mikulást civilben egyébként
Farkas Jánosnak hívják, segítõi pedig Volf
Antal és Vörös Viktória voltak.

Hargitai Kiss Virág

ÉPÍTÕIPARI VÁLLALKOZÁS
VÁLLALNA

* magasépítést,
* gépi földmunkákat,

* épületek kivitelezését,
* bontását,
* felújítását.

Munkavégzés elõzetes árajánlat és
pontos helyszíni felmérés alapján történik.

Telefon:
06 (30) 353 3042

Ágytolltisztítás,Ágytolltisztítás,
paplankészítéspaplankészítés
Elhasznált ágynemûjébõl a tollat,

pelyhet korszerû német
technológiával kitisztítva és

új, pehelybiztos anginba töltve
gyönyörû paplant, párnát készítünk.

Érdeklõni képviselõnknél:
06 (30) 557 2262,

www.tollpaplantisztitas.hu

AKCIÓ
DECEMBER 14-TÕL!

PERSIL 1,5 liter 1350 Ft
JAR mosogató 0,5 liter 160 Ft
ARIEL 5 liter COLOR 3420 Ft
KARÁCSONYI csomagok 400 Ft-tól
GYERTYÁK 35 Ft-tól
ASZTALDÍSZ 580 Ft

Sárbogárd, Ady E. út 115.

KARÁCSONYI
HALVÁSÁR!

Sárbogárd, Köztársaság út 199.
és Ady E. út 167/2. szám alatt

december 17-23-ig.
Ponty: 600 Ft/kg

(Amur, busa, kárász, harcsa is kapható.)

06 (25) 468 370
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Aranydiplomások Sárszentágotán
„A te tanítód mindig szeret téged!” (Gárdonyi)

Sárszentágotán két pedagógus,
Magyar József tanár és Varga
Lászlóné tanítónõ vehette át idén
az aranydiplomáját. Az ünnepség
után Magyar József tanár úrral ké-
szítettem interjút. Ezt osztom
most meg Önökkel.

– Jóska bácsi, engedd meg, hogy õszinte
nagyrabecsüléssel köszöntselek abból az
alkalomból, hogy aranyoklevelet kaptál
mint 50 éve végzett tanító!
– Köszönöm! Hála Istennek, megértem
ezt a napot. A XX. század második felé-
ben telt el a pályán eltöltött szolgálatom.
Hálás vagyok az iskolavezetésnek, a je-
lenlegi tantestületi tagoknak, hogy ünne-
pi hangulatot varázsoltatok, egy egész
délutánt ajándékoztatok nekem. Felejt-
hetetlen számomra! Köszönöm az ön-
kormányzat támogatását. Osztálytársak,
tanítóképzõ intézeti iskolatársak is szere-
peltek az oklevél mellékleteként kapott
aranydiplomások névsorában. Különös
érzés volt olvasni a gyémántdiplomások,
vasdiplomások névsorát. Ott találtam rá
dr. Perlaki Ernõné gyakorló iskolai taní-
tónõ, dr. Perlaki Ernõ volt pedagógiai ta-
nárom nevére. Tõlük tanultuk az oktatás
mesterségét; a „magyar néptanító” kép-
zés volt a hivatásuk. Késõbb a Gyõri Ta-
nítóképzõ Fõiskola tanárai lettek. Ez je-
lenleg a mi jogutód intézményünk is.
– Miért lettél pedagógus? Milyen hatások
irányítottak a pályára? Kérlek, beszélj a hi-
vatástudat alakulásáról!
– Fiatalkorunkban a népgazdasági érdek
(szükséglet) meghatározó volt. Felvételi
után tanítóképzõ intézetbe kaptam beis-
kolázási lehetõséget. Feltételezték, hogy
a falusi gyerekek zöme visszamegy majd
tanítani a kicsi, eldugott falvakba. Talán
nem is tévedtek. Ami a hivatástudatot il-
leti, tanulmányaim során ez még nem ala-
kult ki bennem. A munkába állás, felelõs-
ségérzet a tanítványok elõmeneteléért,
az évek során ért hatások formáltak pe-
dagógussá. Bevallom, megszerettem a
pályát. Amikor becsukódott az osztályaj-
tó, elkezdõdött a tanítási óra, szemben
álltam 25-30 gyerekkel, igazán otthon
éreztem magam. A pályamódosítás soha
eszembe se jutott.
– Milyen hatások értek a pályád elsõ idõ-
szakában? Ezek esetleg segítettek a hivatás-
tudat kialakulásában?
– Jó és rossz hatások egyaránt voltak. Egy
dologra idõben rájöttem: meg kell tanul-
ni a dolgokat optimistán feldolgozni. Ké-
pesítésemnek megfelelõen alsó tagozat-
ban kezdtem tanítani. Jó osztályt kaptam,
szerencsés voltam. Ilyenkor megfogal-
mazódik bennünk egy kis sikerélmény.

Ez a továbbiakban erõt ad a küzdelem-
hez. Sárkeresztúron szinte minden alsó
osztályban voltam osztálytanító, elsõben
rövidebb ideig helyettesítettem, vezet-
tem a napközit.
– A továbbiakban hogyan alakult a szak-
mai pályafutásod?
– Kétéves katonaszolgálat következett.
Sok embert ismertem meg, gyûjtöttem az
élettapasztalatokat. Alapkiképzés után
irodai munkát végeztem. Kitanultam a
könyvelést, nyilvántartást, vizsgát tettem
belõle. Majd leszerelés után egy tanév-
ben még alsó tagozatban tanítottam,
majd sikeresen felvételiztem a Pécsi Ta-
nárképzõ Fõiskolára. Ettõl kezdve a felsõ
tagozaton tanítottam. A történelem és
technika tantárgyak tanítására szereztem
tanári képesítést, fõiskolai végzettséget
mint levelezõ tagozatos hallgató. 1968-
tól a szülõfalumban, Sárszentágotán kap-
tunk tanári állást feleségemmel együtt.
Akárcsak a pályatársaimnak, nekem sem
hiányoztak az életembõl a továbbképzé-
sek, különbözõ tanfolyamok. Például há-
rom éves nemzetközi politikai képzésen
vettem részt stb.
– Hogyan alakult a felsõ tagozaton a mun-
kabeosztásod?
– Zömmel a szaktárgyakat tanítottam, de
a 70-80-as években tanárhiány miatt más
tárgyak tanítására is kaptunk beosztást.
1-2 óra keretében alsó tagozatban is kap-

tam feladatokat. Szívesen vállaltam.
Néptanítóként indult a pályám. Nyugdí-
jazásom elõtt megbízott igazgatóként is
vezettem az iskolánkat. Mint munkavál-
laló, természetesnek tartottam, hogy a
felkérést vagy a kiosztott feladatot teljesí-
teni kell, néha többletmunkával, nagyobb
erõfeszítésekkel. A munkában töltött év-
tizedektõl sokféle feladatot kaptam, szí-
vesen dolgoztam.
– Minek örültél a legjobban? A tanítványok
sikerének, versenyeken elért eredményeik-
nek?
– Felnõttként is megszólítanak, jó velük
találkozni.

– Valamit mondanál a közéleti szerepvál-
lalásodról, hobbidról?
– 1970-tõl voltam tanácstag, majd önkor-
mányzati képviselõ 2002-ig. Egy-egy vá-
lasztási ciklusban voltam megyei tanács-
tag és önkormányzati képviselõ. Mindezt
párton kívül vállaltam, de a közösséget
szolgáltam. A helytörténeti kutatásaimat
lehet hobbinak is mondani, de inkább a
szülõföld és a szakmai szeretet vitt ebbe
az irányba. Két kötetben megjelent Sár-
szentágota helytörténete. Az utószóban
írtam: „Régi vágyam teljesült.” Az anyag
összeállításában, szervezésében a tevé-
kenységem nyomon követhetõ. Az idõ-
igényes közéleti munkához, levéltári ku-
tatómunkához a nyugodt családi hátteret
feleségem biztosította.
– Szinte az egész pályádat összegezted, bizo-
nyára a hálaérzet sem maradhat ki az
egészbõl. Beszélj róla!
– A legfontosabbal kezdem: a szüleim
mindenben támogattak. Édesanyám kicsi
koromtól kezdve végigkövette, irányítot-
ta tanulmányaimat. Feleségem a családi
gondoskodáson kívül szakmai munkatár-
sam is volt a pedagóguspályán. Fiamék
családjával a távolság ellenére szoros a
kapcsolatunk. Az unokák szeretete nagy
összekötõ kapocs. Hálás vagyok a kezdõ
koromban tanácsot adó idõsebb kollé-
gáknak is.

Gerse Ferenc tanulmányi vezetõ
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Mikulás-ünnep
Pálfán

Pénteken délután Pálfán a kultúrházban hangulatos mûsor-
ral köszöntötték a falu óvodásait és iskolásait. A mûsorban
az óvó nénik és tanító nénik együttes színtársulata télapós
mesejátékot adott elõ. A profi színvonalú elõadás nagy si-
kert aratott a kicsik és a nagyok körében is. A mûsor után a
szülõk süteménnyel, üdítõitallal vendégelték meg a gyere-
keket.

/H/

Nincs Mikulás? Nincs igazi Mikulás?
Nincs Mikulás! – mondják az „okos” felnõttek, amikor azt gon-
dolják, hogy nem olyan kicsi a gyerek, itt az ideje a felvilágosí-
tásnak. Tudnia kell az igazat… Még szomorúbb, ha ezt az isko-
lában a tanító néni mondja. Tudjuk, hogy a tanító néni szava
szent, mi „csak” anyukák vagyunk otthon.
Szóval, mi a nagybetûs IGAZSÁG?
Többféle igazság létezik. Azt mondtam, hogy anyukák vagyunk
otthon. Nem vagyok tanár néni, mert otthon anyuka vagyok?
Nem vagyok anyuka, mert a boltban vevõ vagyok? Nem vagyok
vevõ, mert a bankban ügyfél vagyok? Nem vagyok ügyfél, mert
az orvosnál beteg vagyok? Kell még folytatnom a sort? Szóval
nem vagyok Mikulás, mert az év 360 napján nem Mikulásként
látnak?
Igen, Mikulás vagyok! Nem mû, hanem hús-vér Mikulás de-
cember 6-a környékén! Bárki kipróbálhatja, aki tud a gyerekek-
kel, felnõttekkel, öregekkel azonosulni, tud nekik szeretetet su-
gározni, tud úgy ajándékozni, hogy õ maga még jobban örül az
örömszerzésnek. Akkor IGAZI.
Évtizedek óta bennem élnek az emlékek. Mikulás napja kör-
nyékén különösen felidézõdnek. Olyan jókat kacagunk!
— Emlékszel, amikor jöttél hozzánk? — mesélte a kolléganõm.
— Úgy megijedtem! „Apa, itt a Mikulás, mit csináljak, been-
gedjem?” — kérdeztem rémülten férjemtõl.
A felnõttek még jobban meglepõdnek, örülnek nekem, hisz
mindenhova váratlanul megyek. Szerintem attól Mikulás a Mi-
kulás, hogy meglepetést, örömet szerez. Soha senkinek nem
mondtam, hogy várjatok este, mert…
Két gyönyörû élményemet szeretném megosztani a kedves Ol-
vasókkal.
Vajtán az orvosi rendelõ elõtt majd elájult a barátnõm, aki ré-
szemre sorszámot húzott.
— Így mész be az orvoshoz?! — csodálkozott az utcán.
— Igen, így! Miért ne! Valahogy érzem mindig elõre, hogy ki lát
szívesen, és úgy is történik. Nem lehet leírni azt a meglepõdést,
amikor zörgettem az ajtót. Senki nem megy be… figyelnek…
várnak…. Aztán a tágra nyílt szemek vidám mosolygóssá ala-
kulnak. Így akartam megköszönni Jaskó doktor úr segítségét, és
nem a többi beteget megelõzve bejutni a rendelõbe.
Kifelé, a gyermekorvosi váró ajtajában kikerekedett szemek-
kel, megszeppenve, anyukák kezét szorítva álltak s jöttek hoz-
zám bátortalanul a kis lurkók. „Itt a Mikulás!” — hallottam. Si-
mogatva adtam át az ajándékomat, néhány biztató, jó szó kísé-
retében. Soha nem fogom elfelejteni azokat a ragyogó szeme-
ket. Boldogan mentem ki. Örültem, hogy a szakáll a köny-
nyeimet eltakarta.
Hazafelé, Cecén egyik nagyon kedves tanítványomhoz vezetett
az utam. Az anyuka már az udvaron boldogan újságolta:

— Így megérezted? Régóta vár Kata Téged! 100-szor leírta:
Szeretlek, Klári néni! Megtaláltam egy levelet is. Õsszel verset
írt neked — folytatta.
Aztán beléptem mint Mikulás. Soha nem fogom elfelejteni azt a
hosszú, hosszú, boldog ölelést, szorítást Katával. Mind a hár-
man sírtunk. Nem tudom, ki örült a legjobban. Még most is fo-
lyik a könnyem, ahogy leírom. Kata poharából (!) kaptam teát,
melyen ezt olvashattam: „Lehet valaki okos, erõs, bátor és szép,
de hidd el, nekem ez mit sem ér, ha nincs hozzá egy hatalmas
SZÍV.” És Kovács Katában hatalmas SZÍV van.
Valószínûleg a Mikulás is igazi, ha hatalmas szív van benne.
Ezek után úgy érzem, hogy van Mikulás, IGAZI Mikulás!

-endéká- Némethné Demeter Klára Anna
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INGYENESINGYENES
KOZMETIKAIKOZMETIKAI

TANÁCSADÁS.TANÁCSADÁS.

KORONAKORONA
GYÓGYSZERTÁRGYÓGYSZERTÁR

SárbogárdSárbogárd
2007. december 14.,2007. december 14.,

9-15 óra között.9-15 óra között.

Minden vásárlóMinden vásárló
ajándékot kap!ajándékot kap!
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Meghívó
Sárbogárd Város Önkormányzatának

képviselõ-testülete

2007. december 14-én
(pénteken) 9 órakor ülést tart.

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

Napirend:
1. A víz- és csatornadíjak megállapítása.
2. A távhõszolgáltatás díjáról szóló rendelet mó-
dosítása, a közszolgáltatási díj megállapítása.
3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rende-
let módosítása, a közszolgáltatási díj megállapí-
tása 2008. évre.
4. A települési folyékony hulladékkal kapcsola-
tos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
rendelet módosítása, a közszolgáltatási díj
megállapítása 2008. évre.
5. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közleke-
dés díjáról szóló 3/2002. (II. 1.) Ktr. számú ren-
delet módosítása.
6. Az önkormányzat 2007. évi pótköltségveté-
sérõl szóló 31/2007. (IX. 25.) Ktr. számú rende-
let módosítása.
7. A luxusadóról szóló rendelet módosítása.
8. A helyi iparûzési adóról szóló rendelet módo-
sítása.
9. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosí-
tása.
10. A gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló
41/2002. (XII. 17.) Ktr. számú rendelet módosí-
tása.
11. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/
2006. (XII. 15.) Ktr. számú rendelet módosítása.
12. Az ÁMK Sárszentmiklós alapító okiratának
módosítása.
13. A pusztaegresi klub továbbmûködtetésére
pályázat kiírása.

14. Fejér megyei önkormányzati intézmények
átszervezése.

15. A kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés mó-
dosítása.

16. A városüzemeltetési szerzõdés módosítása.

17. Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi
jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálko-
dásról és értékesítésének egyes szabályairól
szóló 18/2004. (IV. 9.) Ktr. számú rendelet mó-
dosítása.

18. A Huszár-temetõ bõvítésének ügye.

19. Üres ingatlanok hasznosítása.

20. A 286/2007. (X. 19.) Kth. számú határozat
módosítása.

21. Pályázat benyújtása a KDOP. — 2007 —
5.1.1/2F pályázati felhívása.

22. A 0522/13 hrsz-ú terület használatáról dön-
tés.

23. Tájékoztató az elõirányzatok felhasználásá-
ról és az általános tartalék alakulásáról.

24. A teljesítménykövetelmények meghatáro-
zása a polgármesteri hivatalnál.

25. A teljesítménykövetelmények meghatáro-
zása a Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságnál.

26. Jelentés a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásáról.

27. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekrõl, intézkedésekrõl. Beszámoló az átru-
házott hatáskörök gyakorlásáról.

28. Bejelentések, interpellációk

Zárt ülés

1. Javaslat a Fejér Megyei Közgyûlés által ado-
mányozható kitüntetésre.

2. Elsõ lakáshoz jutók támogatása.

3. Bejelentések

Juhász János polgármester

Tájékoztató
BURSA HUNGARICA

Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2008

„A” És „B” típusú pályázatok
Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy Sárbo-
gárd Város Önkormányzatának képviselõ-tes-
tülete oktatási és közmûvelõdési bizottsága
2007. november 21-ei ülésén elbírálta a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat 2008. évre beérkezett pályáza-
tait.
A támogatott pályázóknak megítélt ösztöndí-
jak 1000 és 5000 Ft között vannak.
Összesen 600.000 Ft/év összeg került felosz-
tásra, azaz havonta a támogatott pályázóknak
60.000 Ft-ot biztosít Sárbogárd Város Önkor-
mányzata.
Az OKM Támogatáskezelõ 2008. január 21-éig
értesíti a nem támogatott pályázókat.
A megyei önkormányzat meghozza döntését
2008. január 25-éig, 2008. március 14-éig pe-
dig tájékoztatja a támogatásban részesített
hallgatókat a Bursa-ösztöndíj teljes havi ösz-
szegérõl, amely már tartalmazza a megyei ön-
kormányzati, illetve az intézményi ösztöndíj-
részt is.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

AIDS, STOP!
Világszerte, így hazánkban is évrõl évre
emelkedik a HIV-pozitív személyek, illetve
az AIDS-betegek száma. A fertõzés több-
féle módon terjed. Hogy elkerüljük, tisz-
tába kell lennünk ezekkel a lehetõségek-
kel.

A terjedés módja:
— Vérrel, nemi úton (hüvelyváladék, ondó ál-
tal).
— HIV-pozitív anya is megfertõzheti a gyer-
mekét.
— A fertõzés veszélye azok körében a legna-
gyobb, akik szexuális partnerüket gyakran
cserélik, vagy
— kábítószer-élvezõként közös tût, fecsken-
dõt használnak másokkal.
A vírussal szemben ma a megelõzés az egyet-
len hatékony védekezés. A fertõzéstõl legin-
kább úgy védhetjük meg magunkat, ha hûsé-
gesek vagyunk társunkhoz, monogám kap-
csolatban élünk, valamint az aktív nemi életet
élõk biztonságos szexuális kapcsolatot létesí-
tenek. A másik fontos dolog, amit tehetünk az
egészségünk, életünk megóvásáért, ha elke-
rüljük a különféle drogok használatát, hiszen
ezek az anyagok, szerek nemcsak a HIV-fertõ-
zés szempontjából veszélyesek. A vírus min-
denkit, mindenhol fenyeget! Mivel ma még
nem rendelkezünk védõoltással, gyógyszerrel
ellene, a fertõzés elkerülésének egyetlen lehe-
tõsége a tudatos, felelõsségteljes magatar-
tás!

ÁNTSZ Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi,
Sárbogárdi Kistérségi Intézete

Köszönet
A Csipike Egyesület szeretne köszönetet mon-
dani mindazoknak, akik a 2007. évben támogat-
ták a szervezetet, ezáltal a környezetünkben élõ
súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermeke-
ket nevelõ családokat.
Köszönjük az adófizetõ állampolgárok által fel-
ajánlott 2006. évi adó 1 %-ot, amelybõl szerve-
zetünk részére 239.383 Ft került átutalásra. Az
összeget, valamint az elõzõ évi maradványt a
fogyatékos gyermekek napközbeni ellátására
fordítjuk.
Fõ támogatónk volt 2006-ban Sárbogárd Város
Önkormányzatának képviselõ-testülete. Támo-
gatásukból mûködésünket finanszíroztuk, vala-

mint fejlesztõeszközöket vásároltunk, melyeket
a családok számára térítésmentesen kölcsön-
zünk.
Ezen kívül köszönjük minden polgár támogatá-
sát, akik egyéb módon járultak hozzá a környe-
zetünkben élõ fogyatékos gyermekek életének
javításához.
Támogatásukat a jövõben is szívesen fogadjuk!

Adószámunk: 18491328-1-07
Számlaszámunk: 58100013-10002900 (Sárbo-
gárd és Vidéke Takarékszövetkezet)

Csipike Egyesület

Tisztelt Támogatóink!
Köszönjük, hogy a 2006. évi adójuk 1 %-val a Zengõ Óvoda alapítványát támogatták. Az átutalt
összeg 133.922 Ft, melyet udvari játékok vásárlására használunk fel. Reméljük, hogy a jövõben is
megtisztelik alapítványunkat felajánlásukkal.

Köszönettel: a Központi Óvodát Segítõ Alapítvány kuratóriuma
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Légió 2000 Security–Gréta Bútor
városi teremlabdarúgó-bajnokság

A IX. forduló eredményei

Taki Team–Flamengó 4:2 (1:1)

Vezette: Tóth I. Taki Team: Lajtos, Vö-
rös, Lakatos, Rohonczi M., Bodó. Csere:
Rohonczi G. Flamengó. Flamengó: Né-
meth, Varga, Berta, Verbóczki, Derecs-
kei. Csere: Banda, Gál, Parrag, Tóth. Ber-
ta megjött, nagyot rúgott a labdába, ját-
szott! A 4. percben Vörös szerezte meg a
vezetést. Lajtos parádésan védett az 5.
percben. Mezõnyjáték sok hibával. A 9.
percben Németh védi szögletre Rohonc-
zi G. lövését. Varga lõtt mellé a 11. perc-
ben. Németh védte lábbal Bodó lövését a
15. percben. Berta ha már itt volt, lõtt egy
nagy gólt a 19. percben. Derecskei elõtt
adódott helyzet a 21. percben, de kapu
mellé fejelte a labdát. Rohonczi G. sze-
rencsés gólt szerzett a 23. percben, majd a
25. percben Bandát megelõzve emelte a
kapuba a labdát. Varga szépít a 27. perc-
ben. Varga lövését védte bravúrosan Laj-
tos. Vörös hagyott ki 100 %-os helyzetet.
Németh védte Lakatos lövését. Rohonczi
G. került helyzetbe, kivárt és kapu mellé
lõtt. Az i-re a pontot Rohonczi G. tette
föl. Góllövõk: Vörös, Rohonczi G. 3, illetve
Berta, Varga.

OMV–Sárkeresztúr KIKE 4:2 (2:1)

Vezette: Ébl M. OMV: Plézer, Halasi,
Lengyel, Gráczer, Killer. Csere: Erõs.
Kike: Visi, Vörös, Szauervein, Hajdinger
Z., Sütõ. Csere: Madár, Viola. Killer lõtt
kapu mellé az 1. percben. Halasi került
helyzetbe szabadrúgás után, de a perdítés
elakadt Visiben a 2. percben. Lengyel
egymás után kétszer is lõ, elõbb kapu
mellé, majd fölé. Madár perdítését Plé-
zer védte nagy nyugalommal. Gráczer lö-
vését védte a 8. percben Visi. A követke-
zõ lövésnél már tehetetlen volt Gráczer
lövésénél a 9. percben. Hajdinger Z. lõtt
kapu fölé a 11. percben. Vörös lövése
után talált utat a kapuba a labda a 13.
percben. Gráczer szerencsés gólt lõtt a
15. percben. Sütõ lövését védte Plézer a
18. percben. Szép támadás után Gráczer
lõtt gólt a 21. percben. Hajdinger Z. pró-
bálkozott, Plézer védett. Támadott a Ki-
ke, fõleg Vörös révén, de mindkétszer ra-
gyogóan hárított Plézer. Itt bizonyított a
Kikének, hogy kár volt lemondani róla.
Kontrából Lengyel növelte az elõnyt a 35.
percben. Sütõ szépített a 39. percben. Ra-
gyogóan futballozott az OMV, taktiku-
san játszottak, jobbak voltak a Kikénél.
Sárga lap: Sütõ. Góllövõk: Gráczer 3, Len-
gyel, illetve Vörös, Sütõ.

Cece Öregfiúk–Vidám Fiúk 2:3 (0:1)

Vezette: Szakács I. Cece: Fülöp, Dé-
muth, Kiss P., Kiss J., Takács. Csere: Da-

nicsek, Farkas, Pajor. Vidám Fiúk: Kiss,
Huszti J., Kovács, Horváth, Németh.
Csere: Huszti R., Farkas Z. Ezen a mérkõ-
zésen, ami szabálytalan, minden elõfor-
dult, lökések, visszahúzások, adok- ka-
pok, megtorlatlanul. Az elsõ félidõ egyet-
len gólját Horváth szerezte. A második
játékrészben Farkas feleslegesen csele-
zett, elveszítette a labdát, Danicsek
egyenlített. Horváth hagyott ki nagy hely-
zetet. Újabb védelmi hibát kihasználva
Danicsek megszerezte a vezetést. Hor-
váth tisztán kapta a labdát, közelrõl nem
hibázott, egyenlített. Szép támadás után
Huszti R. lõtt gólt. A végén még Kissnek
kellett bizonyítania. A játék képe alapján
az eredmény fordított is lehetett volna.
Góllövõk: Danicsek 2, illetve Horváth 2,
Huszti R.

Extrém–Twister 5:2 (3:2)

Vezette: Szakács I. Extrém: Vörös, Rosz-
kopf J., Dévényi, Vámosi, Horváth. Cse-
re: Hajnal, Juhász, Pálinkás. Twister:
Bognár I., Balogh, Tóth A., Szabó L., Sza-
bó M. Csere: Bognár T., Tóth V. Hamar
megszerezte Vámosi révén a vezetést az
Extrém. Nagyon kényelmesen kezdett a
Twister, Tóth A. hibázott és ezt Roszkopf
használta ki. Szabó M. váratlan lövésre
szánta el magát, a labda a meglepett Vö-
rös mellett a kapuban kötött ki. Juhász át-
adását Pálinkás értékesítette. Tóth A.
elõreadott labdáját Bognár T. értékesí-
tette. A második félidõ a rúgott gólokat
tekintve az Extrém játékáról szólt, de ez
nem így van, mert küzdött a Twister, amíg
erõvel bírta. Vámosi, majd Pálinkás rú-
gott gólt. Góllövõk: Vámosi 2, Roszkopf J.,
Pálinkás, illetve Szabó M., Bognár T.

Reál Margit–Bad Boys 4:3 (4:2)

Vezette: Ébl M. Reál: Verbóczki, Kiss J.,
Illyés, Fövenyi, Hollósi. Csere: Fekete,
Hufnágel, Kiss Cs., Márton, Rozgonyi,
Strausz. Bad Boys: Porkoláb, ifj. Soós,
Mikuli, Juhász, Kuti. Csere: Hajba,
Horváth. Jó mérkõzést játszott a két csa-
pat. Az elsõ félidõben a Reál Margit, míg
a másodikban a Bad Boys játéka domi-
nált. A két kapus közül ma Verbóczki
nyújtott jobb teljesítményt, és ez eldön-
tötte a mérkõzést. Góllövõk: Fövenyi 2,
Illyés, Márton, illetve Juhász, Kuti 2.

Arsenal–Krencz Nagyker 3:5 (1:3)

Vezette: Szakács I. Arsenal: Kiss R., De-
recskei, Veres G., Lukács, Érsek. Csere:
Kiss A., Farkas, Veres P., Máté, Palásti.
Krencz: Pálinkás, Ragyamóczki, Király,
Somogyi, Gyenis. Csere: Ihász, Kõvágó,
Schneider, Simon. Nem láttam ezt a mér-
kõzést, így csak az eredmény után tudok
véleményt nyilvánítani. Az elsõ játék-

részben a Krencz-csapat volt gólerõsebb.
A második játékrészben viszont döntet-
len eredmény született. Gyanítom, hogy
a Krencz-csapat csak az elõny megõrzé-
sére törekedett annak ellenére, hogy sok-
kal erõsebb csapat a gyõztes. Mindent el-
mond az Arsenal játékáról a leggólerõ-
sebb játékosuk, a védõt játszó Derecskei
G. Góllövõk: Derecskei 2, Érsek, illetve
Gyenis 2, Somogyi, Schneider, Kõvágó.

Sárbogarak–BB–Truck SE 3:2 (1:0)
Vezette: Tóth I. Sárbogarak: Futó,
Czipp, Gazdag, Kónya, Németh. Csere:
Dizseri B., Dizseri P., Steinbach.
BB–Truck SE: Meilinger, Balázs, Zádori,
Zobák, Varga. Csere: Bognár, Gilicze,
Kovács, Simon, Dobrovóczki. Ezt a mér-
kõzést sem láttam. Elmondás után a Sár-
bogarak nagy iramot diktáltak, amit a
BB–Truck nem tudott felvenni. Harminc
percig 3:0 arányban vezettek a Sárboga-
rak, azt hitték, megvan a mérkõzés, pedig
az 40 percig tart. Az utolsó 10 percben
megtalálták góllövõcipõjüket a BB–
Truck játékosai, szorossá téve a mérkõ-
zést. Góllövõk: Czipp, Kónya, Németh, il-
letve Zobák, Varga.

Vasutas–Pusztaegresi Fiúk 1:3 (1:0)
Vezette: Tóth Z. Vasutas: Katona, Bo-
zsoki, Fésû, Soós, Gráczer. Csere: Babitz,
Guszejnov, Dravecz, Németh. Pusztaegre-
si Fiúk: Ellenbruck, Batári, Magyar, Bi-
har, Egyed. Csere: Kolonics, Fodor, Õri.
Késõbb kezdõdött a mérkõzés, mert a
Pusztaegresi Fiúk a kezdési idõre 3 fõvel
érkeztek meg. Nem sokáig kellett a Vas-
utasok góljára várni. Ezzel a góllal be is
fejezték az elsõ félidõt. A második félidõ-
re felébredtek a Pusztaegresi Fiúk, és be-
gyûjtötték a három pontot. Góllövõk: So-
ós, illetve Fodor 2, Bihar.

Toledo 2005–Haladás 2:2 (1:1)
Vezette: Tóth I. Toledo: Csuti J., Csuti T.,
ifj. Bodoki, Dombi, Kiss A. Csere: Kiss L.,
Horváth, Barabás. Haladás: Géczi, Szán-
tó Zs., Balogh, Szántó K., Lakatos. Csere:
Krajczár, Kis-Szabó, Szalai. E mérkõzést a
Bogárdi TV adásában felvételrõl láthat-
ják. Sárga lap: Szalai. Góllövõk: Dombi,
Barabás, illetve Szántó Zs., Lakatos.

Magnum V. Bt.–Memphis Plusz
6:3 (4:2)

Vezette: Tóth Z. Magnum: Györök, Mi-
halkó, Vinkelmann, Csendes, Bor. Csere:
Csányi, Kiss, Máté. Memphis: Boros, Ta-
kács, Roszkopf L., Emperger, Simon.
Csere: Deák, Herczeg, Molnár, Zámbó. E
mérkõzést is a Bogárdi TV adásában fel-
vételrõl láthatják. Góllövõk: Bor 2, Kiss 2,
Csendes, Mihalkó, illetve Takács, Emper-
ger, Deák.
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SAK-hírek
A hétvége igen sûrûre sikeredett az aszta-
liteniszezõknek. Pénteken este a torna-
csarnokban a Sárbogárd AK II-es csapat
mérkõzött a Szabadbattyán II-es csapa-
tával. Változatosan alakult az eredmény,
és igen változatosan alakult egy-egy játé-
kos mérkõzéslapja is. A páros mérkõzé-
seken a két kisasszony, Tóth Katalin és
Tósoki Fanni sima gyõzelmet aratott,
míg Lajtos József és Németh János sima
vereséget szenvedtek. Az egyéni mérkõ-
zések is ebben a tematikában kerültek le-
játszásra, mert míg Tósoki Fanni mind a
négy egyéni mérkõzését megnyerte, ad-
dig Szüle Sándor nagy csatákban, szoros
szettekben, de veszített. Lajtos József két
gyõzelemmel és két vereséggel döntet-
lenre játszott. Németh Jani saját magát
verte meg, ha lehet ezt így mondani, mert
a döntõ pillanatban megremegett az ütõ
a kezében, és nem tudott nyerni. Így ala-
kult a végeredmény 11-7-re a Sza-
badbattyán javára.
Szombaton délután az NB III-as csapat
következett, az ellenfél pedig a FETÉV-
BER-FEJÉRVÍZ, az NB II-bõl kiesett
csapat volt. Itt is hasonlóan alakult a pá-
ros mérkõzés, Lovász Lajos és ifj. Papp
László párosa nyert, Dörögdi Gábor és
Papp László párosa pedig veszített. Az
egyéni mérkõzések hasonlóan alakultak.
Lovász Lajos sajnos most csak három
egyéni mérkõzést tudott nyerni. Ez még
nem is lett volna nagy baj. A nagyobb
gond az volt, hogy Dörögdi Gábor nem
tudott nyerni egyet sem. Ifj. Papp László
felezte a mérkõzéseit: két gyõzelem, két
vereség. Id. Papp László egy mérkõzést

nyert, így alakult ki a 11-7-es vendéggyõ-
zelem.
Vasárnap délelõtt került megrendezésre
az Irka papírbolt által támogatott Irka
Mikulás-kupa immár harmadik alkalom-
mal, igazolt és amatõr játékosok részére.
Az igazolt játékosoknál hat csapat neve-
zett, és az alábbi eredmények születtek:
elsõ helyen a Falusi György—Földesi
Zsolt alkotta csapat végzett, második he-
lyezett a sárbogárdi csapat: ifj. Papp
László—Papp László, harmadik a duna-
újvárosi Klein Sándor—Petrényi Mátyás
és az enyingi illetve fehérvári vegyes csa-
pat, Farkas László—Fekecs László össze-
állítással.
Az amatõrök között elsõ helyen végzett
Bernáth László, második Búzás István,
harmadik Németh László és Lakatos Ti-
bor .
Köszönjük a lehetõséget és a támogatást
az Irka papírbolt tulajdonosainak, Szé-
nássyéknak.
A kupával egy idõben zajlott Polgárdiban
az általános iskolások diákolimpiai me-
gyei döntõje, amit a tavalyi olimpiai baj-
nok, Tósoki Fanni magabiztosan nyert,
így újra indulhat az országos döntõben.
Reméljük, hasonló sikerrel, mint az el-
múlt évben.

A SAK vezetõsége

Légió 2000-Fair Bútor–DKS
8:5 (4:3)

Vezette: Tóth I. Légió: Megyesi, Csuti I.,
Csuti II., Magyar, Mondovics. Csere:
Horváth, Németh, Szilágyi F. DKS: Sup-
licz, Szepesi, Kelemen, Sebestyén, Már-
kovics. DKS-rohamokkal kezdõdött a
mérkõzés. Kontratámadás után szögletet
harcolt ki a Légió, melybõl Magyar perdí-
tette a labdát a hálóba. Mondovics perdít
a kapu mellé. Kelemen rúg zúgó kapufát
a 7. percben. Sebestyén hagyott ki helyze-
tet. Kelemen és Németh viaskodott,
melybõl Kelemen került ki gyõztesen,
mert egyenlített. Az elsõ félidõben a Lé-
gió-vezetés után a DKS egyenlített, de a
20. perc megpecsételte sorsukat. A máso-
dik félidõben büntetõhöz jutott a Légió.
Mondovics büntetõjét Suplicz hárította.
Márkovics egyenlített. A 24. percben
megsérült Szepesi, így három mezõnyjá-
tékosa maradt a DKS-nek. Nem tudták
tartani a lesipuskás Mondovicsot, aki
egymaga öt gólt szerzett a mérkõzésen.
Góllövõk: Magyar, Horváth, Mondovics 5,
Csuti I., illetve Kelemen 2, Szepesi, Sebes-
tyén, Márkovics.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport:
1. Extrém 8 - 1 45:16 24
2. Magnum V. Bt. 7 1 1 36:23 22
3. Memphis Plusz 4 - 2 44:20 21
4. Légió 2000-Fair Bútor 6 - 3 36:24 18
5. OMV 6 1 2 46:18 16
6. Sárkeresztúr KIKE 5 1 3 39:22 16
7. Krencz Nagyker 5 1 3 38:24 16
8. Flamengó 2 1 6 14:34 7
9. DKS 2 - 7 24:49 6
10. Twister 1 1 7 18:42 4
11. Taki Team 2 - 7 13:44 3
12. Arsenal - - 9 14:46 0

Az OMV, Taki Team csapataitól 3-3 pont
levonva.

Góllövõállás:

I-II. Vámosi Dávid, Extrém, 18 gól, Grác-
zer László, OMV, 18 gól; III. Magyar
Norbert, Légió, 16 gól.

Fair Bútor-csoport:
1. Reál Margit 6 1 1 38:19 19
2. BB–Truck SE 5 - 3 21:21 15
3. Toledo 2005 4 2 2 39:25 14
4. Vidám Fiúk 4 2 2 31:24 14
5. Sárbogarak 4 1 3 23:23 13
6. Bad Boys 3 2 3 22:25 11
7. Haladás 3 2 3 17:19 11
8. Pusztaegresi Fiúk 3 1 5 24:38 10
9. Vasutas 3 1 4 25:29 10
10. Cece Öregfiúk 2 3 4 25:22 9
11. Big Daddy Laca bisztró - 1 7 16:41 1

Góllövõállás:

I. Horváth János, Vidám Fiúk, 19 gól;
II-III. Dombi Zoltán, Toledo, 12 gól, Ku-
ti Kálmán, Bad Boys, 12 gól.

G. F.

A III. Karácsonyi Szilas Kézilabdatornát
Simontornyán, a sportcsarnokban rendezzük

meg 2007. december 22-én, 9 órakor,
az 1994/95-ös lánycsapatok részére.

A résztvevõ csapatok: 1. Szilas KC Mezõszilas, 2. ASI (Vasas), 3. Bp. Spartacus, 4.
Dunaújvárosi Városi Sportiskola.
A mérkõzések idõbeosztása:

Idõpont Csapatok

9.00—9.35 Szilas KC—Dunaújváros
9.45—10.20 Bp. Spartacus—ASI

10.35—11.10 Bp. Spartacus—Dunaújváros
11.20—11.55 ASI—Szilas KC
12.10—12.45 Dunaújváros—ASI
12.55—13.30 Szilas KC—Bp. Spartacus
14.00 eredményhirdetés

A torna támogatói: Paál Gyula (Mezõszilas), Németh László Általános Iskola
(Mezõszilas), Szüllõ Balázs és Szüllõ Béla (Mezõkomárom), Irka papír-, játék-kiske-
reskedés (Sárbogárd), Mayer Kft. (Simontornya), DIELNET Kft. (Simontornya) és a
Select cég hazai képviselete.
A belépés díjtalan. A torna fõvédnöke, rendezõje: Sokon Kft. (Agárd).

Szeretettel várunk mindenkit!
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Polgár Tibor, Sáregres lelkésze
Polgár Tibor sáregresi lelkipásztor
szolgált a sárszentmiklósi református
gyülekezetben e hét elsõ felében, az ad-
venti evangelizáció alkalmából. A lel-
késszel Jákob Zoltán beszélgetett az
estet követõen.
Jákob Zoltán: — Honnan indultál?
Polgár Tibor: — Nem hívõ családban
születtem és nõttem fel, ezért is különös
kegyelme és csodája az Úristennek, hogy
Jézus Krisztus megváltott gyermeke va-
gyok. 1994 nyarán találkoztam személye-
sen Jézus Krisztussal. Egy olyan ifjúsági
csoportba csöppentem bele, még hosszú
hajjal, ahol Krisztusban élõ hitû fiatalok
voltak, és úgy fogadtak el, ahogy voltam.
Ott érintett meg elõször Isten szeretete.
Ahogy múltak az évek, egyre inkább kö-
zelebb kerültem az Úrhoz. Õ formálta a
szívemet, és elhívott arra, hogy az Õ szol-
gája legyek. Tizenéves koromban még
biztosan nevettem volna, ha valaki azt
mondja, hogy lelkipásztor leszek. Külö-
nösen azok tudják, akikkel együtt nõttem
fel, hogy akárcsak Pál apostol életében,
az én életemben is egy 180 fokos fordulat
történt.
— Hogyan vezetett az utad a lelkészi pályá-
hoz, Sáregreshez?
— Érettségi után a villamosmérnöki kart
kezdtem el, de miután megtértem, Isten
elkezdett munkálkodni a szívemben az-
zal kapcsolatban is, hogy milyen hivatást,
szolgálatot szánt nekem. A villamosmér-
nöki kart nem fejeztem be. Amikor azon
gondolkoztam, hogyan tovább, Isten az-
zal az igével szólított meg, amit Jézus
mond: a rókáknak barlangjuk van, a ma-

daraknak fészkük, de az ember fiának
nincs hová lehajtani a fejét. A Krisztus-
követésrõl szól ez az igeszakasz, ami vilá-
gosan megmutatta számomra azt, hogy
egy bibliaiskolába kell mennem, és teljes
szívvel az Úrnak szolgálni. Ezután men-
tem a sárospataki teológiára. A teológia
elvégzése után Abaújkéren szolgáltunk
két esztendõt, onnan hívott meg bennün-
ket a sáregresi gyülekezet. Így kerültünk
két éve Sáregresre.
— Mit tartasz fontosnak a gyülekezeti élet-
ben, milyen munkaág az, ami a szívedhez
közel áll?
— A legfontosabbnak a lelki munkát tar-
tom, és azt, hogy minél többen megtérje-
nek, fölismerjék Krisztusban a személyes
Megváltót. Az adventben különösen fon-
tos az, hogy várjuk vissza Jézus Krisztust.
Tegnap sírva fakadt a kislányom, Abigél;
hiányzik neki a dédi, aki néhány hete halt
meg. Olyan jó volt azzal vigasztalni õt,
hogy otthon van a dédi, az Úrnál. Szeret-
nénk, ha minél többen megtalálnák ezt a

bizonyosságot Jézus Krisztusban. Olyan
jó lenne, ha minél többen megtérnének
és befogadnák Krisztust a szívükbe!
— Van-e ehhez a lelki munkához segítség
Sáregresen?
— Csodálatos karácsonyi ajándékot kap-
tam 2000 karácsonyán Nyékládházán az
Úristentõl, amikor ott szolgáltam a temp-
lomban: megismertem a feleségemet. Õ
egy olyan segítõtárs, akinél nem kaphat-
tam volna jobbat. Õ a gyermekekkel fog-
lalkozik a gyülekezetben, de vannak
olyan élõ hitû fiatalok is, akik nagyon ko-
moly szolgálatot végeznek a gyerekmisz-
szió területén.
— Milyen alkalmaitok vannak még a gyer-
mekmunkán és gyermek-istentiszteleten kí-
vül?
— A házi bibliaórák mûködnek most na-
gyon jól. Sokkal többen eljönnek, mint
amikor a gyülekezeti teremben tartjuk a
bibliaórát. Most szombaton készülünk
egy örömhírklubra, vasárnap pedig egy
hálaadó istentiszteletet tartunk a gyüle-
kezetben. Jövõ héten nálunk is evangeli-
zációs esték lesznek.
— Mit jelent az örömhírklub?
— Ahogy Pál apostol mondja: mindenek-
nek mindenné lenni. Ez valójában egy kö-
tetlen, játékos, gitáros, éneklõs alkalom,
ahol bibliai történetet is hallanak a gyer-
mekek. A gyerekek nyelvén igyekszünk
az evangéliumot átadni.
— Sok erõt kívánok ehhez a munkához, és
Istentõl áldást!
— Köszönjük szépen.

Jákob Zoltán

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

Meghívó
December 13-14-15-én, 18 órától

adventi lelki gyakorlatot tartunk

a sárbogárdi Szent László-
templomban Kallós Péter

cecei plébános vezetésével.
Szeretettel várjuk kedves híveinket!

Meghívó
Szeretettel várunk mindenkit

szenteste, istentiszteleti
alkalmunkon, 18 órakor
Sárbogárdon (Ady E. út,

a Hungária Biztosító mellett).
Kellemes karácsonyi ünnepeket

kívánunk!

Golgota Keresztény Gyülekezet

TERMÉSZETJÁRÓ-HÍREK
A városi bizottság városnézõ túrát szervez december 23-án,
vasárnap, Esztergom–Párkány útvonalon.
Indulás vonattal 6 óra 51-kor, érkezés 20 óra 25-kor. 21-étõl a
határ nyitott.

Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó
December 24-én,
délután 3 órakor

a Szent László-templomban

pásztorjátékot mutatnak be
a sárbogárdi és töbörzsöki

hittanos gyerekek.

Kegyelemteljes ünnepeket kívánva,
mindenkit szeretettel várunk!

Szervezõk
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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!

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 zeneiskola hangszeres növendékei,
valamint az általános iskola kórusa

Horváth Ferencné vezényletével.
Minden érdeklõdõt szeretettel

várunk!

60 éve történt
Kissé megkésett születésnapi megemlé-
kezés. 60 évvel ezelõtt, 1947. augusztus
2-án nyílt meg a sárszentmiklósi óvoda.
Sok kisgyermeket befogadott az egyetlen
csoportszoba és a tágas szép udvar. A
fényképen 1949-50-ben az akkori óvodá-
sok. A középsõ sorban néhány érdeklõdõ
iskolás lány. Nevelõ és gondozóként
Dancs Ferencné (Rehák Mária) friss dip-
lomás óvónõ és Bogdán Jánosné Annuska
dajka látható egy vidám nyári délelõttön.
Bizonyára örülnek azok a szülõk, nagy-
szülõk, akik a fényképen magukra ismer-
nek.

Dancs Ferencné

Adventi vásár
és kiállítás Miklóson

Karácsonyváró hangulat lengte be a sárszentmiklósi klubot va-
sárnap. Ahogy betoppantam az ajtón, balra elmélyülten alkotó
gyerekek látványa fogadott, szemben, egy asztalon, textilbõl ké-
szült Mikulások, szaloncukrok, hóemberek és fenyõk, a falon
képek, a nagyteremben pedig kiállítás és kézmûvesvásár.

A tárlaton a miklósi iskola tanulóinak munkáit állították ki: ver-
sekhez rajzolt képeket, adventi koszorúkat, magokból formált
hóembert, és rengeteg betlehemi jászlat. Fölöttük a foltvar-
rókör egyik csodálatos munkája függött.
A terem másik felében helyi kézmûvesek kínálták értékes por-
tékáikat. Hímzett terítõk, körtemuzsika, fonott áruk, fazekas-
munkák, gyertyák, festett üvegek, ékszerek sokaságából válo-
gathatott karácsonyi ajándékokat, használati tárgyakat a vásár-
lóközönség.
Remélhetõleg hagyománnyá érik, és akár nagyobb méreteket
ölt idõvel ez az esemény, hiszen számos helyi és környékbeli
kézmûvesünk, termelõnk van, akiktõl eredeti, szép, minõségi
termékeket vásárolhatunk, nem csak karácsonyra!

Hargitai Kiss Virág

„A szeretet az egyetlen kulcs
Amellyel bármely szív
Kincseskamráját kinyithatod.”

(Simon András: Szeretetközelben)

Karácsonyi
hangversenyre hívjuk

2007. december 20-án,
csütörtökön, 17 órai kezdettel

a sárszentmiklósi
katolikus templomba.

Szerepelnek: a Sárszentmiklósi Ál-
talános Iskola énekkara, tanulói, a
Zeneiskola hangszeres szólistái.
Vezényel: Horváth Ferencné.
Közremûködik: Jákob Zoltán (orgo-
na). Szólót énekel: Dudar Adrienn.
Szép karácsonyt, boldog új esztendõt

kívánunk!
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Tejfölös tyúk

Hozzávalók: 1 szép fiatal tyúk, vagy kakas,
1 dl étolaj, só, bors, rozmaring, szerecsen-
dió, 1 kg burgonya, 4 dl tejföl, 5 dkg vaj, 2
tojás.
A tyúkot feldaraboljuk, megsózzuk, megbor-
sozzuk, 1/2 órát állni hagyjuk. Az olajat meg-
forrósítjuk, a húsdarabokat hirtelen rózsaszí-
nûre sütjük, majd rozmaringgal fûszerezve,
kevés vízzel jól lefedve majdnem puhára párol-
juk. A burgonyát megtisztítjuk, vastag kari-
kákra felvágjuk, megsózzuk és egy mély, tûz-
álló tálba, vagy zománcos tepsibe tesszük.
Rárakjuk a húsdarabokat, ráöntjük a pecse-
nyelevet. A tejfölt elkeverjük a tojások sárgá-
jával, és egyenletesen rálocsoljuk. Elõmelegí-
tett sütõben, alufóliával, vagy a tál fedelével
lefedve pároljuk tovább. A burgonya a párolás
alatt magába szívja a pecsenyelevet. Ha a bur-
gonya és a hús is teljesen puha, levesszük a
fedõt és megpirítjuk a tetejét. Káposztasalátá-
val, vagy párolt káposztával tálaljuk.

Duna-hullám

Hozzávalók: 40 dkg margarin, 25 dkg finom
szemcséjû minõségi kristálycukor, 7 db to-
jás, 25 dkg liszt, 2 teáskanál sütõpor, 1 evõ-
kanál aprított mandula, 2 evõkanál kakaó,
2-3 evõkanál tej, margarin a sütõlap ki-
kenéséhez. A töltelékhez: 1 üveg meggy-
kompót (kb. 40 dkg). A tetejére: 15 dkg
margarin, 1 csomag vaníliás pudingpor, 0,5
liter tej, 4 evõkanál finom szemcséjû, mi-
nõségû kristálycukor, 1 csomag vaníliás
cukor, 4 evõkanál porcukor. A bevonathoz:
20 dkg tortabevonó, 2 kávéskanál étolaj.
1. A margarint addig keverjük a cukorral, amíg
fel nem oldódik. Ezután a tojásokat egyenként
hozzákeverjük. A lisztet összekeverjük a sütõ-
porral, és a margarinos keverékhez adjuk. A
tésztát megfelezzük, egyik felét aprított man-
dulával, a másik felét a tejjel elkevert kakaóval
ízesítjük. 2. A tepsit kikenjük margarinnal, elõ-
ször a világos színû tésztát öntjük bele, majd
rárétegezzük a sötét színût, és elsimítjuk. A
meggyet lecsepegtetjük és szétterítjük a felü-
letén. A tésztát elõmelegített sütõben, 175
Celsius fokon, kb. 30 percig sütjük. A tepsiben
hagyjuk kihûlni. 3. A pudingport négy evõka-
nál tejjel simára keverjük, a maradék tejet a
cukorral és a vaníliás cukorral felfõzzük, a pu-
dingporos tejet hozzáadjuk, még egyszer fel-
forraljuk, majd kihûtjük. A margarint a porcu-
korral felhabosítjuk, kanalanként hozzákever-
jük a vaníliapudingot, és a krémet a kihûlt tész-
tára kenjük. A tortabevonót az olajjal vízfürdõ-
ben megolvasztjuk, és bevonjuk vele a tésztát.
A még meg nem dermedt bevonatra egy villá-
val díszítésként hullámokat rajzolunk.

NagymamaNagymama
receptjeireceptjei

ÁMOKFUTÁSOK
Jó dolog az információ! Minden fontos
esemény, felfedezés, új ismeret napokon,
sõt, néha perceken belül a világhálóra ke-
rül, s a hírszolgálatok már szórják is szét a
világba: hatlábú birka született Oklaho-
mában, harmadszor is elvált a híres film-
sztár Hollywoodban, lelõttek két embert
az Egyesült Államokban, tonnányi büdös
húst találtak egy tanyán. Jó tudni ezeket!
Az információ anyagi értéket jelent,
adott esetben forintra váltható. Milyen
más világ ez, mint a néhány évtizeddel ez-
elõtti, amikor valóságos sötétben éltünk!
Egy orosz város határában, magas desz-
kakerítés mögött nyugodtan tarkón lõ-
hettek tízezreket is néhány nap alatt, sen-
ki a világon nem tudott róla az elrendelõ-
kön és a résztvevõkön kívül. Persze, nem-
csak azért, mert még nem létezett világ-
háló…
A napokban több képtelen tragédiáról is
értesülhettünk. Egy diák, ugye, vagy
nyolc embert agyonlõtt, végül saját magát
is kivégezte. Hátrahagyott búcsúlevele
szerint azért tette mindezt, hogy híres le-
gyen. Ámde mit ér egy halott a hírnévvel,
kérdezhetnénk tõle joggal.
De most vasárnap két ugyancsak elgon-
dolkodtató ámokfutásról jött hír. Egy fia-
talember megjelent valami vallási neve-
lõintézet portájánál és felvételt kért az in-
tézménybe. Közölték vele, hogy ez nem
lehetséges. Erre õ lelõtt ott két embert és
eltûnt. Azóta sem találják. Száztíz kilo-
méterre innen pár óra múlva jöttek kifelé
a hívek egy templomból. A parkolónál
két fegyveres elkezdett lövöldözni, töb-
beket megsebesített, egy embert meg is
ölt. És itt jön az érdekesség: az egyik
ámokfutót a templom õrzõ-védõ testületé-
nek egy tagja leterítette, a másik tettes

elmenekült. Tehát már a templomokat is
fegyveresek õrzik Amerikában.
Ez már tényleg egy új világ! Eddig úgy
tudtuk, hogy a fegyver és a templom polá-
ris ellentétben vannak egymással. A ke-
reszténység egyik alapelve, hogy nem áll
ellent a gonosznak. Közismert az a bibliai
motívum, hogy „ha megütik a te egyik or-
cádat, tartsd oda a másikat is”. Jézus
Krisztus a keresztfán haldokolva imád-
kozott azokért, akik megfeszítették. Nem
lehet elképzelni olyan jelenetet, hogy õ
esetleg visszaüt azoknak, akik ostoroz-
zák, vagy esetleg elkezd dulakodni, bir-
kózni azokkal, akik a kínzópadhoz lán-
colják õt. Bennem felvetõdött a kérdés:
mi lett volna, ha Krisztusra és tanítványa-
ira az Olajfák hegyén azon a bizonyos
végzetes éjszakán fegyveres biztonsági
õrök vigyáznak. Ugye, képtelenség? Bez-
zeg az említett amerikai templom õrsége
nem restellett lõni.
Na, erre jó az információ, hogy az ember
befogadja az ismereteket, de aztán per-
sze értékeli is õket. Az értékelés, értel-
mezés legalább annyira fontos, mint ma-
ga az ismeret megszerzése. Anélkül az is-
meret holt anyag marad. Eljátszhatunk
például a gondolattal, hogy nem azért ke-
rült-e ma válságba az emberiség, mert
csillagászati távolságba került a fentebb
körvonalazott evangéliumi kívánalom-
tól, a szeretet eszméjétõl? De vajon reá-
lis-e manapság elvárni, hogy odatartsuk a
másik orcánkat is? Az biztos, hogy embe-
ribb gondolat, mint a géppisztoly. Tény-
leg biztos?
Kemény dolog a gondolkodás, ha komo-
lyan veszi az ember. Lehet, hogy keve-
sebb információval boldogabbak len-
nénk?

(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.

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
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Mesék a miklósi iskolából

Az õsz
A rét szélén egy nagy tölgyfáról lassan
hullottak a levelek. A tölgy egyik ága, ma-
gasan a többi felett, egészen a rétre nyúlt
ki. Legszélsõbb ágán két levél kuksolt
egymás mellett. Unalmukban beszélget-
ni kezdtek. Így szólt a második levél:
– Ma éjjel is annyian elmentek közülünk.
Már jóformán csak mi maradtunk ezen a
fán.
– Nem lehet tudni, melyikünkön van a sor
– mondta az elsõ.
– Vajon igaz-e, hogy a helyünkbe újak
jönnek, ha mi lepergünk, és aztán újra
mások? – érdeklõdött a második.
– Biztosan igaz – suttogta az elsõ.
A másik megkérdezte:
– Vajon érzünk-e még valamit? Vajon tu-
dunk-e még valamit magunkról, ha ott
lenn leszünk?
Az elsõ így felelt:
– Ki tudná megmondani? Aki lehullott,
még sose tért vissza, hogy errõl beszéljen.
Egy ideig hallgattak. Aztán az elsõ levél
így szólt:
– Ne bánkódj olyan nagyon, hisz resz-
ketsz már!
– De mostanában olyan könnyen reszke-
tek. Már nem érzem magam olyan bizto-
san a helyemen. Vajon ki megy el közü-
lünk elsõnek? – érdeklõdött a másik
levél.
– Ezzel még ráérünk foglalkozni – csilla-
podott az elsõ. – Emlékezzünk inkább a
múltra! Milyen szép volt! Amikor a nap
oly forrón tûzött ránk, hogy majd kicsat-
tantunk az egészségtõl. Emlékszel még?
És aztán reggel a harmat…, és az enyhe,
pompás éjszakák…!

– Most iszonyatosak az éjjelek – panasz-
kodik a másik – és nem akarnak véget
érni!
– Nem szabad panaszkodnunk – mondta
az elsõ –, hisz tovább éltünk, mint sokan
közülünk.
– Ugye, nagyon megváltoztam? – érdek-
lõdött a másik levél félénken.
– Szó sincs róla – erõsítette az elsõ.
– Te, persze, azért gondolod, mert én
olyan sárga és csúnya lettem!
– Ugyan, ne tréfálj! – vágta el a szavát az
elsõ. — Itt-ott egy-egy vékony sárga csík,
alig lehet észrevenni. Higgy nekem!
– Köszönöm – suttogta a másik levél meg-
hatottan. Te mindig olyan jó voltál
hozzám!
– Hallgass! – mondta az elsõ, és maga is
elhallgatott, mert a bánat szavát vette.
Most már hallgattak mind a ketten. Az
órák múltak. Nedves szél húzott hidegen
és ellenségesen a fák felett.
– Óh…, most… – mondta a második levél
– én…– és megtört a hangja.
Lassan levált az ágról, és szépen keringve

lehullt a többi levél
közé. Megérkezett
a tél.

Pacai Marietta
7. b osztályos tanuló,

Sárszentmiklósi
Általános Iskola

Megfejtés
Helyes megfejtést küldött be: Barabás
Anita, Barabás Tamás, Nagy Tibor,
Kislók; Törzsök Beáta, Sárbogárd, Tinó-
di u. 209.; Marton Rita, Sárbogárd,
MÁV-telep 2/b.; Jákob Zsuzsanna, Jákob
Mária, Jákob Mihály, Sárbogárd, Tinó-
di u. 144.; Varga Péter, Sárbogárd, Ka-
zinczy u. 25.

A szerencsés nyertes:

MARTON RITA

Sárbogárd, MÁV-telep 2/b.

Gratulálunk! Nyereményedet átveheted
a szerkesztõségben.

Heti idõjárás

Téliesre fordul idõjárásunk. Északke-
let felõl egyre hidegebb, váltakozó
nedvességtartalmú léghullámok érik
el a térséget. Kisebb havazás, hózápor
bárhol elõfordulhat. Az idõszak vége
felé sokfelé már napközben is tartósan
fagypont alatt marad a hõmérséklet. A
nappali hõmérséklet csütörtökön -1,
3, pénteken -3, 3, szombaton -4, 3, va-
sárnap -5, 2, hétfõn -5, 2 fok körül vár-
ható.

www.metnet.hu

Rejtvény
Keresd meg a négyzetben

10 magyar város nevét!

Beküldési határidõ: december 18.

Mikulás-
versek

A Mikulás-futás alkalmából a Mészöly
Géza Általános Iskola tanulói verseket
írhattak a Mikulásnak. Ezekbõl válo-
gattunk.

Mikulás-hívogató

Jó Mikulás, drága bácsi!
Tessék hozzánk befáradni.
Jöjjön, jöjjön, hozta Isten!
Sok jó gyermek lakik itten.
Cukra elfogy egy pillanat alatt,
A virgácsa pedig megmarad.

Molnár Liza 4. c osztály

Jó, hogy itt vagy Mikulás!

Mikulás apón meleg köpeny,
nem fagy meg a jó öreg.

Jaj, de jó, hogy eljött a nap,
mikor végre láthatlak!
Ablakba tett kiscipõm

várja jöttödet.
Hoztál-e cukrot, mogyorót, jóságos öreg?

Vinklár Dominika 2. b osztály
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December 15., 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 Rö-
vidpályás úszó Eb 12.00 Hírek 12.05 Babatévé 12.35 Lángelme 13.05 TS – Labda-
rúgó Bajnokok Ligája-magazin 13.40 Út Pekingbe 14.10 Lobó, a farkas 15.20 TS-II.
Kenó Nemzetközi Teniszgála 16.15 Rövidpályás úszó Eb 18.25 Klipperek 2. 0 19.00
Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sporthírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás
20.15 A hiúság vására 22.15 Dob+basszus 22.45 Karol – Az ember, aki pápa lett
0.30 Hírek 0.35 Sporthírek 0.45 A bárány utolsó megkísértése
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harcosai 6.25 Kölyökklub 8.50 Dis-
ney-rajzfilmek 10.05 Receptklub 10.25 Játék 11.25 Ötletház 12.00 Híradó 12.10
Autómánia 12.45 Ki vagy, doki? 13.40 A dadus 14.45 Tengeri õrjárat 15.45 Döglött
akták 16.45 Terror az 534-es járaton 18.30 Híradó 19.10 Pókerarc 20.00 Csillag
születik 22.50 RTL bokszklub 0.15 Ûzött vad 2.10 A rakomány neve: halál
TV2: 6.00 Tv2-matiné 9.15 Szurikáták udvarháza 9.45 Sí-kalandjárat 10.15
Fox-akták 10.50 Babavilág 11.25 A világ legerõsebb emberei 12.00 TotalCar 12.35
Ed 13.30 JAG – Becsületbeli ügyek 14.30 Bûbájos boszorkák 15.30 Csillagkapu
16.30 Rejtélyes vírusok nyomában 17.25 Az elveszett ereklyék fosztogatói 18.30
Tények 19.00 Magellán 19.30 Activity – A milliós küldetés 20.15 Dante pokla 22.25
Piszkos alku 0.35 Dûne 2.25 Ed 3.15 Magellán 3.45 TotalCar 4.15 Sí-kalandjárat
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 Kabaré 14.04 Cigányóra 15.05 Zöldövezet 15.30 Magyarországról jövök
16.04 Idõt kérek 17.04 Az én hetem 17.30 Krónika 17.50 Sportvilág 18.04 Világóra
18.35 G7-Gazdasági magazin 19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül-a kultúráról
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház: A 13 tökmindegymi 21.07 Rádiószínház: Lány ke-
res fiút, fiú keres lányt, avagy anyagi gondok biztosítva – Száz év társkeresés 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 16., 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 8.50 „Így szól az Úr!” 8.55 Református magazin
9.20 Református ifjúsági mûsor 9.30 Unitárius templomok 10.00 Rövidpályás úszó
Eb 12.00 Hírek 12.05 Tizenkét kõmíves 12.35 Kard és kocka 13.50 Mesterünk Ko-
dály Zoltán 14.50 Stílus 15.20 Panoráma vasárnap 16.15 Rövidpályás úszó Eb
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 8.40 Jackie Chan leg-
újabb kalandjai 9.00 A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.20 Inuyasha 9.50 recept-
klub 10.10 Játék 11.15 Európai idõ 11.35 MeneTrend 12.00 Híradó 12.05 Havazin
12.35 A dadus 13.05 Így készült: Macskafogó 2. 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 20.00 Idegölõ 22.15 Heti
hetes 23.35 Négyen résen 1.15 Portré 1.50 Szellemharcosok
TV2: 5.45 Reggeli gondolatok 6.15 Mókás mechanika 6.45 Tv2-matiné 9.45 Jó ba-
rátok 10.20 Két TestÕr 10.55 Stahl konyhája 11.30 Mentõhelikopter 12.30 Knight
Rider 13.25 Charlie – Majom a családban 14.25 A mélység fantomja 15.30 Kyle, a
rejtélyes idegen 16.25 Smallville 17.25 Walker, a texasi kopó 18.30 Tények 19.00
Napló 20.00 Flyboys – Égi lovagok 22.50 Féktelen balfékek 0.35 Képírók 2.25
Bírósági mesék 3.15 Napló
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 Unitárius
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 Váloga-
tás a Vasárnapi újság reggeli mûsorából 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.30
Rádiószínház: Az utolsó perc 23.00 Hírek, kenó 24.00 Éjszaka

December 17., 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 14.00 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 17.05
Kisváros 17.50 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 Circus
Maximus
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 Kemény-kötésûek
0.10 Reflektor 0.30 Harmadik mûszak 1.25 Bundesliga 2.30 AutóMánia 3.00
Fókusz
TV2: 6.00 Magellán 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka
9.30 Stahl konyhája 9.35 Betûbár 10.25 Teleshop 11.30 Széttört álmok 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 Krimihétfõ – Az igazság harcosai 21.15 NCIS 22.15 Gyilkos számok 23.15 Kü-
lönleges ügyosztály 0.15 Kurázsi 0.45 Tények este 1.15 Kamaszkorom története
3.05 Aktív

KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül 5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc
6.15 Sport 8.40 Merítés 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 Az evangélikus egy-
ház félórája 14.05 Best of Rádiókabaré 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45 Zöld-
övezet 16.15 Hétköznapi tudomány 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 20.26 Mesék férfiakról nõknek 20.30 Gyöngysze-
mek 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 18., 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 9.50 Tv-taxi 10.05 Csináljuk a fesztivált
2. 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
hozzám… 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 17.10 Kisváros 17.50 Bûvölet 18.45 Az örökös Tudás és taktika
19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Önök kérték! 21.10 Életképek
21.45 A társulat-extra 22.05 Kedd este 22.45 Kultúrház 23.15 Lángelme 23.45
Hírek 23.50 Sporthírek 24.00 Tv-taxi 0.15 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 Reflektor 0.15 Igaz történetek
2.05 Harmadik mûszak

TV2: 6.00 Babavilág 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeinmentes mokka
9.10 Stahl konyhája 9.15 Betûbár 9.55 Teleshop 11.00 A ház kulcsai 13.10 Észbon-
tó 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 feleségek 23.25 Columbo
0.55 Az ügy 1.20 Tények este 1.50 Alfred Hitchcock bemutatja 2.20 Szent Iván
napja 4.00 Aktív 4.30 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 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 20.28 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 19., SZERDA

MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 Tv-taxi 10.10 A társulat 11.05
Garonne 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Hrvatska 13.00 Ecranul
nostru 13.30 Lángelme 14.05 Kisvárosi doktor 14.55 Kormányváró 15.25 Sophie –
A nem kívánt jegyesség 15.55 Aladin kalandjai 16.10 Blanche 16.15 Bob, a mester
16.30 Tv-taxi 16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.05 Kisváros 17.45 Bûvölet 18.45
Az örökös tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10
Aranyág 2007 22.00 Szerda este 22.35 Kultúrház 23.05 Lapozó 23.35 Hírek 23.40
Sporthírek 23.50 Tv-taxi 0.10 Mindenki haza

RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 12.00 Híradó 13.20 Disney-rajzfilm 13.50 Játék 15.10 Recept-
klub 15.25 VIP – Több mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30
Híradó 19.05 Buhera Mátrix 19.30 Fókusz 20.10 Üdvözöljük a Showder Klubban!
20.15 Barátok közt 21.00 A szökés 21.55 Gyilkos elmék 22.55 A fõnök 23.55 Ref-
lektor 0.15 Fegyverek istene 2.45 Fókusz

TV2: 6.00 Kurázsi 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 8.00 Koffeeinmentes mokka 9.20
Stahl konyhája 9.25 Betûbár 10.05 Teleshop 11.10 Õk sem voltak szentek 13.10
Észbontó 13.55 Melrose Place 14.55 Száguldó vipera 15.55 Rex felügyelõ 16.55
Bostoni halottkémek 18.00 Favorit 18.30 Tények 19.00 Aktív 19.40
Jóban-Rosszban 20.15 Shark – Törvényszéki ragadozó 21.15 Doktor House 22.15
Jericho 23.15 A médium 0.15 Tények este 0.45 Az utolsó telefonhívás 2.20 Drága
testek 3.10 Aktív 3.40 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 19.49
Nyelv-ész 19.54 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 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
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December 20., 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 10.10 Önök kérték! 11.05
Garonne 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Tv-taxi 12.30 Rondó 13.30 Feszti
körkép 14.00 Kisvárosi doktor 14.55 KészPénz 15.25 Sophie – A nem kívánt jegyes-
ség 15.55 Aladin kalandjai 16.10 Blanche 16.15 Bob, a mester 16.30 Tv-taxi 16.45
Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 Kisváros 17.45 Bûvölet 18.45 Az örökös Tudás és
taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Szempont 21.10 A la
carte 22.05 Csütörtök este 22.40 Kultúrház 23.10 Panoráma 23.40 Tv-taxi 23.55
Hírek 0.10 Sporthírek 0.20 Magán-beszélgetések
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Reggeli 10.05 Top Shop 11.10 Receptklub
11.25 Mozimatiné 13.20 Disney-rajzfilm 13.40 Játék 15.10 receptklub 15.25 VIP –
Több mint testõr 16.25 Balázs-show 17.25 Mónika-show 18.30 Híradó 19.05
Buhera Mátrix 19.30 Fókusz 20.10 Üdvözöljük a Showdeer Klubban! 20.15 Barátok
közt 21.00 Esti showder Fábry Sándorral 23.50 Házon kívül 23.20 Harcos utcák
0.25 Reflektor 0.40 Infománia 1.10 Döglött akták
TV2: 6.00 Segíts magadon! 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.10 Stahl konyhája
9.15 Betûbár 9.55 Teleshop 11.00 Õk sem voltak szentek 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 Magányos farkas 23.25 Nyomtalanul 0.20 Té-
nyek este 0.50 Karácsonyi kalamajka 2.20 Aktív 2.55 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 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 20.27 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 21., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok 5.23 Kárpát expressz 5.50
Nap-kelte 9.00 Quinn doktornõ, a varázsló 9.50 Tv-taxi 10.10 Tiszta kabaré 11.05
Garonne 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.15 Schengeni határnyitás 12.30 Sors-
társak 13.00 Sírjaik hol domborulnak… 13.30 Körzeti magazinok 14.25 Ablak 15.10
Ablak 2. 16.10 Blanche 16.15 Bob, a mester 16.30 Schengeni határnyitás 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 Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Tiszta kabaré! 21.10 Csi-
náljuk a fesztivált! 2. 22.05 Péntek este 22.45 Kultúrház 23.15 Múlt-kor 23.45 Hírek
23.50 Sporthírek 24.00 Schengeni határnyitás 0.15 Történelmi magánügyek
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
19.05 Buhera Mátrix 19.30 Fókusz 20.10 Üdvözöljük a Showder Klubban! 20.15 Ba-
rátok közt 21.00 CSI – Miami helyszínelõk 21.55 Lost – Eltûntek 22.55 Odaát 23.50
Reflektor 0.10 Gyilkos félállásban 1.55 Itthon 2.50 Fókusz
TV2: 6.00 Alexandra pódium 6.25 Tények reggel 7.00 Mokka 9.25 Stahl konyhája
9.30 Betûbár 10.10 Teleshop 11.15 Karácsonyi ének – A musical 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
Monk – Flúgos nyomozó 21.15 Okosabb vagy, mint egy ötödikes? 22.15 Médiacá-
pa 23.15 Roy 1.50 Tények este 2.20 Drága testek 3.10 Reménysziget 4.00 Aktív
4.30 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 Hetednapi Adven-
tista Egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúr-
kör 15.45 Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika 18.03 Közéleti 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 20.27 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 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA:
December 15., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi ülés, 12.00 Lapszemle
(mûsorváltozás lehetséges), 13.00 Évadzáró a sárbogárdi sportklubban, 14.00
Teremfoci: Magnum V. Bt.—Memphis Plusz, 15.00 Vendég a stúdióban: Szabó
Gyula, alias Kaktusz (ism.), 17.00 Lélekút (a hétfõi adás ism.), 19.00 Lapszemle,
20.00 Véradók ünnepe Alapon (120’), 22.00 Teremfoci: Toledo—Haladás, 23.00
Lapszemle

December 16., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Testületi ülés, 12.00 Lapszemle
(mûsorváltozás lehetséges), 13.00 Vendég a stúdióban: dr. Lendvai György,
15.00 Fogyatékkal élõk ünnepe (45’), Mikulás-futás Sárbogárdon (30’), Búcsúzta-
tó a rendõröknél (30’), Közmeghallgatás Sárbogárdon (30’), 18.00 Sziréna, 19.00
Heti Híradó, 20.00 Evangelizáció a sárszentmiklósi evangélikusoknál, Örömüze-
netet hirdet: Balavány Görgy újságíró, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna

December 17., hétfõ:1.00 Testületi ülés, 7.00 és 12.00 Heti Híradó, 8.00 és
13.00 Sziréna, 16.00 Teremfoci: Magnum V. Bt.—Memphis Plusz, Toledo—
Haladás, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lélekút — ÉLÕADÁS, 22.00
Rock Café, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna

December 18., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Ópusztaszer (50’),
Pingpong (60’), 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Evangelizáció a
sárszentmiklósi evangélikusoknál, Örömüzenetet hirdet: Balavány Görgy újság-
író, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Vendég a stúdióban: dr. Lendvai
György, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna

December 19., szerda: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Evangelizáció a
sárszentmiklósi evangélikusoknál, Örömüzenetet hirdet: Balavány Görgy újság-
író, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 15.00 Karácsonyi kórushangverseny 2007
(90’), Kõ Pál szobrászmûvész (30’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Lap-
szemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Szalagavató a gimnáziumban, 23.00 Lapszemle

December 20., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 9.00 Szalagavató a gimnáziumban,
11.00 Rock Café, 12.00 Lapszemle, 15.00 Teremfoci: Memphis Plusz— Extrém,
Magnum V. Bt.—Légió 2000-Fair Bútor, 17.00 Lélekút (a hétfõi adás ism.), 19.00
Lapszemle, 20.00 Ópusztaszer (50’), Pingpong (60’), 23.00 Lapszemle

December 21., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00 Karácsonyi kórushangverseny
2007 (90’), Kõ Pál szobrászmûvész (30’), 12.00 Lapszemle, 16.00 Ópusztaszer
(50’), Pingpong (60’),20.00 Vendég a stúdióban: dr. Lendvai György, 22.00 Rock
Café, 23.00 Lapszemle

***
Az élõadások alatt hívható telefonszámunk: 06 (25) 508 901.

A Lapszemle és a Heti Híradó már internetes oldalunkon is megtekinthetõ a
www.bogarditv.blog.hu címen. A rendkívüli eseményekrõl és mûsorváltozásról a
képújság fejlécén adunk tájékoztatást. A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Hirdetésfelvétel a Bogárd és Vidéke szerkesztõségében: Sárbogárd, Hõsök tere
12. (a mûvelõdési ház mögött) hétköznapokon 8—17 óráig. A Bogárdi TV fogha-
tó 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 12-én, 14 órától december 20-án, 14 óráig
az alábbi mûsorok nézhetõk körmûsorban (azaz, ha a kb. 10 órás mûsor lement,
azonnal elölrõl kezdõdik). Mûsorváltás: hetente.
Lapszemle 30’, Sziréna – Trombi, a tûzmanó (rajzfilm) 18’, Vendég a stúdióban:
Szabó Gyula, alias „Kaktusz” 90’, Lélekút 100’, Hitélet: Vendégtanítók hete a
vajtai bibliaiskolában 90’, Interjú a sárbogárdi Golgota Gyülekezet vezetõjével
25’, Búcsúztató a rendõröknél 30’, Teremlabdarúgás: Sárbogarak—BB–Truck
SE 45’, Mikulások faluszerte: Cece, Sáregres, Pálfa, Sárbogárd 80’, Stern Aran-
ka néni élete 1. rész 60’, Cecei nyugdíjastalálkozó 40’. Összesen: 10 óra 08
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 tûzifa
kugliban 1.910 Ft/q, akác tûzifa aprítva 1.940 Ft/q. Te-
lefon: 06 (30) 986 2623.
Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta
1998 Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199 Ft/db-tól; Tele-
fon: 06 (20) 9475 970. (0921381)

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

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Jogosítvány! Tanfolyam indul minden hónap elsõ
péntekén, 18 órakor a sárbogárdi mûvelõdési házban.
Fûrész József, telefon: 06 (25) 461 303, 06 (30) 290
3744.
XL-es középbarna, olasz férfi bõrdzseki megkímélt ál-
lapotban 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)

CITY CARTEL ingatlaniroda helyi képviselete lakáso-
kat, ingatlanokat keres ügyfelei részére. Fiataloknak
fészekrakó program (szoc. pol.), igény szerint ügyvéd,
teljes körû biztosítás. 06 (30) 568 3974.
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.
Árpád-lakótelepen 1. emeleti erkélyes, 54 m2-es la-
kás garázzsal eladó. 06 (70) 321 8644. (300925)

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

Sárbogárdi szeszfõzdébe a szeszfõzés decemberben
megkezdõdik. Telefon: 06 (30) 285 1041. (300911)

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

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 já-
tékhoz 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 lehetsé-
ges. 06 (20) 316 8001.
Családi ház Sárbogárdon eladó. 138 m2-es, padlástér
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 la-
kás (+pince) eladó. Telefon: 06 (20) 395 1819.
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, vonóhorog-
gal, 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)

Magyar vizsla kiskutyák oltva, féregtelenítve eladók.
06 (20) 594 6204. (300742)

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

Takarítónõt keresek. 06 (30) 206 7535. (756354)

Lovak (hátas, kocsis) eladók. 06 (30) 957 4149.
(756414)

Felújított családi ház eladó a fõúton, az SZTK-hoz kö-
zel. Buszmegálló a ház elõtt. Irányár: 16.000.000 Ft.
3028 m2 terület. A termõföld bérbe adva. Új fûtés-
rendszer, víz, villany; riasztó a Légióhoz. Fúrt kút, ká-
beltévé, telefon. Az épület alászigetelt, új építésû ga-
rázs, melléképületek, állattartásra berendezve. Érték-
egyeztetéses csere érdekel, csak panellakásra. Ér-
deklõdni: 06 (30) 274 9412. (300750)

Ha hitelt szeretne, de nem talált eddig megoldást.
Hívjon, megoldjuk! – Jelzáloghitel – Szabadfelhaszná-
lás – Személyi hitel. Érdeklõdni: Sárbogárd, Ady E. út
175/a, ruhaüzletben. 06 (30) 684 1397. (756422)

Sárbogárdon új építésû családi ház eladó. 06 (20)
234 5832. (756421)

Ady-lakótelepen kis rezsijû lakás januári költözéssel
kiadó. 06 (20) 916 4933. (756420)

Lak6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon, Alapon,
Cecén, Pusztaegresen, Mezõszilason. Keresse iro-
dánkat és válogasson kényelmesen számítógépes
adatbázisunkból. Ingyenes hitelügyintézés! Spóroljon
a havi törlesztõ részleten hitelkiváltással. Jelzáloghi-
telek akár kezdeti költségek nélkül. 06 (30) 491 5363.
(756418)

Eladó Jawa Mustang segédmotor, vagy cserélném
gyermekmotorra. 06 (70) 219 2052. (756417)

Eladó Seat Ibiza 1,2-es, 53 KW-os, érvényes mûsza-
kival, zöldkártyával, törzskönyvvel, vonóhoroggal. Te-
lefon: 06 (30) 301 6321.
Mûanyag nyílászárók forgalmazásához viszonteladó-
kat keresek. 06 (20) 939 1579. (756428)

Akác tûzifa 2000 Ft/q. 20 q felett ingyenes házhoz
szállítás. 06 (70) 374 0769. (756427)

Családi ház, igényesen felújított, sürgõsen eladó. 06
(30) 348 4373. (756429)

Korrekt hitelügyintézés. Jelzáloghitelek, lakásvásár-
lás, hitelkiváltás. Telefon: 06 (70) 395 1026. (756434)

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.

MEGNYITOTTUNK!
HANGULAT kávézó, sörözõ
(munkaügyi központ mellett):

* széles italválaszték,
* kávék, kapucsínók;

* I. kategóriás játékterem: darts, csocsó.
Nyitva minden nap 7-22 óráig.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

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.

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.

Sárbogárd

központjához közel,

nyugodt

környezetben

irodahelyiségek

kiadók.

Érdeklõdni munkanapokon,

6.30–15.30-ig,

telefon: 06 (25) 508 990.
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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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Gondolkodjunk!
Elõször is köszönöm a Tarr Kft. vezetõjé-
nek és dolgozóinak, hogy jóval a határidõ
lejárta elõtt bekötötték a kábeltévét.
Most már talán nem maradok le semmi-
rõl. Úgy legyen!
Több hívást is kaptam telefonon és
skype-on, hogy a polgármester nyilvános
rendezvényeken a személyemmel foglal-
kozott. Elõször hitetlenkedtem. Nem lé-
tezik! Nem így ismerem, Õ soha nem ten-
ne olyat, hogy jelenlévõ és nem jelenlévõ
személyt negatív jelzõkkel illessen. Ez
egyáltalán nem jellemzõ rá, Õ mindig
szemtõl szemben intézi vitás kérdéseit.
Aztán nagy meglepetés ért: az egyik fóru-
mon hízelgõen valamilyen állatnak neve-
zett (sajnos nincs hangfelvétel), a töbör-
zsöki nyugdíjasklub Mikulás-napi ren-
dezvényén is — amit mellesleg városrészi
polgármesteri fórumnak könyvelt el —
velem és mások személyével foglalko-
zott. Ügyes, nem? Ha az egész választó-
kerületében — mely több mint 1300 vá-
lasztópolgárt jelent — nem tud 6 fõt moz-
gósítani, rá kell szervezni a nyugdíjasok
rendezvényére!
Hogyan élem meg ezt a figyelmet? Vol-
tam én már RK, a volt aljegyzõ HP, má-
sok más jelzõket kaptak — sejtik, hogy
miért nem írom ki. De én már egy ideje
nem foglalkozom ilyen lényegtelen dol-
gokkal.
Ha már beszéltünk, ismerõseim kérdez-
ték, mi van velem. Válaszom: munkanél-
küli vagyok, de roppant elfoglalt. Angolt
tanulok, méghozzá komoly, feszített
ütemben; mire hazaérek, senkinek sem
hívnak, teljesen kipurcanok. Minden nap

autóbusszal járok be Fehérvárra, ami
kész kaland oda és vissza is.
Ha már itt tartunk, a következõ menet-
rend-egyeztetéskor talán figyelni kellene
arra, hogy egyes járatokon olyan nagy a
tömeg, hogy irigylem a heringeket, mert a
szardíniás dobozban is karosszékben
érezhetik magukat. Délután 1 és 3 óra kö-
zött sokkal több buszjáratra lenne szük-
ség, ha a vasúti közlekedést megszünte-
tik. Talán fel kellene mérni a város és a
környezõ települések utazóforgalmát!
Na, de vissza a témához: harminc évet
töltöttem a közigazgatásban, tisztában
vagyok azzal, hogy aki közszereplést vál-
lal, nem arathat osztatlan sikert. Vannak,
akik utálnak, de ezt én fel tudom dolgoz-
ni. Segít ebben, hogy minden nap jógá-
zom, táplálék-kiegészítõket fogyasztok.
Nekem a családom a fontos, a férjem, a
gyerekeim, a testvéreim, a gyerekeik és
természetesen a barátaim. Lehet, hogy
ezért nem vagyok normális? A mai világ-
ban ki tudja?
Tisztában vagyok azzal, is, hogy valakit ir-
ritálhat az én személyem, a beszólós, az
odamondós stílusom. Õket arra kérem,
véletlenül se olvassanak tõlem származó
„förmedvényeket”. Nem kötelezõ, én
nem fogok megsértõdni. Viszont a stílu-
somat kedvelõk miatt mindenképpen
szakítok idõt az írásra ezután is, az erre
való felkészülés idõrabló tevékenységét
is (olvasás, kábeltévé-nézés) vállalva.
Akkor azokkal, akikkel megyünk tovább,
gondolkodjunk Sárbogárd és az elnyo-
mott városrészek jövõjérõl (erre még
visszatérek), valamint a saját jövõnkrõl!

Rám jellemzõen,
csak azért is: Csibegép

(Csizmadiáné
Boros Edit Gréta)

Nyílt
tér

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal,
akik ismerték és szerették, hogy

FÜLÖP FERENC
életének 75. évében,

hosszú szenvedés után
2007. november 30. napján elhunyt.

Hamvasztás után, saját kérésének
eleget téve, késõbbi idõpontban

helyezzük örök nyugalomra.

Gyászolja élettársa és családja

„Csoda volt hogy éltél, és bennünket
szerettél,

nekünk nem is haltál meg, csak
álmodni mentél.

Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk

veled.”
Köszönetet mondunk mindazoknak,

akik

BÕHM JÁNOSNÉ
temetésén részt vettek,

sírjára koszorút, virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

Külön köszönet az „AVAR”
Temetkezési Vállalat dolgozóinak

lelkiismeretes munkájukért.
Gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindenkinek, akik férjem, édesapánk,

DR. TIHANYI LÁSZLÓ

temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek,

fájdalmunkat bármi módon
enyhíteni igyekeztek.

Külön köszönet a Lekner Kegyelet
dolgozóinak lelkiismeretes

munkájukért.

Gyászoló család

Egy korszak zárul le halálával

Kedden vettünk végsõ búcsút Stern Sándornétól. Az Õ halálával egy korszak zárult le
Sárbogárd életében. Az utolsó sárbogárdi túlélõje volt a második világháborús
holokausztnak. Temetésén nagyon sokan ott álltunk a sírjánál azok közül, akik tisztel-
ték és szerették Õt magánemberként, közéleti szereplõként, közösségi mozgalmak
lelkes szervezõjeként.
Hiányoltuk, hogy Sárbogárd város képviseletében senki nem búcsúztatta legalább egy
szál virággal a város 2005. évi Pro Urbe díjasát.

/H/

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl


