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Kedves Olvasóink!
Ennek az évnek az utolsó lapszámát adjuk most az Önök kezé-
be. Köszönjük, hogy egész évben vásárolták és olvasták a Bo-
gárd és Vidékét! Külön köszönetet mondunk azoknak, akik vé-
leményükkel, kritikájukkal felhívták figyelmünket az esetleges
tévedésekre, tartalmi hibákra, illetve bátorítottak bennünket
bizonyos hatalmi nyomással szemben a lap függetlensége mel-
letti kiállásra. Ezzel nagyban segítették munkánkat, és hozzájá-
rultak, hogy Sárbogárdnak és térségének olyan színvonalú köz-
életi hetilapja legyen, amelyre méltán lehetünk valamennyien
büszkék.
A kezdetektõl vallom, hogy ez a lap nem Hargitai Lajos, hanem
mindazok közös tulajdona, akik hétrõl hétre a nyilvánosság e
fontos forrásából merítenek. Részvényesei lettek e lapnak vala-
mennyien azáltal, hogy hetente megvásárolják, és mint fontos
hírforrást olvassák. Mindent megteszünk azért, hogy e forrás
mindig bõven buzogjon, hogy a való élet fényében megtisztulva
igazi lelki, szellemi táplálékkal lásson el minden Olvasónkat.
Ebben az évben indítottuk el az újság mellett a Bogárdi TV adá-
sát is, amelynek két mûsora: a Lapszemle és a Heti Híradó az
interneten a világ bármely pontján számítógépen is nézhetõ. Az
írott és elektronikus hírek egymást támogatva képesek ma már
ezáltal a helyi hírek világában mind teljesebb tájékoztatást adni
a szûkebb hazánkban, a Mezõföld déli fertályán élõknek.
A lap ára négy éve változatlan. Ezt tovább tartani nem tudjuk.
Jövõre a minden szinten emelkedõ költségek miatt az újság 200
Ft-ba kerül majd. Bízunk abban, hogy ez nem riaszt el senkit a
lap megvásárlásától. Elõfizetõink ugyanakkor a változatlan
6.500 Ft-os éves, 3.500 Ft-os féléves, 1800 Ft-os negyedéves
áron kapják a Bogárd és Vidékét, ha január 30-áig elõfizetnek
rá. Fizessenek elõ, megéri! Az újságot minden csütörtökön ház-
hoz visszük!
Legyen részvényesünk egy lap megvásárlásának erejéig minden
héten jövõre is! Ezzel hozzájárul, hogy térségünkben folyama-
tosan létezzen egy immár 19 éve mûködõ, a gazdasági élettõl, a
politikai, önkormányzati hatalmi csoportoktól független társa-
dalmi nyilvánosság: a Bogárd és Vidéke független közéleti heti-
lap és most már vele együtt a Bogárdi TV!
Következõ lapszámunk január 10-én jelenik meg.

December 24-étõl január 6-áig a lapkiadó és
nyomda zárva tart, valamint a hirdetésfelvé-
tel is szünetel. Nyitás: január 7-én, hétfõn.
Megértésüket köszönjük!

Áldott ünnepeket, békés, boldog új esztendõt
kívánunk lapunk minden olvasójának!

Hargitai Lajos fõszerkesztõ és a lap munkatársai

SzalagavatóSzalagavató
a gimnáziumbana gimnáziumban

Írásunk a 6. oldalon.
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Napirend elõtt

Juhász János kérésére az idei év utolsó
ülésének résztvevõi egyperces néma fel-
állással emlékeztek az elhunyt Stern Sán-
dornéra, akit a város 2005-ben Pro Urbe
díjjal tüntetett ki.
Ezt követõen a polgármester köszöntötte
Komjátiné Hermann Évát, a polgármes-
teri hivatal új gazdasági osztályvezetõjét.
Komjátiné: December 1-jétõl vagyok itt,
így még nem tudtam elmélyedni a pénz-
ügyekben, de megteszek minden tõlem
telhetõt, hogy ez minél hamarabb meg-
történjen. Közel 20 éves közigazgatási
gyakorlattal rendelkezem. Az elõzõ mun-
kahelyem a csõszi polgármesteri hivatal
volt, ahol igazgatási és anyakönyves terü-
leten dolgoztam, de pénzüggyel is foglal-
koztam.
Bódai Gábor napirend elõtti felszólalásá-
ban, a megyei lap egyik cikkében megje-
lentek kapcsán azt tette szóvá, hogy a bal-
oldal nem egyenlõ mércével mér. Dr.
Szabadkai Tamás kikérte magának az
üzenetrögzítõjén elhangzó (vulgáris) sza-
vakat (amikért Bódai bocsánatot is kért
aztán), közben a frakciójának a tagjai gö-
rényeznek, vagy a „nem nap barnította”
kifejezést használják a kisebbségre, félre-
érthetetlen módon mutogatnak az ujjuk-
kal stb. Vajon ez lenne a biztonságos
együttmûködés helyes iránya, amirõl
2007 februárjában beszéltek? Merre
rejtõzködött ez a simulékony segítõ szán-
dék 2002 és 2006 között?
Dr. Szabadkai Tamás: Gábor nagyon saj-
nálatos módon ült fel a megyei lap cikké-
nek. A sajtótájékoztatón, amit tartot-
tunk, a lap munkatársa ott sem volt, így
valótlan az az állítás, hogy ott lejátszot-
tam volna azt az üzenetrögzítõs szöveget.
Nem játszottam le, csak beszámoltam
magáról az eseményrõl.

Díjemelések

Átlagosan 7-10 %-kal emelkednek a köz-
szolgáltatások díjai 2008. január 1-jétõl.
A lakossági víz illetve szennyvíz ára nettó
222 Ft/m3, a közületi víz nettó 360 Ft/m3,
a közületi szennyvíz pedig nettó 425
Ft/m3 lesz január 1-jétõl.
A melegvíz-szolgáltatás árának alapját is
megemelték bruttó 55,73 Ft/lm3/év
összegre, míg a távfûtés alapja bruttó
452,30 Ft/lm3/év-re változik.
13 %-os áremelést fogadott el a testület a
szilárd hulladék szállítását, kezelését
illetõen.

A folyékony hulladék elszállítása esetén
10 %-kal többet, azaz bruttó 2091 Ft/m3
kell fizetni ezután Killer Mihály vállalko-
zó részére. E díj tartalmazza a szippan-
tást, szállítást, ürítést, ártalmatlanítást,
ügyvitelt és környezetterhelési díjat is.
A helyi buszjárat áraiban 7 %-os emelés
várható. Az egy útra szóló jegy bruttó 110
Ft-ba, a havi bérlet 2.826 Ft-ba, a diákok
és nyugdíjasok kedvezményes bérlete 490
Ft-ba kerül jövõ évtõl.
A köztemetõk üzemeltetéséért az eddigi
nettó 522.691 Ft/év helyett 5 %-kal töb-
bet fizet majd az önkormányzat a Közév
Kft.-nek. Ugyancsak 5 %-kal többet kap
a cég a városüzemeltetésért, melynek ta-
valyi bruttó költsége 24.627.532 Ft volt.

Iparûzési adó
mindenkinek

Megszûnnek az eddig biztosított helyi
adómentességek, kedvezmények a vállal-
kozók részére, egy törvényi rendelkezés-
nek „köszönhetõen”. Így ezután minden
sárbogárdi vállalkozó köteles az õt terhe-
lõ helyi adót megfizetni.

Bõvítenék
a Huszár-temetõt

Gyõri Jánosné és Sziládi Lászlóné zárt-
kerti ingatlanjaikat ajánlották megvétel-
re a Huszár-temetõ bõvítéséhez. A képvi-
selõk azonban irreálisan magasnak tar-
tották a területért kért árat, így nem fo-
gadták el az ajánlatot.
Nedoba Károly: Katasztrofális állapotok
uralkodnak ott. Összefogás kellene.
Juhász János: A katolikus egyház felé a
hivatalos megkeresést meg fogjuk tenni a
probléma megoldására.

Nem értékesítik
a két bezárt óvodát

Megtörtént a Hõsök terei valamint a
sárhatvani óvoda értékbecslése, és a tes-
tület megtárgyalta a két épület sorsát. A
képviselõk úgy határoztak, hogy egyiket
sem kívánják értékesítésre kijelölni.
A közel 30 millió Ft-ra becsült Hõsök te-
rei óvodát a városközpont rehabilitációja
keretében benyújtani tervezett pályázati
körbe vonják be, és még vizsgálják a
hasznosítás lehetõségeit.
A közel 6,5 millió Ft értékû sárhatvani
óvodát a Sárhatvanért Egyesület részére
adják át hasznosításra azzal a feltétellel,
hogy minden költséget a civil szervezet
visel.

Sárbogárdi
hulladékközpont

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulás egy regi-
onális hulladékgazdálkodási rendszert
alakít ki, melynek része a kislóki szemét-
telep is. A tervek szerint Sárbogárdon egy
hulladékkezelõ központ és hulladékud-
var valósulna meg a jelenlegi telep mel-
lett, attól északra. Ehhez azonban szük-
séges a szabályozási terv módosítása (en-
nek költségeit a KDVHÖT viseli). Azt is
meghatározták, hogy a szóban forgó te-
rület leendõ használója (2008-ra számol-
va) nettó 1.200 ezer Ft/ha/év bérleti díjat
fizet, azt követõen pedig az inflációnak
megfelelõen megállapított összeget.

Lesz végre igazi
kiállítóhely!

Az elmúlt évtizedek (!) alatt minden tes-
tület napirendjén szerepelt már egy mú-
zeum létrehozásának kérdése. Többször
megfogalmazódott a polgárok, civil szer-
vezetek részérõl annak igénye, hogy le-
gyen egy méltó hely a városban, ahol a sa-
ját helytörténeti emlékeinket, alkotóink
munkáit kiállíthatjuk. Ez eddig süket fü-
lekre talált.
Novák Kovács Zsolt október 17-én levél-
ben kereste meg az önkormányzatot a
múzeum létesítése ügyében.
Ezt követõen dr. Fülöp Gyula, a Fejér
Megyei Múzeumok igazgatója tájékoz-
tatta a városvezetõket a szükséges intéz-
kedésekrõl. Levelében azt is leírta, hogy a
régi községházán egy kiállítóterem kiala-
kítása lenne célszerû, melynek költsége
alig több 1 millió Ft-nál.
A képviselõk eddig elvben támogatták az
ötletet, most azonban a tettek mezejére
léptek. Elfogadták a határozati javasla-
tot, így lesz végre egy igazi kiállítóhely a
városban!

Sárvíz Helyi Közösség

A LEADER-programhoz csatlakozott
Sárbogárd városa is, melynek célja az ön-
kormányzat, valamint a helyi civil és vál-
lalkozói szféra közös együttmûködése
különféle fejlesztési célok érdekében. A
térségben Sárvíz Helyi Közösség néven
jött létre a LEADER-csoport, melyben
Sárbogárd polgármestere képviseli a vá-
rost. A mûködési költségekhez 10
Ft/fõvel járul hozzá az önkormányzat.

Bejelentések

Varga László: Örömmel olvastam, hogy a
Kazinczy és Kölcsey utca lakó—pihenõ-
övezetté nyilvánítása nem ütközik aka-
dályba. Ezúton kérem, hogy vizsgáljuk
meg ennek a lehetõségét.
A testület elfogadta a kérést.
Gábris István: A buszmegállóban a me-
netrend nem látszik. Ezen hogyan tud-

N A P L Ó
— a sárbogárdi képviselõ-testület december 14-ei nyílt ülésérõl —
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nánk segíteni? Köszönet Farkas István
barátomnak, hogy a Mikulás-futásra a
hintóját odaadta.
Szakács Benõné: Szeretnék köszönetet
mondani azoknak a képviselõtársaim-
nak, akik eljöttek a fogyatékkal élõk ün-
nepére. A felkért Télapó ugyan kicsit ha-
mar távozott. Ettõl függetlenül egy cso-
daszép délutánt töltöttünk el együtt. Kö-
szönet az alapi szociális otthon lakóinak,
dolgozóinak, a támogatóknak és a mun-
kában résztvevõ kollégáknak.
Bártfai Antal: A közkutak karbantartá-
sát a jövõ esztendõben el kellene végezni,
mert a kutak fedlapterei be vannak sza-
kadva, a kutak környezetébõl a felszín alá
bejutó szennyezõdés a vízadó réteget is
veszélyezteti. A helyi építési szabályzatot
át kellene vizsgálni, illetve bizonyára van-
nak más olyan rendeletek is, amiknek
egyes pontjai valamilyen oknál fogva vég-
rehajthatatlanok. Sárbogárd hivatalos
honlapjának üzemeltetéséért, tartalmá-
ért ki a felelõs? Ugyanis olyan információ
is van azon a honlapon, ami teljes egészé-
ben valótlan. Például a Hõsök terei
emlékmûegyüttes kialakításával kapcso-
latban nincs feltüntetve annak a szpon-
zornak a neve, aki annak idején ado-
mányt adott e célra.
Dr. Krupa Rozália: A honlapért Sárbo-
gárd polgármestere a felelõs. A közku-
takkal az önkormányzatnak nem kell fog-
lalkoznia, mert azok az ivóvízhálózat ré-
szei, és a Sárrét-Víz Kht. kezelésében
vannak. Zárt csõvezetéken jön ki a víz, te-
hát ott visszafolyás nem lehet. A rendele-
teknél általánosságban nem tudom elfo-
gadni, hogy vannak pontok, amik nem
végrehajthatók. A helyi építési szabály-
zatra a múltkor kellett volna javaslatot
tenni, amikor napirenden volt.
Fülöp Sándor: Sárszentmiklós déli ré-
szén a vízminõség nagyon rossz, szennye-
zett, homokos. A vízmûnek kellene tenni
valamit annak érdekében, hogy ott iható
víz folyjon a csapból. Az utakon felgyü-
lemlett a csapadék több helyen; a járdán
szinte lehetetlen közlekedni, ha esik az
esõ. Fel kellene kérni a lakosságot is,
hogy aki tud, az tegyen valamit ennek
megszüntetésére.
Etelvári: Reggel 9 óra elõtt még nem vol-
tak sózva az utcák. A Petõfi utcában par-
kol egy, vagy két busz, és nagyon büdös
van, amikor 4 órakor elindítják. Többen
kérték, hogy ha lehet, álljon rendõr reg-
gelente a cukrászda elõtti zebrához, mert
nagyon nehéz átkelni a gyerekeknek.

A cigányságot ért sértés

Lakatos Péter: Az elõzõ testületi ülésen
Etelvári Zoltán meglehetõsen sértõ meg-
jegyzést tett a cigányságra. Azt mondta,
hogy a rendõrök nem merik megállítani
az utakon azokat, akik „nem a napon bar-
nultak”. Igaza van, mi nem a napon bar-
nultunk, mi nem járunk a horvát tenger-
partra, ugyanis nekünk nem telik rá, de
van nevünk. Ha annyira jól tudja, hogy
melyik autókat nem állították meg, ké-

rem, jegyezze föl a rendszámukat. Mint a
kisebbségi önkormányzat elnöke, szeret-
ném megkérni Etelvári Zoltánt, hogy ne
megmagyarázza a dolgokat, hanem kér-
jen bocsánatot nyilvánosan, mivel a sér-
tés is nyilvánosan történt. Mielõtt azon-
ban ezt megtenné, elmondanám, hogy ez
a sértõ megjegyzés senkinek sem tûnt fel
a testületben. Az MSZP-frakciónak el
kellett volna azonnal határolódni ettõl.
Lehet, hogy kisemberek vagyunk, de sér-
tegetni nem hagyjuk magunkat.
Etelvári: Levegõt nem kapok! Attól a
gyerektõl kapom ezt, akit mi neveltünk
föl! Hogy én a cigányokra haragszok? Tu-
dod nagyon jól, hogy nem rád szólt a meg-
jegyzés, hiszen gyerekkori barátom vagy.
Azokhoz az emberekhez szólt, akik 30
milliós dzsipekkel beállnak a Rostás Pé-
terhez. Ez övön aluli ütés volt. Tudom,
hogy ez nem tõled származott, hanem va-
lakitõl, aki fogást akar rajtam keresni.
Miattad szégyellem magam, tõled, ha
megsértettelek, bocsánatot kérek. Szé-
gyellje magát az, aki ezt elkezdte.
Lakatos: Én egy közösséget képviselek.
Nagyon sokan megkerestek a megjegy-
zéssel kapcsolatban. Miért nem azt
mondta, hogy cigány, vagy roma? Nem
azt kell mondani, hogy „nem a napon bar-
nultak”.
Etelvári: Minden fel van fújva. Amikor
közbûntényrõl van szó, és az ember föl
van háborodva, azt mondják, hogy rasz-
szista. Nem voltam rasszista, csak a min-
dennapi tényeket mondtam el.
Lakatos: Képviselõ úr, nem ez volt az el-
sõ eset, hogy megjegyzést tett a kisebb-
ségre.
Etelvári: Azt is csak fölfújták.
Dr. Szabadkai: A legnagyobb õszinteség-
gel mondom, hogy én nem vettem észre,
amikor az a bizonyos megjegyzés elhang-
zott itt, a testületi ülésen. Nagyon szé-
gyellem magam, hogyha ilyen megnyilat-
kozások elhangzanak. Azt hiszem, hogy
mindannyian szégyellhetjük magunkat,
az egész testület, ha akkor erre senki nem
reagált. Ennek az ügynek az MSZP frak-
ciójához semmi köze nincsen. Az egyes
képviselõk megnyilatkozásait nem egyez-
tetjük. Nagyon sajnálom, hogy ez ideke-
veredett.
Ferencz Kornél: Arra kérem a képviselõ-
ket, hogy Gyõzõ kérését ne tekintsék sze-
mélyes, vagy politikai támadásnak. A ro-
ma közösség létét, munkáját tiszteletben
kell tartanunk, és ezektõl a megnyilvánu-
lásoktól távol kell magunkat tartani em-
berileg. Viszont a két héttel ezelõtti roma
közmeghallgatást illetõen felrónám a
pártoknak a távolmaradást. Ezen Nedo-
ba Károllyal ketten vettünk csak részt a
városvezetés részérõl. 2006-ban, a kam-
pánydömpingben mindkét oldal kereste
a kapcsolódási lehetõségeket a roma kö-
zösséggel. Akkor is meg kell adni nekik a
kellõ tiszteletet, amikor nincs szükség a
szavazatukra. Más: Kislókon, a patakon
átívelõ híd után egyre rosszabb az út.
Szükségünk lenne egy valahol fölösleges-
sé vált buszmegállóra is.

Vissza a kerékvágásba

Nedoba: 19-én a képviselõk fejenként 5
db csomagot vehetnek át a polgármesteri
hivatalban (amit a körzetükben kioszt-
hatnak a legrászorultabbaknak). A Petõ-
fi utcába be se mehetne busz, sõt, meg
sem állhatna. A tábla ki van téve, ha a
rendõrség nem szerez neki érvényt, ak-
kor mi be tudjuk jelenteni, és minden
folytatódik tovább.
Rigó László: Nálam van egy buszváró,
oda tudom adni Kislóknak. A Bogárd és
Vidékében olvastam a mentõállomással
kapcsolatos cikket. Egy éve, amikor a
mentõ a testületi ülésrõl vitt el, a mentõ-
sök elmondták, hogy egyedül vannak Sár-
bogárdon szolgálatban. Amikor kijönnek
a mentõállomásról, bezárják lakattal a
kaput, és ott megszûnik az élet. Ha valaki
éppen abban az idõben lesz rosszul, ak-
kor csak az égre bízhatja, hogy túléli-e,
vagy sem. Kérem a polgármestert, vagy a
jegyzõt, hogy segítsen felvilágosítást adni
a lakosságnak. Ne nehezítsük már ennek
a térségnek a dolgát azzal, hogy még
mentõnk sem lesz, vagy legalábbis csak
egy! A márciusi lakossági fórumokon a
polgármester úrral nagyon sok negatív
kritikát kaptunk. A mostani lakossági fó-
rumokon viszont pozitív vélemények jöt-
tek.
Varga: Minden embernek lehet vélemé-
nye más emberekrõl, közösségekrõl, vi-
szont közszereplõként nekünk tudatában
kell lennünk annak, hogy a szavaink még
súlyosabban esnek a latba. Más: A Deák
Ferenc utca állapota nagyon rossz, fõleg
az élelmiszerüzletig. Az utcán rendszere-
sen buszok és teherautók parkolnak. De
a város egyéb területein is látni ilyet. Te-
rületfoglalási díjat kellene szedni tõlük,
vagy más módon megoldani ezt a problé-
mát. Köszönetet szeretnék mondani a
búcsú biztosításáért a hivatal dolgozói-
nak és a polgárõröknek. Jelezték a László
és a Jókai utca lakói, hogy szeretnék, ha a
környéken lenne egy buszmegálló a hely-
közi buszok számára. Só van-e kitéve a
forgalmas helyekre? Egy lakó jelezte: sok
helyen a kutyák meg vannak kötve, és
nincs egy házuk, ahová a hideg és esõ elõl
behúzódhatnának. Ez már állatkínzás.
Kérem a lakosságot, hogy erre fokozot-
tan figyeljünk oda. Gondoskodjunk arról
is, hogy mindig legyen friss víz a táljuk-
ban.
Dr. Krupa: A testületnek volt egy pályá-
zata a helyi közutak felújítására, amit saj-
nos elutasítottak.
Juhász: Mindenkinek áldott, boldog ka-
rácsonyt és nagyon boldog újévet kívá-
nok! Reméljük, hogy sokkal jobban sike-
rül a 2008. év a városnak is, meg minden-
kinek a magánélete is.

Gyõrfi Erzsébet és Hargitai Kiss Virág
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Aranydiploma
Ötven évvel ezelõtt kapta meg a tanítói
diplomát Csõgör Katalin, a ceceiek idõs
tanító nénije. Az ezt tanúsító aranydiplo-
mát december 18-án, a cecei kultúrház
nagytermében adták át neki ünnepélyes
keretek közt. A cecei iskola jelenleg is ta-
nító és már nyugdíjas pedagógusai szinte
kivétel nélkül mind eljöttek az ünnepre.
Az iskolás gyerekek egy kis csoportja mû-
sorral köszöntötte az idõs tanító nénit.
Az iskola igazgatója és Varga Gábor
polgármester mondott rövid köszöntõt.
Kati néni meghatottan emlékezett vissza
az iskolában eltöltött szép, de sokszor
igen küzdelmes évekre.
— Akkor egyszerre sok fiatal pedagógus
kezdett az iskolában tanítani velem
együtt. Egy-egy elsõ osztályba 43-43 gye-
rek járt. A két elsõ osztályban így össze-
sen 86 gyerek volt. A leendõ tanítványa-
inktól egy nagy ceruzát kaptunk azzal a
kéréssel, hogy ezzel a nagy ceruzával csak
szép ötösöket írjunk be a bizonyítványba.
Nagyon örültem, ha ezt megtehettem.
Abban az idõben nagyon sok volt a sze-
gény gyerek. Nem láthattunk a bokrok-

ban és az árkokban az iskola környékén
eldobott kenyeret, kiflit, kólásüveget,
mint most. És nem álltak sorba csokolá-
déért a boltok pultjánál reggelente az
iskolába indulók. A tízórai otthonról
hozott lekváros, vagy zsíros kenyér volt.
Kati nénit volt kollégái, tanítványai virág-
gal köszöntötték.

Hargitai Lajos

Rendõrségi hírek
Véget ért a sztrájk

Befejezték demonstrációjukat a Fejér megyei
gazdák. Hetven jármû és kétszáz ember, köztük
sok civil, félpályás útlezárást tartott 15 óráig
Cece határában.

Halálos baleset

Kamionnal ütközött
a személyautó

Tragikus baleset történt Cece és Simontornya
közt abban a „halálkanyarban”, ahol szinte
minden évben több súlyos, illetve halálos bal-
eset történik. Most egy ember meghalt, egy
másik súlyosan megsérült abban a baleset-
ben, ami vasárnap reggel történt Cece és
Simontornya között.
Egy személyautó és egy kamion ütközött össze
a csúszós út miatt. A kamion feltehetõleg na-
gyobb sebességgel haladt és megcsúszott a
lefagyott útburkolaton. Ezután áttért a szem-
közti sávba, ahol ütközött egy személyautóval,
majd a szemközti árokba hajtott. A személyau-
tó az ütközésben szinte felismerhetetlenségig
összeroncsolódott. A karambolban a személy-
autó sofõrje életét vesztette, egy ember súlyo-
san, egy pedig könnyebben sérült meg. A sú-
lyos sérültet és a holttestet a sárbogárdi tûzol-
tók vágták ki a személyautó roncsából. A men-
tés és helyszínelés idejére teljes útzár volt az
érintett útszakaszon.

Figyelem!
Fejér megyében a közutakon a következõ na-
pokban jegesedés nehezíti a közlekedést. Külö-
nösen az emelkedõkön, felüljárókon okozhat ez
meglepetést. A kamionosoknak és a nehezebb
gépjármûveknek gondot jelenthet az emelke-
dõkön való feljutás. A rendõrség kéri, hogy aki-
nek nem feltétlenül fontos, ne autót, hanem tö-
megközlekedési eszközt vegyen igénybe. Ha
mégis autóba kell ülnie, az út és látási viszo-
nyoknak megfelelõ sebességgel közlekedjen.
Balesetmentes, jó közlekedést kívánok!

R. Szabó Ágnes FMRFK-szóvivõ

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

Nyugdíjasok karácsonya Cecén
A cecei nyugdíjasklub tagjait ka-
rácsonyi mûsorral lepték meg az
óvodások és óvónõk hétfõn dél-
után. Elsõként az óvónõk léptek
be a terembe mint a betlehemi
kórus tagjai, majd a kíváncsi te-
kintetektõl övezve a pásztorok-
nak, királyoknak, angyaloknak,
Máriának, Józsefnek és Jézusnak
beöltözött gyermekek is felvo-
nultak. Az énekszó közben meg-
meggyúlt egy-egy csillagszóró a
fölállított fenyõfán.

Meghatva nézték a szépkorúak a szívet melengetõ mûsort. Köszönetképpen csomag-
gal és süteménnyel kedveskedtek az óvodásoknak.
A klub karácsonyi összejövetele beszélgetéssel, falatozással folytatódott, ahol min-
denki kapott egy kis ajándékot.

Hargitai Kiss Virág
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Kisebbségi díj Bartók néninek
A sárbogárdi roma kisebbségi önkormányzat díjat alapított,
amit minden évben annak adnak át, aki életével, tevékenységé-
vel leginkább kiérdemli azt.
Ebben az évben a sárszentmiklósi Rákóczi utcában lakó Bartók
Istvánné kapta ezt a díjat. Ahogy õt ismerik Sárszentmiklóson,
Hana mama tíz gyermeket nevelt fel özvegyen. Mindet kitanít-
tatta, közülük három szerzett szakmát, de a többi is tisztes csa-
ládot alapított, szégyent nem hoztak a mama fejére. Arra büsz-
ke, hogy már kétszáznál több unokája, dédunokája van, akiknek
a számát pontosan már nem is tudja. Egész életében keményen
dolgozott. Sárszentmiklóson a keverõüzemben zsákolt, mert
olyan ereje volt, majd a Videotonból ment nyugdíjba. Többször
kapott „Kiváló dolgozó” kitüntetést munkájáért. Sárszentmik-
lóson a temetõ melletti Burgában laktak. Ott nem volt se víz, se
villany, és igen nehéz körülmények közt nevelte a hat fiút és
négy lányt. Szigorú volt a gyerekekkel, megkövetelte, hogy ren-
desen tanuljanak, ne lopjanak, hanem munkával szerezzék meg
a megélhetésüket.
Hana mama máig az eredeti cigány viseletet hordja. Büszke a
származására és a szép ruhájára. Mint elmesélte, azelõtt ron-
gyozással, tollgyûjtéssel, vasazással teremtette meg a családnak
a megélhetést. Férje halála után kellett elmennie dolgozni,
mert a sok apró gyerekkel nem volt lehetõség a falvakat járni.
Elmondta, hogy a legkisebb gyerek a kocsin, gyûjtés közben, a
rongyok közt született meg.
Volt persze gond a sok égetnivaló kölyökkel, mert azok, mint a
zsizsik, ezerfelé mentek volna. A mama meg hát délutáni mû-
szakba, éjszakai mûszakba járt dolgozni, csak aggódni tudott,
hogy megvannak-e a gyerekek. Mesélte, hogy éjjel, amikor ha-
zament, az volt az elsõ dolga, hogy megszámolja, megvan-e a tíz
darab gyerek.
Egyszer nagyon el akartak menni a gyerekek a meleg nyárban a
vajtai strandra. A mama keményen rájuk parancsolt, hogy ren-
desen viselkedjenek. „Ha belefulladtok nekem abba a vízbe,
agyonverlek benneteket” — kiabált utánuk.

A kölykök, persze, milyenek? Az egyiknek a nagy ugrálás köz-
ben eltört a lába. Begipszelték. Este, mikor hazaért a mama,
számolja a gyerekeket, megvan-e mind a tíz darab. Az egyiknél
látja ám, hogy gipszben van a lába. Éktelen haragra gerjedt:
„Mit csináltál, te csirkefogó? Nem megmondtam, ha beleful-
ladsz, agyonverlek?” És már csavarta is keményen a gyerek tö-
rött lábát, és húzta kifelé az ágyból. Az meg jajgatott hangosan.
A többiek persze mind felugrottak, és könyörögni kezdtek a
testvérük életéért, mert igen komolyan vették, hogy a mama
most tényleg agyonveri õt. Persze, dehogy verte agyon, de hát
erõ és keménység nélkül mire jutott volna ezzel a rengeteg
„rossz” kölyökkel?
Most Hana mama 73 évesen, a gyerekek körében, boldogan fo-
gadta a köszöntést és az ajándékokat. Az alkalomra bontott
pezsgõbõl csak keveset ivott, hanem inkább vörösbort kért,
mert az szaporítja a vért.

Hargitai Lajos

A sárbogárdi kisebbségi önkormányzat szervezésében parlamenti látogatásra vitték
Budapestre a helyi roma gyerekeket. A Parlamentben még a miniszterelnök is beállt
egy fotóra közéjük. A nap folyamán megnézték Budapest nevezetességeit, és voltak a
Mikulás-háznál is.

Hargitai Lajos

Sárbogárdi roma gyerekekSárbogárdi roma gyerekek
a Parlamentbena Parlamentben

Kellemes karácsonyi ünnepeketKellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog újévet kívánés boldog újévet kíván

az MSZP Sárbogárdi Szervezete,az MSZP Sárbogárdi Szervezete,
Nõtagozata és a helyi FIBNõtagozata és a helyi FIB

A KÖZÉV Kft.
értesíti a lakosságot, hogy a

2007. december 26-án
esedékes

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
RENDJE

NEM VÁLTOZIK.
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Fergeteges szalagavató
Tóth Gabriella, Kozma András és Szagri
Miklós végzõs osztályai már a tanév eleje
óta lázasan készültek szalagavatójukra.
A bál idén rendhagyó módon február he-
lyett december 14-én került megrende-
zésre a Mészöly aulájában. Emiatt az ott
felállított karácsonyfát is odébb kellett
tolni, hogy a népes diákcsapat és vendég-
sereg elférjen.
Szebbnél szebb ruhakölteményekben
pompáztak az „ünnepeltek”, a hozzátar-
tozóik, a tanárok, a jelenlegi és volt diá-
kok. Az étterem asztalait megrakták a
szülõk minden jóval, s kezdetét vehette a
szalagtûzõ-ceremónia. A tizenegyedike-
sek köszöntötték hamarosan ballagó tár-
saikat, majd Boda János igazgató arra
hívta fel a 12. évfolyam figyelmét, hogy
ezután a kis pihenõ után kemény megmé-
rettetés várja õket.
Egy lélegzetnyi szünet után fehér ruhá-
ban, öltönyben vonultak fel az angol- és
bécsi keringõhöz a végzõsök. Radnai
Zoltán koreográfiája szerint pördültek-
fordultak, majd tanáraikat és szüleiket
kérték fel egy táncra.

Nem sokáig maradt üres a parkett; a No
Stress Band együttes zenéjére hamar be-
indult a hangulat. Aztán a 12. c rock and
roll-jának tapsolhattunk, némi szünet
után a Grease címû musical egyik betét-
dalára lejtettek a 12. b-sek, amit egy bajor
sörtánccal koronáztak meg a 12. a-sok.
Mivel minden órában volt valami tánc,
hihetetlenül gyorsan telt az idõ egészen a

tomboláig. A sok ajándéktárgy kisorsolá-
sa bizony próbára tette a sorsolók és sors-
jegytulajdonosok türelmét. De aki kivár-
ta a végét, az fergeteges bulinak lehetett
részese az éjszaka hátralévõ részében.
Tanár, diák együtt táncolt, mindenki rop-
ta mindenkivel hajnali négyig, lábzsibba-
dásig.

Hargitai Kiss Virág

Karácsonyi meglepetés
Nagy meglepetés fogadta a
Szent István úti lakásotthon
gyermekeit és nevelõit. A mun-
kaerõ-közvetítéssel, -kölcsön-
zéssel foglalkozó székesfehér-
vári Pannonjob Kft. megszám-
lálhatatlan ajándékkal toppant
be hozzájuk szerdán reggel.
Mint azt a cég két képviselõjé-
tõl, Kovács Ilonától és
Hegedûsné Szabó Ágnestõl
megtudtam: a kft. dolgozói kez-
deményeztek gyûjtést, hogy
szebbé tegyék a gyerekek kará-
csonyát. Ehhez aztán csatlako-
zott a Pannonjob és a Videoton is. Gyermeknapot már szerveztek korábban másutt,
de ez az elsõ, hogy — egyik kolléganõjük javaslatára — egy lakásotthonnak adomá-
nyoztak, és reményeik szerint ennek lesz folytatása.

A gyerekek saját készítésû ajándékkal köszönték meg a gyümölcsöket, ruhákat, játé-
kokat és szaloncukrot.

Hargitai Kiss Virág

A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

egy fõ családgondozói állást hirdet.
Érdeklõdni a 06 (25) 508 970-es

telefonszámon 2007. december 21-én,
Sebestyén Gábornénál.

Örömökben gazdag,
szép karácsonyt
és boldog újévet, egészséget,
békességet, szeretetet kíván
a Petõfi Sándor Gimnázium
öregdiákjainak és
tanári karának

a Petõfi Sándor
Gimnázium

Öregdiákjainak
Egyesületének vezetõsége

Kellemes karácsonyiKellemes karácsonyi
ünnepeket ésünnepeket és

boldog új évet kíván aboldog új évet kíván a

Fair 2002 Kft.Fair 2002 Kft.
minden kedves vásárlójának!minden kedves vásárlójának!

A Krisztus Szeretete Egyház sárbogárdi alkalmai

KARÁCSONYI ISTENTISZTELET 2007. december 23-án,
15 órakor a József Attila Mûvelõdési Központban.

ÚJÉVI ISTENTISZTELET 2008. január 2-án, 16.30 órakor
a József Attila Mûvelõdési Központban.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Csengõ szól

A Marcali Calypso kórus, Bali
Gabriella, Huszics Ibolya és
Várdai István voltak a sárbo-
gárdi Szövetkezeti és Városi Ve-
gyes Kar vendégei december 15-
én, a mûvelõdési központban
rendezett karácsonyi hangver-
senyen. A koncerten egy-egy
mûvel Kodály Zoltánra is emlé-
keztek fellépõk, a zeneszerzõ
születésének 125. évfordulója
alkalmából.
A zord idõ ellenére idén is megtelt a színházterem. A sárbogár-
di zenekedvelõ közönség számára az ünnepek szerves része e
zenés hagyomány, így sosem mulasztják el azt. Ám éppen ezért
nagy kihívás ez a fellépõknek — hiszen minden évben valami
újat szeretnének nyújtani hallgatóiknak, s ennek révén megerõ-
síteni azokat a szálakat, melyek a hosszú évek során kialakultak
a színpadra lépõk és a publikum között.
Közös énekkel, a Gloria-val vette kezdetét a koncert.
A marcali kórus immár második alkalommal fogadta el a sárbo-
gárdiak meghívását. Stamler Edit vezetésével, zongora-, dob-
és ritmushangszerek kíséretével különleges karácsonyi kórus-
mûveket tettek jelképesen a közös fa alá.
Huszics Ibolya zongorán kísérte két gordonkás gyermekét: a
már több itthoni és nemzetközi sikert is maga mögött tudó
Várdai Istvánt, valamint a most felcseperedõ Bali Gabriellát.
A sárbogárdi kórus repertoárján néhány régi darab mellett sze-
repelt például a Székely keserves, egy szép hangzásvilágú kará-
csonyi csokor, illetve az egyedi, dallamos Cantate domino.
Végezetül a két kórus közös elõadásában az Esti dal, a Jingle
Bells (Csengõ szól) és a Csendes éj szólalt meg.

Hargitai Kiss Virág

Karácsonyünnep
az óvodában

A sárbogárdi és a töbörzsöki óvodások részére közös karácso-
nyi ünnepet rendeztek a Mikes közi óvodában. Sinka Attila
szintetizátoron kísérte Bíró Krisztit, aki ismert karácsonyi dalo-
kat énekelt a gyerekeknek. Több dalt is együtt énekeltek a gye-
rekek és az elõadók, végül a Micimackóra táncoltak is. Sinka
Attila saját pénzén minden csoportnak vásárolt játékokat, me-
lyeket a mûsor után vettek át az óvó nénik.

/H/

A zeneiskola
karácsonya

A Violin mûvészeti iskola hangszeres növendékei hétfõn tar-
tották karácsonyi hangversenyüket a mûvelõdési házban. A
gyerekek eddig elsajátított tudásukról adtak bizonyságot furu-
lyán, szintetizátoron, zongorán, gitáron és énekelve. A mûsort
Varnyu Lilla konferálta.

/V/

Tisztelt Támogatóink!
Szeretnénk megköszönni, hogy 2007. évben adójuk 1 %-át az Alapi Óvo-
dásokért Közalapítvány részére ajánlották fel. 2006. évben az adó 1
%-ából befolyt 107.059 Ft-ot az óvodás gyermekek karácsonyi játékának
vásárlására fordítottunk. Kérjük, hogy továbbra is támogassák alapítvá-
nyunkat adójuk 1 %-ával!
Adószámunk: 18493038-1-07
Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kí-
vánunk minden kedves támogatónknak!

Kaszás Károly, az alapítvány elnöke

A „Templomunk” Alapítvány
minden támogatójának és

segítõjének
áldott karácsonyi ünnepeket és

boldog új évet kíván!

Helyesbítés
Az elõzõ lapszámunkban megjelenteket helyesbítve: a sáreg-
resi Mikulás-ünnepre a Sáregresért Közhasznú Egyesület és a
szülõk készítették a gyerekek számára az ajándékcsomagot. Az
apró ajándékokat, szaloncukrot stb. magánszemélyek adomá-
nyaiból gyûjtötték össze. Az ajándékok kiosztásában közremû-
ködtek a Mikulás segédei.

Hargitai Lajos
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Kétszer ad, aki
gyorsan ad

Tóth Krisztián, a cecei általános iskola 7. b osztályos tanulója
váratlanul lett rosszul még az õsszel. Az orvosok korai stádium-
ban lévõ leukémiát állapítottak meg nála. Azonnal kórházba
vitte a mentõ Budapestre, a Tüzér utcai gyermekklinikára. Az
volt a szerencse, hogy idõben felismerték a betegséget, így a
gyerek gyógyulási esélye 90 %-os. A kemoterápiás kezelés miatt
azonban oly mértékben legyöngült az immunrendszere, hogy a
gyógyulás és a fertõzésveszély elkerülése érdekében két évig
csak megfelelõ higiénés környezetben élhet. Nem mehet közös-
ségbe, és csak akkor engedi haza a kórház a gyereket, ha erre
megfelelõek az otthoni körülmények.
A család rendkívül nehéz helyzetben van. A fiú édesanyja ko-
rábban meghalt, az apja alkoholista, brutalitása miatt eltiltot-
ták a családtól. A nagymama neveli a kisfiút és annak szakmun-
kásképzõ iskolába járó testvérét. A házukban nincs fürdõszoba,
nem volt bevezetve a lakásba a víz. A kórház pedig csak akkor
adhatja haza a gyereket, ha a házban van vizesblokk, vízöblíté-
ses vécé. Az önkormányzat és az iskola gyûjtést kezdeménye-
zett a család érdekében. Azt remélték, hogy karácsonyra elké-
szül a fürdõszoba és a vécé. Az adományok azonban igen lassan
gyûltek. Végül az egyik önkormányzati képviselõ, Csányi Kál-
mán mozgósította a barátait, és önkéntes munkával elkészítet-
ték az udvaron a derítõaknát, Szalai Attila vízügyi dolgozó szak-
mai irányításával kiépítették a fürdõszobához a víz- és a szenny-
vízvezetéket, és most kezdik a fürdõszoba burkolását, vízszere-
lési munkáit. Az önkormányzat intézte a villanybojlerhez szük-
séges villanyszerelési munkák elvégzését.

Voltak, akik csempét, mosdókagylót ajánlottak fel. A minded-
dig összegyûlt mintegy 200.000 Ft azonban elment cementre,
egyéb anyagra. Már biztos, hogy karácsonyra nem jöhet haza a
kisfiú a kórházból. A fiú nagymamája, Tóth Lászlóné ezúton is
köszöni az eddigi önzetlen segítséget. Egyúttal azt kéri, hogy aki
tud, segítsen, hogy mielõbb be tudják fejezni a fürdõszobát és
elkészülhessen a vécé, konyha is, hogy az unokája — ha már ka-
rácsonyra nem is, de legalább a jövõ év elején — hazajöhessen.
Személyesen jártam a családnál Tóth Krisztián osztályfõnöké-
vel, aki igen a szívén viseli tanítványa sorsát. Itthon tudnának
neki segíteni, hogy tanulhasson és befejezhesse eredményesen
az általános iskolát. Az osztályban is rendeztek gyûjtést a gyere-
kek. Az együttérzésüket az is bizonyítja, hogy a zsebpénzekbõl
összerakott adományokból 38 ezer Ft gyûlt össze.
Tanúsítom, itt igazán jó helyre kerül a segítség, és egy gyerek jö-
võje függ attól, teszünk-e érte valamit.

A család adománygyûjtõ számlájának száma:
58100051-10008250, Takarékszövetkezet, Cece.

Hargitai Lajos

Gyermekek karácsonya
A hátrányos helyzetben lévõ családok gyermekeit bábelõadással
és hatalmas csomagokkal örvendeztették meg a sárbogárdi kul-
túrházban, kedden délután, az önkormányzat szervezésében. A
szeretetkarácsony alkalmából megtelt az aula csillogó szemû ap-
róságokkal, akik lelkendezve, nagyokat nevetve nézték a két elõ-
adót. Persze, õk sem maradtak ki a mûsorból, némelyiküket
ugyanis fölhívták a színpadra segíteni.

Hargitai Kiss Virág

A sárbogárdi nyugdíjasklubban hétfõn rendezték a karácsonyi ünnepet. Énekkel kö-
szöntötték a kis Jézuskát. /H/

KarácsonyünnepKarácsonyünnep
a nyugdíjasklubbana nyugdíjasklubban

Felhívás
Felhívjuk tisztelt Fogyasztóink fi-
gyelmét, hogy 2007. december 22-én
társaságunknál az ügyfélfogadás
szünetel.

Ezúton kívánunk
fogyasztóinknak

kellemes karácsonyi
ünnepeket és

örömteli, boldog új
esztendõt!

SÁRRÉT-VÍZ Kht.
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Közmeghallgatás Vajtán
Ilyen rövid, mégis hatékony közmeghall-
gatáson már régen voltam. És ez igen-
csak dicséretes. Vajtán közös összefogás-
sal dolgozott a lakosság, a testület és a
polgármester. A közmeghallgatás elõtt a
lakosok maguk gyûjtögették össze az év
nagy eseményeit. Ebbõl zenés filmet is
készítettek, amit le is vetítettek a köz-
meghallgatáson. Ez a film magáért be-
szélt, nem kellett fényeznie önmagát a
polgármesternek és a testületnek.
Nem akarta a község vezetése a maga di-
csõségének kisajátítani az eredménye-
ket, hanem mindenki lelkesen segített.
Így készült a sportpálya, a virágtartók,
szemeteskukák. Így virágosították közös
összefogással az egész falut, szervezték
együtt a strandfesztivált, a strandzárót,
a szüreti felvonulást. Hiába kérték ezek
után, hogy mondjon a nagyszámú hallga-
tóság kritikát, hogy még jobban csinál-
ják, csak köszönetet mondtak, gratulál-
tak a közös munkához, és megtapsolták a
polgármestert és a képviselõket.

A közmeghallgatás után mikrofonvégre
kaptam Térmeg György polgármestert.

— Polgármester úr! Talán a világ legrövi-
debb közmeghallgatásának van most vége.
Volt itt mirõl szólni, és a hallgatóság részé-
rõl is csak dicséretet hallottunk.
— Örülök neki, hogy ilyen jó hangulatú
volt a közmeghallgatásunk. Nem azért
zajlott rövid idõ alatt, mert nem volt mit
mondjunk az embereknek, hanem éppen
azért, mert volt mit mondanunk. Vannak
eredményeink, terveink, céljaink. Úgy
gondolom, hogy akik megtiszteltek ben-
nünket, és eljöttek ide ma este, azok egy
olyan tájékoztatást kaptak az önkor-
mányzat 2007. évi gazdálkodásáról és a
faluban történt eseményekrõl, ami meg-
gyõzte õket arról, hogy jól döntöttek,
amikor minket választottak meg. Nekünk
az a feladatunk és a célunk, hogy megfe-
leljünk ezeknek az elvárásoknak. A mai
közmeghallgatáson igen szép számmal
eljöttek hozzánk a falu lakói és meg vol-
tak elégedve azzal, amit tájékoztatásul

elmondtunk nekik. Ez bátorít minket,
hogy tovább folytassuk ezt a közös mun-
kát.
— Egy kis filmet is láttunk itt, ami arról
szólt, hogy Vajta a sikerét a közös össze-
fogásnak köszönheti. A végén egy köszönet
is elhangzott mindazoknak, akik segítettek
abban, hogy Vajtán végre megindult az élet,
tisztaság, rend lett, és fejlõdik a falu. Végre
van jövõbe vetett hit az emberekben.
— Vallom, hogy egyedül nem lehet ered-
ményeket elérni, szükség van a lakosság
támogatására, az összefogásra, mert bár-
milyen nemes célokat is tûzünk magunk
elé, ha azok nem találkoznak a lakosság
elképzeléseivel, támogatásával, akkor
azokat nem tudjuk megvalósítani.
— Mire a legbüszkébb?
— Arra, hogy a falu összefog és közösen
próbálunk menni azon az úton, amit kije-
löltünk magunknak. Mindenki egyet
akar: hogy ebbõl a faluból egy olyan hely
legyen, ahova szívesen jönnek távoli vidé-
kekrõl, és az itt lakó emberek is jól érzik

magukat.
— Szó esett arról, hogy a vajtai stranddal
remélhetõleg történik valami.
— Úgy tûnik, valóban megindul valami.
A megyei önkormányzat is látja, hogy a
strandot fejlesztenünk kell, hiszen a kör-
nyékünkben több 100 km-es távolságban

nincsen termálfürdõ. A vajtai fürdõ
adottságai feljogosítanak minket arra,
hogy a terveinket valóra is váltsuk. A vize
kiváló, 67,5 fokos. Minden lehetõségünk
megvan arra, hogy amennyiben pályáza-
tok útján pénzhez jutunk, ide egy olyan
fürdõt építsünk, ami minden igényt kielé-
gít majd. Az élményfürdõ remélhetõleg
megvalósul, kellemes falusi vendéglátás
pedig már most is van, hiszen a faluban
nagyon sokan foglalkoznak a turizmus-
sal; profi módon, barátságosan, kedvesen
fogadják a vendégeket.
— A falu központjában szép betlehemet
építettek közös összefogással. Ilyen szép
talán sehol sincs: a Mikulás szánkóját lebe-
gõ rénszarvasok repítik.
— A betlehemet elsõsorban az alpolgár-
mester asszonynak és segítõinek köszön-
hetjük. Õ nagyon sokat segít nekem min-
den olyan dologban, amihez férfiember
kevésbé ért. Szinte mindenben, ami Vaj-
tán történt, az õ keze is benne van.
— Azt hiszem, Vajtán nagyon szerencsés
összetételû testület jött létre. A képviselõk
egyet akarnak, és önzetlenül mind a faluért
dolgoznak.
— Természetesen itt is vannak vélemény-
különbségek, de ezeket megbeszéljük.
Valóban, itt mindenkinek egy a célja:
hogy a közért tegyünk és ebbõl a faluból
egy élhetõbb települést teremtsünk, ahol
mindenki jól érzi magát, senki nincs hát-
térbe szorítva, és tudjuk tisztelni egy-
mást.
— A további munkájukhoz sok sikert
kívánok, boldog karácsonyi ünnepet egész
Vajtának!
— Köszönöm szépen! Én is kellemes ün-
nepeket, boldog újesztendõt kívánok
mindenkinek!

Hargitai Lajos

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendõt kíván

minden autósnak a Dézsi Gumiszerviz!

A Mikulás szánkóját
rénszarvasok húzzák
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Szerkesztõségi

termések
Az év folyamán rengeteg cikket

fogalmaztunk meg. A gyors gépelés és a

szárnyaló gondolatok furcsa

szószerkezeteket produkáltak, amik

a javítás révén végül nem kerültek nyomtatásba.

Álljanak most itt e termések néhány tótágas mondat részeként.

3 darabos férfi 390 Ft helyett 200 Ft-
ért!
Megjelent Hargitai nagymama új sza-
kácskönyve. Mellékhatások tekinteté-
ben keresse fel kezelõorvosát, vagy
gyógyszerészét.

Nagyhörcsögön játszottak az elmúlt
hétvégén csapatunk játékosai: Pu-
kánszki, Fink, Cziczinger. Csere: Haj-
ba. Edzõ: Hajcsár. Az egyik szurkáló vi-
selkedése miatt Hajba kapása közel
volt a kapuhoz, de nem talált, 0-0. A
mulasztásért közpénz nem illeti meg,
se lábpénz, csak fejpénz.

A lépviselõ-testület alpolgármestere
Térjmeg Kornél lett. Donkihóte, Ro-
zinánte és Száncsópánzá hármasa ál-
polgármesternek kiáltották ki õt, mert
szerintük nem ért a közizgatáshoz.

Dísznõkiállítást rendeznek — rendha-
gyó módon — egy ólban 2007. decem-
ber 31-én 0.00-kor. A fiatal alkotó for-
radalmi trendet kíván teremteni a mély
gondolatisággal átszõtt, élõ alkotásai
révén.

Hely-történek

Római kori vérfürdõ nyomait tárták fel
az Ifjúsági parkban. A lelet sorsa köz-
meghalhatáson dõl el.

Fotósunk lencsevégre kapott egy hód-
arát, amint éppen a jégen napozott, kö-
zelgõ esküvõjére készülve.

Möszjõ Eau de Toilette — mint nevé-
bõl is kiderül — nemesi család sarja.
Azt gondolnánk, hogy csillogó fogadá-
sokon, elit miliõben bontakoztatja ki
adottságait. S nem ereszkedik le holmi
pórnép közé. Ám beszélgetésünkbõl
más élettörténet bontakozott ki.
— Hol is született Ön?
— A csodálatos Párizsban, a fény váro-
sában. Édesanyám finom, gondoskodó
kezeit sohasem feledem.
— Hogyan került hát Magyarországra?
— Egy bõröndben. Csúfos sors ez,
hosszú történet. A ragyogásból és pom-
pából egyszer csak kiragadtak, és egy
bõröndbe gyömöszöltek, minden tilta-
kozásom ellenére. Aztán már csak arra
emlékszem, hogy rengetegen adtak,
vettek, s egy eldugott, sötét helyre ke-
rültem sokáig.
— S mi történt aztán?
— Már azt hittem, megmenekülök,
amikor ünnepelve hatalmas embertö-
meg vett körül egyik pillanatról a má-
sikra. Csak rám figyeltek, mindenki en-
gem akart megszerezni. Végre úgy
éreztem, méltó helyemre kerültem. Így
is lett … egy darabig. Az emberek nem
képesek értékelni a pazar finomságot.
Döntenem kellett: vagy megkeseredek
ebbe a gyökeres változásba, és elõbb-
utóbb elpusztítom magam, vagy alkal-
mazkodom.
— Nos, hogy döntött?
— Alkalmazkodom.
— Ez mit is jelent pontosan?
— Magas rangú parfümbõl hivatásos
tombolatárgy lettem. Rokonaim lenéz-
nek, sõt, megtagadtak, pedig ereimben
valódi, nemes nedv csörgedez. S tudja,
mit? Még élvezem is ezt a munkát!
Mert ha csak egy ideig is, de mosolyt
csalok az arcokra, örömöt a szívekbe,
illatos melegséget az otthonokba.

Gyûjtögette és szerkesztgette:
Hargitai Kiss VirágS
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Hargitai Kiss VirágHargitai Kiss Virág
újságírókisasszonyújságírókisasszony
(már megint szúrja(már megint szúrja
valami a szemét)valami a szemét)

Heiland ÁgiHeiland Ági
mindenkinek segítmindenkinek segít
(most is rohan)(most is rohan)

Varga Zsolti aVarga Zsolti a
lencse mágusalencse mágusa

Hargitai LajosHargitai Lajos

a sajtómágnesa sajtómágnes
és szõlõsgazdaés szõlõsgazda
szõlõt kóstolszõlõt kóstol

Huszár AnikóHuszár Anikó
nem a kezeitnem a kezeit
tördeli, hanemtördeli, hanem
az újságot...az újságot...

Kiss BalázsnakKiss Balázsnak
lóg a nyelve, halóg a nyelve, ha
valami zûr vanvalami zûr van

Kiss AnnamariKiss Annamari
a szívén viselia szívén viseli
sorsunkat (éppensorsunkat (éppen
ebédet hoz...)ebédet hoz...)

HargitaiHargitai
NagymamaNagymama
vigyázó szemétvigyázó szemét
miránk vetimiránk veti

Pásztor ZsoltiPásztor Zsolti
a szerkia szerki
ezermestere ésezermestere és
Virág szíve csücskeVirág szíve csücske
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Sárbogárdon — az 1907. évben — ezen a cí-
men egy alkalmi lapot adott ki Kaiser Gyula
állomásfõnök. Erõsen személyes vonatko-
zású közlemények, hírek voltak benne. A
személyzet körében példányonkénti 20 fil-
lérért árusították. A lap szörnyen fogyott.
Hogyne, amikor a pécsi forgalmi fõnökrõl,
a kedves, jó humorú Vöröss Hiadorról és
helyettesérõl, a kedélyes, jó kollégáról, Kiss
Gyuláról és még sokakról, nem éppen fe-
hérkesztyûs kézzel írta meg az ismertetõ
cikkeket és az állítólag kapott információit.
A nép nevetett, és a zágrábi üzletvezetõség
területén mindenki errõl beszélt. Vöröss
Hiador borzasztóan felháborodott a róla írt
egyik ízléstelen cikk miatt. Zsebre vágta a
lapot. Az elsõ vonattal leutazott Zágrábba
panaszt tenni. Pulszky Garibaldinál jelent-
kezik. Az üzletvezetõ azonban nem hoz
azonnal határozatot, hanem átveszi az al-
kalmi lapot és meghagyja Vöröss Hiador-
nak, hogy déli egy órakor jöjjön vissza, ad-
digra kialakul a véleménye. Széll Sándor
volt Pulszky személyi titkára. Bohém, tréfa-
kedvelõ vasutas. Pulszky kiadja a Bõrha-
rangot kritizálás céljából. Széll ismerte a lap
tartalmát, azonnal bemegy Pulszkyhoz, a
nála megszokott flegmával. Arcrándulás
nélkül, a legnagyobb komolysággal felol-
vassa az egész lapot. Pulszky majd szétdûl a
nevetéstõl. Igen tetszett neki a bolondság.
Idõközben visszajön Vöröss Hiador is és
várja az ítéletet.
— Kedves forgalmi fõnök úr, ez a Kaiser
igen értelmes, ügyes, szellemes ember. Ezt
kár volna agyonütni az áthelyezéssel és be-
osztottként bedugni valami kis helyre. Egy-
elõre csak maradjon Sárbogárdon.
Pulszky legközelebb kiutazott Sárbogárdra.
Maga elé rendelte Kaisert és a maga módja
szerint korholta:
— Úgy látszik, fõnök úrnak az állomásveze-
tésen kívül sok szabad ideje van újság-
íróskodni. Beosztom forgalmi szolgálatra.
És Kaiser, egy hónapon át, 24 órás nappa-
li-éjjeles forgalmi szolgálatot teljesített Sár-
bogárdon. Jókedvvel végezte. Megmutatta,
hogy ahhoz is ért. Egy hónap után Pulszky
szolgálati érdekbõl áthelyezte Fiuméba, a
forgalmi fõnökség létszámába, ahol halála
napjáig kereskedelmi elõadói és pénztár-
átadói teendõket végzett. Ehhez a munká-
hoz is jól értett.

Részlet az 1935. évben megjelent
Sági Ernõ Miklós és Sági János:
A vasút humora címû könyvbõl

... és egy utolsó... és egy utolsó
jó tanács!jó tanács!

Ne vidd túlzásbaNe vidd túlzásba
a szilveszteria szilveszteri
bulit!bulit!

Bõrharang KEDVENCEINK...

Szotyi tûzoltónak készül...

Áááá! Olyan fáradt vagyok,
hogy még a saját farkamról sem vagyok

képes leszállni!

Marci római császárt játszik...

Én nem folytatok struccpolitikát!

Micka szemtelenül a szemünk
elõtt ejtõzik...

Nyuszó négylevelû lóherét keres...
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Száncsengõ

A hétvégén leesett a hó. Talán lesz fehér karácsonyunk. Tavaly
semmi hó nem volt egész télen, így nem csoda, hogy a gyerekek
nagy örömmel szedték elõ a szánkókat. Benépesültek az utcák
szánkót húzó gyerekekkel és felnõttekkel. A tinódiak lovas ko-
csi után kötötték a gyerekek szánkóit, így járták végig egész dél-
elõtt a tinódi falurészt. A szánkóflotta csodájára kijöttek sokan
a házakból, és voltak olyanok, akik maguk is beálltak a menet-
be. Ahol sok volt a bámészkodó, ott megálltak és jól meghógo-
lyózták a népet. Persze, egymást se kímélték. A jó puha, tapadós
hó senkiben kárt nem okozott. Volt, akire kocsideréknyi havat
zúdítottak. Lett ebbõl aztán üldözéses hóharc, mosdatás, fürde-
tés, árokba hempergetés. Herczeg Miki a kopasz fejére hóból
óriási bubifrizurát kapott. Ez azonban bánatára nagyon gyor-
san leolvadt, így kénytelen volt megelégedni a kötött sapkájával
fázás ellen.

Egy körre én is felültem a kocsira és felvettem az egész vidámsá-
got kamerára. Ezt a felvételt majd láthatják a Bogárdi TV mû-
sorában is az ünnepek alatt.

Hargitai Lajos

Önkormányzati
ajándékcsomagok

Az idén is visznek ajándék-
csomagot a rászorulóknak a
sárbogárdi önkormányzati
képviselõk az önkormány-
zat által erre a célra biztosí-
tott keretbõl. Etelvári Zol-
tán kedden délelõtt indult a
választókörzetébe a csoma-
gokkal. Egy pillanatra meg-
állt a szerkesztõség elõtt;
mutatta, hogy minden csomagban egy kéttagú család részére
két hétre elegendõ alapvetõ élelmiszerféleségeket tettek. Saj-
nos az idén az élelmiszerárak emelkedése miatt a pénz csak
feleannyi csomagra volt elég, mint a korábbi években.

/H/

Eltûnt adventi koszorú
Minden évben egy kis koszorút akasztok a kapura advent idejé-
re, ezzel is igyekezvén kifejezni a karácsonyi várakozás hangu-
latát, szépíteni a portánkat. Ugyanaz a koszorú lógott kint ta-
valy és tavalyelõtt is — eddig senki nem vitte el. Most azonban
egyik napról a másikra nyomtalanul eltûnt. Vagy valakinek
annyira megtetszett, hogy nem bírt ellenállni a bûnös kísértés-
nek, és hazavitte, de az sem kizárt, hogy unatkozó és/vagy szere-
tetlen fiatalok egy csapata szedte le és szórakozott el vele.
Nem volt különösebben értékes, nem azért sajnálom, hogy el-
lopták a koszorút. Inkább az keserít el, hogy más így „osztozik”
a karácsony örömében, így „becsüli” meg azt, ha valaki szeretné
a környezetét hangulatosabbá tenni.
Ettõl függetlenül az „ismeretlen tettesnek” nem sikerült elho-
mályosítania a közeledõ ünnep fényét.
Azt kívánom a tolvajnak, hogy legyen szép, szeretetteljes kará-
csonya, ennek tisztítótüzében szabaduljon meg a lelke az irigy-
ségtõl, kapzsiságtól, haragtól, és õszintén bánja meg azt, amit
tett!

Hargitai Kiss Virág

Kellemes karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag, boldog új esztendõt kívánok minden

sárbogárdi családnak!

Rigó László
alpolgármester

A KÁBELTÉVÉ MÛSORRENDJE
A CECEI TÉRSÉGBEN

A cecei tévéstúdióból Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Pálfa, Sáregres
településeken a helyi csatornán december 20-án, 14 órától december
28-án, 14 óráig az alábbi mûsorok nézhetõk körmûsorban (azaz, ha a kb.
25 órás mûsor lement, azonnal elölrõl kezdõdik).

Híradó (40’), Kõ Pál szobrászmûvész Dégen (45’), Kirándulás
Ópusztaszeren (35’), Teremlabdarúgás: Toledo 2005–Haladás (45’),
2006-os karácsonyi hangverseny Sárbogárdon (90’), Asztalitenisz-baj-
nokság Sárbogárdon (60’), Beszélgetés a Lang házaspárral, a sárbogárdi
evangélikus gondnokkal (60’), Sziréna (20’), Lapszemle (30’), Vendég a
stúdióban: dr. Lendvai György (95’), Közmeghallgatás Vajtán (35’), Stern
Aranka néni élete II. rész (60’), A fahasáb életre keltése (60’), Évzáró Mi-
kulás jegyében a sáregresi nyugdíjasoknál (35’), Lélekút (80’), Rock
Café, benne a Caelestis együttes (20’), Emlékezünk Csók Istvánra (105’),
Ötye–Mezõszilas kézilabda-mérkõzés (45’), A sárbogárdi református
templom orgonájának története (60’), A Kistehén együttes koncertje
(60’), A Bóbita Óvoda 30 éves (60’), Beszélgetés Varga Sándor cecei
borbéllyal (60’), Szalagavató a Petõfi Sándor Gimnáziumban (120’), Már-
ton-nap Cecén (90’), Straub Dezsõ a sáregresi nyugdíjasoknál (60’),
Összesen: 1470 perc, azaz 24 óra 30 perc.

December 28-án, 14 órától január 9-én, 14 óráig

Híradó (45’), Sziréna (25’), Piszkeri napok Cecén (100’), Szüret Cecén
(80’), Szüret a Rucz-farmon (70’), Az alapi kultúrház avatója (80’), Osz-
tálytalálkozó Alapon (40’), Szüret Alapon (35’), Szüret Pálfán (45’), Idõ-
sek napja Alapon (80’), Éjféli mise Sárszentmiklóson (70’), Fejér Megyei
Közgyûlés (30’), Örkény István: Pisti a vérzivatarban — a JESZ elõadása
(80’), Evangelizáció a sárbogárdi evangélikusoknál (50’), Vendég a stúdi-
óban: Sárdi János tengerész (140’), Beszélgetés Szabó Imréné Éva néni-
vel (60’), Az Élet Szava Alapítvány Sáregresen (75’), Trombi, a tûzmanó
(10’), Megyei I. osztályú labdarúgó-összefoglaló (80’), A Gerozi Band ze-
nés mûsora (30’), Évadzáró a sárbogárdi sportklubban (50’), Emlékek
egy tankról (60’), Keresztyén ébredés a világban (75’), Karácsonyi hang-
verseny Sárbogárdon 2007 (90’), Csõgör Katalin aranydiplomát kapott
Cecén (15’). Összesen: 1515 perc, azaz 25 óra 15 perc.

A Bogárdi TV szerkesztõsége
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HIRDETMÉNY
Környezetvédelmi engedélyezési eljárásban
tartandó közmeghallgatásról
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (1036,
Budapest, Lajos u. 80.) megbízásából az
UVATERV Zrt. (1117, Budapest, Dombóvári út
17-19.) kérelmet nyújtott be a fõfelügyelõség-
re az M8 gyorsforgalmi út Veszprém—Duna-
újváros közötti szakasz környezetvédelmi en-
gedélyezési eljárásának lefolytatása céljából.
Értesítem az érintetteket, hogy a fõfelügyelõ-
ség a közlekedési hatóságokkal együtt, az
építtetõ bevonásával a Magyar Köztársaság
gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekûsé-
gérõl és fejlesztésérõl szóló 2003. évi XCCVIII.
törvény 9. § (3) bekezdése, illetve a környeze-
ti—hatásvizsgálati és az egységes környezet-
használati engedélyezési eljárásról szóló 314/
2005. (XII. 25.) kormányrendelet 9. §-a alap-
ján közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás helye és ideje: Sárbogárd
város polgármesteri hivatala, díszterem (7000
Sárbogárd, Hõsök tere 2.) 2008. január 10., 10
óra.

A közlemény a fõfelügyelõség
hirdetõtábláján és honlapján

(http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu)
is közszemlére kerül.

Dr. Takács Margit fõosztályvezetõ

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a lakosságot, hogy Sárbogárd
Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
2007. december 14-ei ülésén elfogadta a
40/2007. (XII. 14.) Ktr. számú, a luxusadóról
szóló rendelet módosítását.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

FELHÍVÁS
Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a
közterületek használatának szabályozásáról
és rendjérõl szóló, többször módosított,
11/1997. (V. 21.) Ktr. számú rendelet 22. §-a
szerint az ingatlan tulajdonosa köteles gon-
doskodni az ingatlannal határos járdaszakasz
hóeltakarításáról és síkosságmentesítésérõl.
Ahol nincs járda, ott 1,5 méter szélességben
— az ingatlan utcafronti telekhatárától — kö-
teles a tulajdonos gondoskodni a hóeltaka-
rításról és a síkosságmentesítésrõl.
A 3 méternél szélesebb ingatlannal határos
járda hóeltakarításáról és síkosságmentesíté-
sérõl az ingatlan tulajdonosa 3 méter széles-
ségig köteles gondoskodni.
A járdáról letakarított havat úgy szabad elhe-
lyezni, hogy: a közlekedést ne akadályozza; a
folyókat, víznyelõt, vízelvezetõ árkot szabadon
hagyja; a közszolgálati felszerelési tárgyak
vagy egyéb közérdekû létesítmények (pl. tûz-
csap, szeméttároló) használatát ne akadályoz-
za.
Egyben felhívom a lakosság figyelmét, hogy a
kapubehajtók alatti átereszek tisztításáról is
gondoskodjanak a csapadékvizek zavartalan
lefolyása végett.

Dr. Krupa Rozália jegyzõ

Jogosult állatorvosi és betegellátási
ügyelet, 2008. január hó

A belföldi szállítást is végzik.

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

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

Sáregres
január 5-6.: dr. Pál István, Sárbogárd, Ady E.
út 226., 06-20-5301-582;
január 12-13.: dr. Kellner Péter, Sárbogárd,
Rákóczi u. 62., 06-30-8161-370;
január 19-20.: dr. Krencz Ferenc, Sárbogárd,
Ady E. út 50., 06-20-4719-054;
január 26-27.: dr. Földi József, Cece, Köztár-
saság u. 30., 06-20-3557-213.

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

Sárszentágota, Szabadegyháza
január 5-6.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárke-
resztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065;
január 12-13.: dr. Csele István, Sárosd, Sport
u. 30., 06-30-9939-404;
január 19-20.: dr. Pátzay József, Sárbogárd,
Asztalos u. 1/a., 06-30-6393-977;
január 26-27.: dr. Keszthelyi Gábor, Sárke-
resztúr, Szt. István u. 3., 06-20-9749-065.

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

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

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

Kossuth Zsuzsa Rendelõintézet,
Sárbogárd, Ady E. út 79-83.

SZAKRENDELÉSEK
Tel.: 06 (25) 460 163, 460 164.
Belgyógyászat: minden nap 8-14-ig.
Bõrgyógyászat: hétfõn és szerdán 9-14-ig, pén-
teken 9-13-ig.
Gégészet: minden kedden és pénteken, 9-12-ig.
December 18-31-ig a rendelés szünetel.
Gyermekgyógyászat: hétfõn 12-15-ig, keddtõl
péntekig 8-11-ig.
Laboratórium: hétfõtõl péntekig 7.30-14.30-ig.
Nõgyógyászat: hétfõn és pénteken 9-13-ig. De-
cember 22-31-ig a rendelés szünetel.
Reumatológia: kedden 9-12-ig.
Hasi ultrahang: Bizonytalan ideig a rendelés
szünetel.
Fizikoterápia: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Röntgen: hétfõtõl péntekig 7-14-ig.
Sebészet: hétfõtõl péntekig 7.30-13.30-ig. De-
cember 12-31-ig a rendelés szünetel.
Szemészet: hétfõn 8-14-ig, szerdán 15-19-ig.
December 22-31-ig a rendelés szünetel.
Tüdõbeteg-gondozó: Szakrendelés és tüdõszû-
rés: hétfõ és kedd 8-14-ig, csütörtök és péntek
8-14-ig, szerda 12-18-ig. December 22-étõl
2008. január 4-éig a rendelés szünetel.

EL-DENT FOGORVOSI RENDELÕ
Sárbogárd, Ady E. út 222. Telefon: 06 (25) 463 466

Kellemes karácsonyi ünnepeket,
boldog új évet kívánunk minden kedves páciensünknek!

2007. december 21. és 2008. január 2. között

SÜRGÕSSÉGI ELLÁTÁS
az alábbi idõpontokban lesz:

december 21., péntek, 8-11-ig,
december 22., szombat, 8-10-ig,
december 27., csütörtök, 8-11-ig,
december 28., péntek, 8-11-ig,
január 2., szerda, 8-16-ig.

Kedves Betegeink!Kedves Betegeink!
A KORONAA KORONA

GYÓGYSZERTÁRBANGYÓGYSZERTÁRBAN
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRIEGÉSZSÉGPÉNZTÁRI

KÁRTYÁKATKÁRTYÁKAT
elfogadunk, amelyekkel akárelfogadunk, amelyekkel akár

KARÁCSONYIKARÁCSONYI
AJÁNDÉKOKKALAJÁNDÉKOKKAL

is meglephetiis meglepheti
szeretteit.szeretteit.

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

A X. forduló eredményei:

Twister–Arsenal 5:0 játék nélkül
Az Arsenal a mérkõzésre 3 fõvel jelent meg, ezért
a versenykiírás értelmében a mérkõzés eredmé-
nyét 5:0-s gólkülönbséggel a vétlen csapat javára
igazolja, továbbá az Arsenal csapatát – 3 pont a
sportszerûségi versenyben – 20 hibaponttal sújt-
ja.

Haladás–Sárbogarak 3:3 (2:0)
Vezette: Tóth I. Haladás: Géczi, Balogh, Szalai,
Szántó K., Lakatos. Csere: Krajczár, Szántó Zs.
Sárbogarak: Gyarmati, Gazdag, Czipp, Kónya,
Dizseri B. Csere: Dizseri P., Németh, Steinbach.
Nagy kapushiba után született az elsõ gól. Géczi
kidobása után a labda kipattant Gyarmati felett,
és azt Szántó K. a kapuba fejelte. Mezõnyjáték
folyt a pályán, sok-sok hibával. Az elsõ félidõ utol-
só percében Szalai váratlanul lövésre szánta el
magát, lövése után tovább nõtt az elõny. A máso-
dik félidõben Géczi lekottázta Gyarmati hibáját,
Kónya nem könyörült meg rajta. Formás támadás
végén egyenlítettek a Sárbogarak. A 38. percben
Szántó K. visszahozta a reményt, de az utolsó pil-
lanatban egy lövés Kányán megpattant, és újból
egyenlõ. Egyik csapat sem érdemelt gyõzelmet.
Góllövõk: Szántó K. 2, Szalai, illetve Kónya 2,
Czipp.

Flamengó–OMV 0:6 (0:1)
Vezette: Szakács I. Flamengó: Németh, Varga,
Berta, Lakatos, Verbóczki. Csere: Banda, Lekner,
Parrag, Tóth. OMV: Plézer, Lengyel, Halasi,
Gráczer, Killer. Csere: Erõs. 3. perc: Kapura lövé-
sek mindkét oldalon, némi OMV-fölénnyel. 6.
perc: a Németh kapusról kipattanó labdát Gráczer
lõtte a kapuba, 1-0. A gól után többet támadott a
Flamengó, de a lövések elkerülték a kaput, igaz,

az OMV taktikusabban játszott. 11. perc: Killer te-
libe találta Némethet 3 méterrõl. 12. perc: ember-
elõnybe került a Flamengó, Lengyel kiállítása
után. 15. perc: Lengyel nagy lövést ereszt meg, a
labda a kapu fölött hagyja el a játékteret. 23. perc:
szabadrúgáshoz jutott az OMV. Lengyel lövése
után a labda egy védõn megpattant, védhetetle-
nül vágódott Németh kapujába, 2-0. 27. perc:
Lengyel lövését védte lábbal Németh. 28. perc:
tesztelték Németh kapust az OMV játékosai,
most Gráczer lövését védte lábbal. 29. perc:
Gráczer kapufás gólt lõtt, 3-0. Még ugyanebben a
percben Lengyel növelte az elõnyt, 4-0. 31. perc:
Berta hibázott, Gráczer ezt kihasználta, 5-0. 34.
perc: Lakatos lõtt kapu mellé. 36. perc: Gráczer
nagyon okos gólt lõtt, 6-0. Küzdött a szépítõ gólért
a Flamengó, de ez ma nem sikerült. Piros lap: Len-
gyel 2 perc. Góllövõk: Gráczer 4, Lengyel 2.

Bad Boys–Vasutas 3:4 (2:2)

Vezette: Ébl M. Bad Boys: Porkoláb, Hajba, Ju-
hász, Kuti, Horváth I. Csere: Horváth F. Vasutas:
Guszejnov, Bozsoki, Fésû, Freschli, Soós. Csere:
Babitz, Czeiner, Dravecz, Gászler. Horváth I. szög-
letét Kuti sodorta kapuba. Guszejnov lába között
került kapuba a labda Juhász lövése után. Egy
perc alatt két gólt lõtt a Vasutas. Dravecz hagyott
ki nagy helyzetet. A második félidõben elmélázott
Porkoláb, így Fésû elõnyt szerzett a Vasutasnak.
Kuti egyenlített a 29. percben. Szerencsés körül-
mények között szerzett vezetést, és gyûjtötte be
a három pontot a Vasutas. Góllövõk: Kuti 2,
Juhász, illetve Fésû 2, Dravecz, Bozsoki.

BB–Truck SE–Reál Margit 3:7 (1:3)

Vezette: Tóth I. BB–Truck SE: Meilinger, Balázs,
Dobrovóczki, Zobák, Zádori. Csere: Gilicze,
Kovács, Varga. Reál: Verbóczki, Illyés, Márton,
Dani, Fövenyi. Csere: Fekete, Hufnágel, Kiss Cs.,
Kiss J., Rozgonyi, Strausz. Szép támadás után Fö-
venyi sarokkal továbbította a labdát Meilinger lá-
bai között a kapuba. Varga a szöglet után kapufára
rúgta a labdát. Verbóczki lábbal hárított egy lö-
vést, a labda Fövenyi elé pattant, egybõl Hufnágel
elé passzolt, aki nem hibázott. Meilinger rossz
ütemû kifutása után Márton lõ újabb gólt. Varga
Verbóczki fölött fejelte kapuba a labdát, szépített.
A második félidõ elsõ kilenc percében felváltva
forogtak veszélyben a kapuk. Illyés emelte oko-
san a labdát a 30. percben Meilinger fölött a kapu-
ba. Fövenyi növelte az elõnyt a 31. percben. Bün-
tetõbõl Varga szépít a 33. percben. A 35. percben
elszabadultak az indulatok a pályán. Fövenyi és
Balázs összecsapása után olyan jelenetnek lehet-
tünk tanúi, ami nem való a sportpályára. A 36.
percben Márton rúg gólt, szabadrúgás után. Ba-
lázs szépít a 39. percben. Kiss Cs. lõ gólt az indisz-
ponáltan védõ Meilinger mellett a 40. percben. A
mérkõzések befejezése után a versenybizottság
— a játékvezetõ meghallgatása után — a követ-
kezõ határozatot hozta: Fövenyi Imrét 4, Balázs
Rolandot 2 soron következõ mérkõzéstõl eltiltja.
Amennyiben a következõ fordulókban bármelyik
csapat a legkisebb sportszerûtlenséget elköveti,
a bajnokságból kizárásra kerül. Sárga lap: Zádori.
Góllövõk: Varga 2, Balázs, illetve Fövenyi 2, Huf-
nágel, Márton 2, Illyés, Kiss Cs.

Sárkeresztúr KIKE–DKS 1:0 (0:0)
Vezette: Szakács I. Kike: Visi, Vörös, Szauervein,
Hajdinger Z., Sütõ. Csere: Madár. DKS: Suplicz,
Kelemen, Domján, Márkovics, Sebestyén. Sze-
rintem a forduló leggyengébb mérkõzését láttuk.
Kapkodó, csapkodó, semmitmondó játék után a
38. percben Madár gólt szerez. Csak a három
pontnak örülhet a Kike, mert a játékkal adósak
maradtak a csapatok. Góllövõ: Madár.

Vidám Fiúk–Toledo 2005 5:6 (2:0)
Vezette: Ébl M. Vidám Fiúk: Kiss, Huszti N.,
Huszti J., Horváth, Németh. Csere: Farkas, Huszti
L., Huszti R., Kovács. Toledo: Csuti J., Csuti T.,
Kiss A., Kiss R., Dombi. Csere: Barabás, Orbán.
Két ellentétes félidõt láthatott a közönség. Az elsõ
félidõben a Vidám Fiúk játéka dominált, addig a
második félidõben a Toledo lendületes játéka volt
szemre tetszetõsebb. Itt is voltak potyagólok, ki-
hagyott helyzetek. Szerencsés körülménynek kö-
szönhetõen jutott a három ponthoz a Toledo. A
döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.
Góllövõk: Horváth, Huszti R. 2, Huszti L., Huszti J.,
illetve Csuti T., Orbán, Kiss A. 2, Kiss L., Dombi.

Krencz Nagyker–Taki Team
5:1 (4:0)

Vezette: Tóth I. Krencz: Pálinkás, Ragyamóczki,
Király, Csendes, Gyenis. Csere: Ihász, Somogyi,
Schneider, Szecsõdi. Taki Team: Lajtos, Ro-
honczi M., Lakatos, Vörös, Rohonczi G. Csere:
Bodó, Tar. 3. perc: az elalvó védõk mellett Gyenis
megszerzi a vezetést, 1-0. 5. perc: Rohonczi G.
még az üres kaput sem találta 4 m-rõl. A másik ol-
dalról Ragyamóczki hagy ki nagy helyzetet. 7.
perc: Király szerelte Vöröst és lõtt gólt, 2-0. Ez-
után leült a mérkõzés, mindent elmond róla, hogy
Pálinkásnak a 16. percig nem kellett védenie. 18.
perc: Csendes növelte az elõnyt, 3-0. 19. perc:
büntetõhöz jutott a Krencz-csapat, a labda mögé
Somogyi állt, lövése a kapufáról elé vágódik, má-
sodszorra nem hibáz, 4-0. 23. perc: nagy helyzet-
ben Rohonczi G. lõtt kapu mellé. 25. perc: Pálin-
kás bravúrosan védte Rohonczi M. lövését. Ez is
helyzet volt. 28. perc: Ihász sem találja el a kaput,
ráadásul egymás után, majd Pálinkás védi lábbal
Bodó lövését. Nagy mentés volt! 30. perc:
Rohonczi M. lábáról lecsúszott a labda, ez Pálin-
kást meglepte, és a kapuban kötött ki a szépítõ
gól, 4-1. 38. perc: Schneider lõtte az ötödik gólt.
Sárga lap: Lajtos. Góllövõk: Gyenis, Király, Csen-
des, Somogyi, Schneider, illetve Rohonczi M.

Memphis Plusz–Extrém 2:2 (0:1)
E mérkõzést felvételrõl a Bogárdi TV adásában
láthatják.

Magnum V. Bt.–
Légió 2000-Fair Bútor 5:2 (0:1)

E mérkõzést is felvételrõl a Bogárdi TV adásában
láthatják. Figyeljék a mûsort!

Pusztaegresi Fiúk–
Big Daddy Laca bisztró 7:1 (3:1)

Vezette: Szakács I. P.egres: Ellenbruck, Batári,
Kurgya, Fodor, Kolonics. Csere: Bihar, Egyed.
Laca bisztró: Radó, Kiss, Schmidt, Bereczki, Hu-
szár L. Csere: Kovács, Tóth. Érdekes mérkõzést
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Kézilabda — Ferenczy-kupa, Budapest

A tornagyõztes Ferencvárost csak
a Szilas KC tudta legyõzni…

Az évek óta nagyon magas színvonalú Fe-
renczy-kupán ismét komoly és létszámában is
jelentõs mezõny jött össze.
A sorsolásnál erõsen sejteni lehetett, hogy a
kupa az Angyalföldi Sportiskola szervezésének
keretében zajlik, mert a csoportbeosztások
elég „elütõre” sikerültek. Ennek ékes bizonyíté-
ka az volt, hogy a keresztjátéknál minden mér-
kõzést a mi csoportunk csapatai nyertek meg.

Csoportmérkõzések:

Lélektelen, figyelmetlen, fegyelmezetlen, aka-
ratszegény hozzáállással, játékkal nem lehet
nyerni, de játszani sem!!!

Szilas KC–Bp. Spartacus 13:16

Rendezõdtek a sorok, s a bal oldal is beszállt a
játékba.

Szilas KC–Mohács 19:7

Ezt látni kellett volna! A félidõben még 10:5-re
az FTC vezetett, de a II. félidõben olyan játékot
mutatott a csapat, amellyel legyõzte a késõbbi
tornagyõztest!!!

Szilas KC–FTC 14:13

Az utolsó csoportmérkõzésen mindenki játék-
lehetõséget kapott, s jól is játszottak.

Szilas KC–Cornexi 16:7

A csoport végeredménye:

FTC 6 pont +2 gól
Bp. Spartacus 6 pont +1 gól
Szilas KC 6 pont -2 gól
Mohács 2 pont
Cornexi 0 pont
Sajnos, a körbeverésbõl mi jöttünk ki a leg-
rosszabbul, s míg a Fradi és a Spari egy vere-
séggel az éremért játszhatott, mi csak az 5. he-
lyért.
10 gólos elõnynél a kevesebbet játszók mentek
fel a pályára – „kevesebbet” is játszottak.

Szilas KC–Szekszárd UKSE 19:17

Végeredmény: 1. FTC, 2. ASI, 3. Bp. Sparta-
cus, 4. Debreceni Sportiskola, 5. Szilas KC
Edzõ: Zámbó Tibor
A Szilas KC játékosai és vezetõi nevében
köszönjük az egész éves segítséget, s min-
den támogatónknak, kedves újságolvasó-
nak boldog karácsonyi ünnepeket, sikerek-
ben gazdag új évet kívánunk!

NLÁI és Szilas KC

vívott egymással a két csapat. Míg a pusztaeg-
resi fiúk ki tudták használni a helyzeteket, addig a
Laca bisztró játékosainak ugyanez nem sikerült.
Góllövõk: Fodor 3, Batári, Bihar, Kolonics, Egyed,
illetve Huszár L.
Az LSC Sárbogárd 2007. december 23-án, 8 órá-
tól Öregfiúk Karácsonyi Kupát rendez 30 év, illet-
ve igazolt játékosok esetében 35 év feletti korosz-
tály részére.

Tabella

Bogárd és Vidéke-csoport
1. Extrém 8 1 1 47:18 25
2. Magnum V. Bt. 8 1 1 41:25 25
3. Memphis Plusz 7 1 2 46:22 22
4. OMV 7 1 2 52:18 19
5. Krencz Nagyker 6 1 3 43:24 19
6. Sárkeresztúr KIKE 6 1 3 40:22 19
7. Légió 2000–Fair Bútor 6 - 4 38:29 18
8. Twister 2 1 7 23:42 7
9. Flamengó 2 1 7 14:40 7
10. DKS 2 - 8 24:50 6
11. Taki Team 2 - 8 13:52 3
12. Arsenal - - 10 14:51 -3
Az OMV, Taki Team, Arsenal csapataitól 3-3-3 pont
levonva.

Góllövõállás:
I. Gráczer László OMV 22 gól
II. Vámosi Dávid Extrém 20 gól
III. Magyar Norbert Légió 18 gól
Bor József Magnum 18 gól

Fair Bútor-csoport
1. Reál Margit 7 1 1 45:17 22
2. Toledo 2005 5 2 2 45:30 17
3. BB–Truck SE 5 - 4 24:28 15
4. Vidám Fiúk 4 2 3 36:30 14
5. Sárbogarak 4 2 3 26:26 14
6. Pusztaegresi Fiúk 4 1 5 31:39 13
8. Haladás 3 3 3 20:22 12
9. Bad Boys 3 2 4 25:29 11
10. Cece Öregfiúk 2 3 4 25:22 9
11. Big Daddy Laca bisztró - 1 8 17:48 1

Góllövõállás:
I. Horváth János Vidám Fiúk 20 gól
II. Kuti Kálmán Bad Boys 14 gól
III. Dombi Zoltán Toledo 13 gól

G. F.

A FÕTÉRI CUKRÁSZDAA FÕTÉRI CUKRÁSZDA
kellemes karácsonyi ünnepeketkellemes karácsonyi ünnepeket

és boldog új évet kívánés boldog új évet kíván
minden kedves vásárlójának!minden kedves vásárlójának!

A szilveszteri
kupa

2007. december 30-án

kerül megrendezésre a sárbogárdi
labdarúgó-terembajnokság

szervezésében a tornacsarnokban.

Jelentkezni lehet:
Szakács István 06 (70) 338 8981,
Németh Attila 06 (20) 927 0985,

Tóth Zoltán 06 (30) 902 8023.

Jelentkezési határidõ:
2007. december 28.

Nevezési díj: 12.000 Ft.

SAK-hírek
Az év utolsó fordulójához érkeztek az asztalite-
niszezõk a hétvégén. A sárbogárdiak NB III-as
csapata Kisapostagra látogatott szombaton.
Délután került sor a mérkõzésre, mert a SAK
két kulcsjátékosa, Lovász Lajos és ifj. Papp
László vállalati, illetve iskolai ünnepségen vet-
tek részt pénteken este (szalagavató). A fiatal
szervezet pedig a „hajnali” 11 órai kezdést nem
igazán bírja.
Ennek megfelelõen szombaton délután az aláb-
bi felállásban kezdett a SAK csapata: Papp
László—Dörögdi Gábor, sima vereség; Lovász
Lajos—ifj. Papp László viszont gyõzelemmel
kezdett.

Az egyéni mérkõzések a továbbiakban úgy ala-
kultak, hogy Lovász Lajos mind a négy egyéni
mérkõzését nyerte, ifj. Papp László három mér-
kõzést nyert, Dörögdi Gábor egyet, és id. Papp
László is hozta a kötelezõ egy mérkõzését, ez-
zel 10:8 arányban megszerezte a csapat a gyõ-
zelmet, és 6 ponttal várja a tavaszi forduló kez-
detét.
Most rövid téli szünet következik, de az edzé-
sek folytatódnak, és egy kis világításjavításra
is sor kerül, mert már lassan világító labdákat
kellett beszerezni, olyan sok lámpa meghibá-
sodott.
Legközelebb januárban jelentkezünk friss
hírekkel. Addig is minden kedves olvasó-
nak, szurkolónak kellemes ünnepeket és
boldog új évet kíván a Sárbogárdi Asztalite-
nisz Klub minden játékosa és vezetõsége.
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Adventi köszöntõ
Az ünnepi nagy készülõdésben olyan sok-
szor megfeledkezünk arról, hogy mit is,
Kit is ünnepelünk karácsonykor. Az ün-
nep és a nagy készülõdés kerül a közép-
pontba az Ünnepelt helyett.
Egy kisgyermek keresztelése után az
édesanya hazaérkezve bevitte a kicsit egy
szobába, és még a kabátjával is betakarta
õt, nehogy megfázzon, majd hozzáfogott
az asztal körüli teendõkhöz, sürgött-for-
gott az érkezõ vendégek körül, sütött-fõ-
zött, ide-oda szaladgált a konyha és az
ebédlõ között. A vendégek pedig belépve
a szobába, ahol a pici aludt, nem vették
észre a gyermeket a kabát miatt, amivel le
volt takarva. Így történt, hogy odatették a
vendégek is a kabátjukat, és egyre na-
gyobb lett a rakás. Megkezdõdött az ün-
neplés, evés-ivás. Az ebéd után kezdték
csak kérdezgetni a vendégek: „Na, és hol
van a kis ünnepelt?” De addigra a gyer-
mek sajnos már megfulladt a kabátok
alatt.
Milyen szomorú tragédia ez! Mert a csa-
lád, a vendégek a keresztelõ ünnepén
nem a gyermekre, az ünnepeltre, hanem
csak az ünnepre figyeltek. Ne engedjük,
hogy úgy teljen el ez a karácsony, hogy mi
csak magunkra, a készülõdésre és az ün-
nepre figyelünk az Ünnepelt helyett!
Bárcsak találkoznánk ezen a karácso-
nyon az Ünnepelttel, a mi Megváltónk-
kal, az Úr Jézus Krisztussal!
Az Úr eljövetelére készülünk az adventi
vasárnapokon, Õt várjuk, de nemcsak a
jászolbölcsõben fekvõ kisgyermekkel va-
ló találkozásra készülünk, hanem az Õ
második eljövetelét is várjuk, mert Jézus

megígérte nekünk, hogy visszajön a vá-
lasztottakért, és Õ eddig még soha senkit
nem csapott be! Tudom, hogy Jézus visz-
szajön, és ha nem érkezik meg, amíg élek,
akkor én megyek Õhozzá. Nem érdem
szerint, hanem kegyelembõl, hit által,
Krisztus érdeméért, mert befogadtam Õt
a szívembe.
Bevásárlási lázban ég az ország. Verseny-
zünk, ki tud nagyobb ajándékot venni, pe-
dig nem errõl szól a karácsony. De jó vol-
na megnyugodni ezen az ünnepen, de jó
volna szeretetben együtt lenni, de jó len-
ne, ha tudnánk megállni, és valóban nem
futni, nem rohanni, csak engedni, hogy
szeressen az Isten. De jó volna leülni a
családdal együtt és meggyújtani az ad-
venti gyertyákat, elolvasni a karácsonyi
történetet. Hiszen nem kis dolog történt
az elsõ karácsonyon: Mennyei Édes-
atyánk kivette a szívét és beletette a bet-
lehemi bölcsõbe, majd keresztre adta ér-
tünk. „Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
Õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete
legyen. Mert az Isten NEM azért küldte
el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot,
hanem hogy üdvözüljön a világ általa.”
Ha közeledünk Istenhez, egymáshoz is
közelebb kerülünk! Isten szeretete nem
elválaszt, hanem összeköt minket. Olyan
jó lenne felismerni egymásban a testvért
ezen a karácsonyon! Egy verssel zárom
soraimat és kívánok mindenkinek Isten-
tõl gazdagon megáldott, békés kará-
csonyt!

Polgár Tibor református lelkész, Sáregres

Ady Endre: Karácsony

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Oda haza.
De jó volna tiszta szívbõl
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erõ hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…

Ünnepi programjaink
Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy ebben az
évben is több rendezvény és esemény lesz a
Sárszentmiklósi Egyházközségben, amely el-
mélyíteni hivatott az emberek szívében a kará-
csony ünnepének lényegét. Ezek a következõk:
Idén is megrendezzük a sárszentmiklósi katoli-
kus templomban a karácsonyi koncertet de-
cember 20-án (csütörtökön) este 5 órakor. A ze-
nés áhítaton fellépnek: a Sárszentmiklósi Álta-
lános Iskola aranyminõsítésû énekkara Horváth
Ferencné igazgatónõ vezetésével, valamint az
iskola ötödik osztályos tanulói és a zeneiskola
növendékei. Minden érdeklõdõt szeretettel vá-
runk!

Betlehemezés
December 22-én (szombaton) és december
23-án (vasárnap) betlehemezõ hittanos gyere-
kek járják majd Sárszentmiklóson a családi ott-
honokat, hogy hirdessék õsi módon a kará-
csony örömteli ünnepét, a Megváltó születését.
Arra kérjük az egyházközség lakóit, hogy fogad-
ják olyan szeretettel a házukba betérõ gyerme-
keket, mint amilyen szeretettel õk készültek
erre a szolgálatra!

Drámajáték
December 23-án (vasárnap) délelõtt fél 11 óra-
kor a Sárszentmiklósi Általános Iskola dráma
szakkörének diákjai karácsonyi színdarabot ad-
nak elõ a sárszentmiklósi katolikus templomban
Tóth Ervinné vezetésével. Minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

Szállást keres a Szent Család
December 16-ától december 23-áig „szentcsa-
lád-járást” tartunk a Sárszentmiklósi Egyház-
község területén. Minden nap más-más házhoz
vonul a hívõ közösség a Szent Család képével,
kérve, hogy fogadják be a kisded Jézust és szü-
leit. Szeretnénk, ha mind többen csatlakozná-
nak a szállást keresõ hívekhez. A részletes prog-
ramot az alábbiakban mellékelem:
Sárszentmiklós, december 20., csütörtök, 5
óra: templom, karácsonyi koncert; december
21., péntek, fél 5 óra: Iván Józsefnél gyüleke-
zés, úti cél: Major Györgyné; december 22.,
szombat, fél 5 órakor mise, gyülekezés a temp-
lomban, ahol részt veszünk a szentmisén, utána
indulunk Szabó Antalékhoz; december 23., va-
sárnap, fél 5 órakor gyülekezünk Szabó Anta-
léknál, az úti cél a templom.

Varga László lelkipásztori kisegítõ
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Ajándékcsomagok
a Karitásztól

A sárbogárdi Szent Erzsébet Karitasz csoport 14 éve alakult. A
sárbogárdi, kislóki és a töbörzsöki rászorulókon próbálnak le-
hetõségeikhez mérten segíteni. Az idén is készítettek csomago-
kat, amelyeket a napokban juttatnak el a rászoruló családok-
hoz. A csomagokat múlt csütörtökön készítették el a csoport
tagjai.
— Természetesen tudjuk, hogy ennél sokkal több a rászoruló,
mint ahánynak most csomagot tudunk adni — mondta a cso-
port vezetõje, Vágvölgyiné Filó Elvira, majd hozzátette: — Saj-
nos az anyagi lehetõségeink korlátozottak, az árak pedig szem-
betûnõen növekedtek. Tehát ugyanannyi pénzbõl nem tudunk
ugyanannyi ajándékcsomagot vásárolni. Ettõl függetlenül meg-
próbáljuk karácsony elõtt egy kicsit széppé tenni az egyedülálló
nyugdíjasok és egy-két nagycsalád életét. Ez most már az ötödik
alkalom az év folyamán, hogy különféle csomagokkal keressük
föl a rászorulókat, illetve a rászorulók egy részét, lehetõségeink
függvényében. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik 2007-ben is segítettek minket adományaikkal vagy munká-
jukkal. Mi mindent adományokból valósítunk meg. Még a cso-
magok kiszállítása is gondot okoz, hiszen az autósoknak ez is
benzinköltségbe kerül. Ennek ellenére többen is vannak, akik
fölajánlják ilyen irányú segítségüket. A tagjaink zöme nyugdí-
jas. Nagyon lelkes, összetartó kis csapat a miénk. Az Úr segítsé-
gét hívjuk a munkánkhoz, tehát nem a mi érdemünk, dicsõsé-
günk, hanem próbáljuk meglehetõsen a magunk módján, aláza-
tos szívvel nyújtani ezt a segítséget. Az anyagi segítségnyújtáson
kívül komoly támogatást jelent számunkra, hogy a polgármes-
teri hivatal, az önkormányzat vezetõi minden kérésünkben
igyekeznek segítségünkre lenni. Külön köszönetet mondunk a
mûvelõdési ház igazgatójának, aki havonta egyszeri megbeszé-
lésünkhöz a termet jó szívvel biztosítja számunkra. Isten fizesse
meg nekik!

Hargitai Lajos

December 23-án, szombaton,
17 és 19 órakor:

Vigyázz, kész, szörf!

Színes, szinkronizált, amerikai animációs film
A animációs akció-vígjáték a versenyszörfösök izgalmas világá-
nak kulisszái mögé vezeti a nézõket. A film fõszereplõje egy ka-
masz rockhopper pingvin, Cody Maverick, a nagyreményû ször-
fös, aki most vág neki elsõ profi versenyének. Minden lépését
követi egy stáb, amely dokumentumfilmet készít róla. Cody — a
filmesekkel a nyomában — nekivág, hogy a családjától és az ott-
honától, az antarktiszi Dérvidéktõl távol, a Pin Gú szigeten el-
induljon a Nagy Z Emlékversenyen. Az úton Cody találkozik
Pipi Joe-val, a szörfözõvel, Reggie Belafontéval, a híres szörf-
menedzserrel, Mikey Abromowitz tehetségkutatóval és Lani
Aliikai vízimentõvel. Egyikõjük elõtt sem marad titokban, hogy
Cody szenvedélyes szörfös. A kamasz pingvin úgy gondolja, a
gyõzelem meghozza számára azt a tiszteletet és csodálatot, ami-
re annyira vágyik, de amikor megismerkedik a sokat látott öreg
szörfössel, Cody rátalál a saját útjára, és rájön, hogy az igazi
nyertes nem feltétlenül az, aki elsõként fut be.

Jöjjön moziba,
a mûvelõdési otthonba!

A Madarász József Városi
Könyvtár ünnepi nyitva tartása:

2007. december 22-én, 27-én,
28-án, 29-én 9—15 óráig.

Minden kedves olvasónknak
kellemes karácsonyi ünnepeket és

boldog új esztendõt kívánunk!

A könyvtár dolgozói

Ünnepi
miserend

ALAP: December 22-én (szombaton)
18.00, 23-án (vasárnap) 8.00, 24-én (hétfõn)
24.00, 25-én (kedden) 8.00, 26-án (szerdán) 8.00 — liturgia, 29-én
(szombaton) 18.00, 30-án (vasárnap) 8.00, 31-én (hétfõn) 16.30, január
1-jén (kedden) 8.00 órakor.
SÁRSZENTMIKLÓS: December 22-én (szombaton) 16.30,
23-án (vasárnap) 11.00, 24-én (hétfõn) 24.00 — liturgia, 25-én (ked-
den) 11.00, 26-án (szerdán) 11.00 — liturgia, 29-én (szombaton) 16.30,
30-án (vasárnap) 11.00 — liturgia, 31-én (hétfõn) 18.00 — liturgia, ja-
nuár 1-jén (kedden) 11.00 órakor.
SÁRBOGÁRD: December 23-án (vasárnap) 9.30, 24-én (hétfõn)
15.00, pásztorjáték — 20.00, 25-én (kedden) 9.30, 26-án (szerdán)
9.30 — liturgia, 30-án (vasárnap) 9.30, 31-én (hétfõn) 18.00, január
1-jén (kedden) 9.30 órakor.

December 23-án (vasárnap) 14.30, 24-én (hét-
fõn) 17.00, 25-én (kedden) 14.30, 30-án (vasárnap) 14.30, 31-én (hét-
fõn) 16.30 — liturgia, január 1-jén (kedden) 14.30 órakor.
TÖBÖRZSÖK: December 23-án (vasárnap) 11.00 — liturgia,
30-án (vasárnap) 11.00, január 1-jén (kedden) 11.00 — liturgia.

December 26-án (szerdán) 9.30 órakor.
KISLÓK: December 26-án (szerdán) 11.00 órakor.
SÁRHATVAN: December 26-án (szerdán) 18.00 órakor.
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Mézes-bábos karácsonyra
1 kg liszt, 1/2 kg porcukor, 6 tojás,
20 dkg méz, késhegynyi szóda-
bikarbóna, ízlés szerint reszelt
citromhéj, szegfûszeg, fahéj,
esetleg ánizs.
A bábozás elõtti nap estéjén cél-
szerû összeállítani a tésztát, s be
kell tenni a hûtõszekrénybe (ak-
kor majd nem ragad). A meglisz-
tezett gyúródeszkán a vékonyra
kinyújtott tetszés szerint szaggathatók süteményformákkal,
vagy vághatók elõrajzolt kartonpapírok mentén a különbözõ
figurák. A csillagokra, báránykákra, szívecskékre, házikók-
ra, bábukra, s más sütõformákra díszítésként kerülhet dió-
bél, mandula, mogyoró, mák, ánizs, cukorhabból nyomott
minta.
A sütésnél nagyon kell figyelni, vigyázni, mert a vékony mé-
zes tésztát hamar „megkaphatja” a forró sütõ, megéghet. A
karácsonyfadísznek szánt, vagy a lakásban dekorációként
felakasztandó mézeskéket melegen kell átszúrni vastag tû-
vel, hogy cérnát lehessen fûzni beléjük.

Karácsonyi rétes
Tészta: 40 dkg liszt, 1 csomag
sütõpor, 10 dkg cukor, 1 va-
níliás cukor, 1 tojás, 5 evõka-
nál tej, 10 dkg vaj.
Töltelék: 8-10 dkg kockára
vagdalt Arancini (cukrozott
narancs- vagy citromhéj), ma-
zsola, metéltre vágott citronát
(cukrozott gyümölcs), hosszú-

kásra vagdalt mandula, apróra vágott füge.
Máz: 1 citrom levét 10-15 dkg finom porcukorral sûrûre ke-
verünk, ezzel a kihûlt rétest bevonjuk, és a levegõn megszá-
rítjuk.
Tésztát gyúrunk, ujjnyi vastagra kinyújtjuk, a töltelékkel
megkenve összesodorjuk, tojással megkenjük és tepsin kb.
40 percig sütjük.

Karácsonyi felköszöntõ puncs
1,2 liter almabor vagy almalé, 1 db fahéjrúd, negyed te-
áskanál õrölt szerecsendió, 0,5 dl méz, 3 evõkanál friss cit-
romlé, 1 evõkanál reszelt citromhéj, 1 doboz (500 g) cukro-
zatlan ananászlé (4,5 dl), fahéjrudak.

Egy nagy fazékban forraljuk fel az alma-
bort egy fahéjrúddal, majd állítsuk taka-
rékra a lángot. Fedjük le, és lassú tûzön
még öt percig fõzzük. Vegyük le a fedõt,
adjuk hozzá a maradék alapanyagokat a
fahéjrudak kivételével, majd még to-
vábbi öt percig fõzzük. Puncsostálban
kínáljuk. Mindenki kapjon egy fahéj ru-
dat is, azzal kavargathatja az italát. 16
(kb. 1 dl-es) adag lesz belõle.

Nagymama receptjeiNagymama receptjei

Egy kis latin
Pax vobiscum! Béke veletek! Az evangélium szerint a feltámadt
Krisztus ezekkel a szavakkal üdvözölte a tanítványokat. Mond-
ta ezt sebzett testtel, átlyuggatott kezekkel, lábakkal, dárda ál-
tal megnyitott oldallal. Ilyen helyzetben békérõl szólni leg-
alábbis érdekes. Vajon miféle békérõl volt itt szó? És mit is
értsünk tulajdonképpen békén?
A béke az, amirõl mindenfelé sokan beszélnek, de még soha
nem látta sehol senki. A világállapotot emígy jellemzi egy latin
mondás: „Bellum omnium contra omnes”. Azaz: „mindenki há-
borúja mindenki ellen”. Nem mondom, kemény tétel, mi? De
van másik hasonló is: „Homo homini lupus est”, vagyis: „Az em-
ber az embernek farkasa”. És Krisztus, ez az abszolútumok vilá-
gában élõ ember (ha ugyan lehet embernek nevezni azt, aki
„halottaiból föltámadt”) békérõl beszél. Kinek? Egy rettegés-
ben bujkáló csoportnak, amelynek a vezetõjét, íme, kivégezték,
az egész világ ellenséges velük szemben, és mindenre inkább
gondolnak, mint a békére. Erre sápadtan belép közéjük Õ, és
csak azért is felidézi elõttük az emberiség örök vágyának,
reménytelen óhajának jó szellemét.
Persze, hogy béke kellene, az volna a jó! Milyen más volna a vi-
lág, a társadalom, a család! S nem utolsósorban a magyar jelen,
úgy bizony! Na, de hát tudjuk, amit tudunk…
Végleg lemondani, persze, mégsem szabad. Hogy is szól a kará-
csonyi ének? „Békesség földön az embernek”. Ennek is megvan
a latin eredetije: „In terra pax hominibus bonae voluntatis.” Szó
szerint: „Békesség a Földön a jóakaratú embereknek”. Szóval a
jóakarat. Eszerint ezen áll vagy bukik a béke ügye. És ez hiány-
zik a világból, de nagyon. Úgy tûnik, egyre inkább.
Eszembe jutott most egy újabb latin mondás: Dum spiro, spaero.
Úgy szokták fordítani, hogy „Amíg élek, remélek.” Csakhogy
ha felütjük a szótárt, kiderül, hogy a spiro ige nem azt jelenti,
hogy „élek”, hanem azt, hogy „lélegzem”. Tehát a pontos fordí-
tás: „Amíg lélegzem, remélek.” Úgy is mondhatnánk, hogy
„utolsó leheletemig”.
Ez kicsit más.

(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.

Heti
idõjárás

A hét végéig folytatódik a többnyire erõsen felhõs, párás, helyenként tar-
tósan ködös idõ. Számottevõ csapadék továbbra sem lesz, legfeljebb
zúzmara-lerakódás, ónos ködszitálás, hódara fordulhat elõ. Az ünnepek
elsõ napjaiban a magasban már kissé hûvösebb levegõ szivárog térsé-
günk fölé, így több helyen szakadozhat fel a felhõzet, de jelentõs idõjá-
rás-változás ekkor sem várható. A most is vastagabb hóval borított tája-
kon azonban fehér lehet a karácsony, hiszen a keményen fagyos éjsza-
kák és a 0 Celsius fok körüli nappali hõmérséklet mellett jelentõs olva-
dásra nem kell számítani.

www.metnet.hu
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Mesék a miklósi iskolából

A virág királysága
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy olyan hely a
nagy kerek világban, amit még az emberek képze-
lete sem tudott elképzelni.
Ezen a csodálatos helyen élt egy pici, kedves tör-
pe, akinek hosszú bajusza volt, és nagy kék kö-
tényt viselt. A kis törpe egész nap gyönyörû szí-
nes virágokat gondozott, és bármihez nyúlt, min-
denhol pompás virágok nyíltak.
A törpe nagyon szerette a munkáját, de egyvala-
mi nagyon bántotta. Egy szép napon a legszebb
virágjának elmondta, hogy szeretné, ha lenne egy
kedves felesége, és nem lenne magányos. Aho-
gyan beszélt a törpe a virághoz, az egyszer csak
megszólalt. A törpe elõször hátralépett a megle-
petéstõl, majd közel hajolt a virághoz, hogy jól
hallja, amit mond:
– Kedves kis törpém – kezdte a virág –, nem kell
mindig egyedül lenni a virágaiddal, csak három
próbát kell kiállnod, hogy a Gaztündér varázslata
megtörjön, amely az egész otthonodat elvarázsol-
ta.
– Mondd el, legszebb virágom, melyek ezek a pró-
bák? – érdeklõdött izgatottan a törpe.
– Az elsõ próba az, hogy reggel, amikor kibontom
a szirmaimat, mindegyik más színben pompáz-
zon!
A törpe egész éjszaka a virág körül szorgoskodott,
és amikor a hajnal elsõ napsugara megsimogatta
a virág szirmait, az szépen kinyílt. Minden szirma
más színû volt, és olyan csodálatosan szikrázott a
napfényben, hogy még a többi virág is álmélko-
dott.
A törpe is boldog volt, hogy kiállta az elsõ próbát,
és így szólt a virághoz:
– Kedves virágom, gyönyörû vagy, de mondd,
kérlek, mi a második próba, hadd teljesíthessem!
– Édes kis törpém, holnap reggelre, kérlek, min-
den virág olyan erõs legyen, hogy soha ne her-

vadjanak el a szirmaik és a leveleik! Soha ne si-
rassák az elhalt bimbóikat!
A kis törpe nagyon nehéznek tartotta a második
próbát. Sokat gondolkodott, hogy hogyan oldja
meg a feladatot. Összeszedte a szerszámait és a
gyomnövényeket, amiket eddig csak kikapált,
most szépen összegyûjtötte, és egy nagy kondér-
ban különös fõzetet készített belõlük. Amikor a fõ-
zet kihûlt, minden virágot megöntözött vele.
Amint a víz megérintette a virágokat, azoknak az
elhervadt szirmaik újból gyönyörû színben pom-
páztak.
Minden virág boldogan mutogatta egymásnak a
szirmait, és köszöngették a törpének a segítsé-
get.
A törpe boldog volt, hogy ilyen örömet szerzett a
virágoknak.
– Kedves virágom! Látod, jól teljesítettem a má-
sodik próbát is, kérlek, mondd, mi a harmadik kí-
vánságod! – szólt a virághoz.
– Látom, kedves törpe, hogy szépen teljesítetted
a kívánságom, és ez nemcsak nekem és a virá-
goknak, hanem neked is örömet szerzett! A har-
madik kívánságom az, hogy holnap hajnalban, mi-
elõtt a napsugarak megérintik a szirmainkat, gye-
re ide a kaszáddal és vágd le mindannyiunk szá-
rát! Ügyelj arra, hogy egyikünk se maradjon ki,
különben nem teljesülhet a kívánságod, hogy az
átok eltûnjön!
A törpe sírva hallgatta a virág szavait. Szomorúan
törte a fejét, hogy miért vágja le az összes virágot,
amit eddig szívvel-lélekkel gondozott.
Este lefeküdt, de nem jött álom a szemére, csak
forgolódott és azon tanakodott, hogy megte-
gye-e, amit a virág mondott. Hajnalban, amikor
még a napsugarak nem bújtak elõ, felpattant és a
kaszájával néhány suhintással az összes gyönyö-
rû virágot levágta.

A kis törpe, ahogy végzett, hátat fordított a kertjé-
nek és csak sírt. Azt hitte, hogy most már tényleg
magányos lesz, hiszen eddigi társait az imént ka-
szálta le.
Ám egyszer csak, ahogyan gondolataival viasko-
dott és könnyeit törölgette, furcsa hangokat hal-
lott, és magát is furcsán érezte. Megfordult és lát-
ta, hogy a virágaiból emberek lettek. A kis sufni,
ahol eddig lakott, szép, gondozott házacska lett, õ
maga pedig már nem törpe, hanem egy magas
szép legény lett. Amint boldogan körbenézett,
egyszer csak egy szép lányt pillantott meg a ked-
venc virága helyén.
A lány is ebben a percben pillantott a legényre és
elindult felé. Ahogy odaért hozzá, megfogta a ke-
zét, rámosolygott és így szólt:
– Látod, sikerült! Már nem vagy többé magá-
nyos, mert a szíved és az eszed megtörte a Gaz-
boszorkány varázslatát! Itt a te gyermekkori ott-
honod, és a legidõsebb és legnagyobb virágaid
pedig a szüleid!
A legény megfordult és álmélkodva nézett az elõt-
te álló két jóságos arcú öregre, majd így szólt:
– Édesanyám, édesapám hát már emlékszem rá-
tok, de olyan régen láttam kedves arcotokat!
– Bizony, édes fiam – szólt az édesanyja –,
sok-sok éve már, hogy a Gazboszorkány elvará-
zsolt bennünket, mert irigyelte tõlünk a szép virá-
goskertet, amiben annyit dolgoztunk! De látom,
hogy ez a szép lányka segített, hogy megtörd a
varázslatot.
– Fiam, én már azt hittem, hogy mi szegény em-
berek soha nem szabadulunk meg a varázslattól –
szólt az édesapa –, mert ez az ostoba Gazboszor-
kány nem hitte el, hogy nálunk azért olyan gyö-
nyörûek a virágok, mert szeretettel gondozzuk
õket!
A varázslat megtört, és a szegény család újból
együtt lehetett, sõt gyönyörû virágos esküvõt tar-
tottak a legénynek és a lánynak.

Még ma is boldogan élnek, ha
meg nem haltak.

Farkas Márta 6. c osztályos
tanuló, Sárszentmiklósi

Általános Iskola

Rejtvény
A múlt heti rejtvény helyes megfejtése:
Jászapáti, Pécs, Orosháza, Mezõtúr,
Komárom, Siófok, Salgótarján,
Veszprém, Debrecen, Mohács.
Helyes megfejtést küldtek be: Marton
Rita, Sbg., MÁV-telep 2/b.; Barabás
Anita és Barabás Tamás, Nagylók; ifj.
Simon György, Sárbogárd, Százados
u. 17.; Varga Dávid, Sárbogárd, Ady E.
út 72.

A szerencsés nyertes:

Varga Dávid

Sárbogárd, Ady E. út 72.
Gratulálunk! Nyereményedet

átveheted a szerkesztõségben.

Nemcsak az embereknél van ám karácsony, hanem az egereknél is!
Színezd ki a képet, hogy SZÍNES ünnepük legyen nekik is!

(Rejtvény majd januárban!)
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December 22., SZOMBAT
MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondola-
tok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Abszo-
lút 9.30 Momentán 10.05 Az ezüst vadló 10.35 Pizsa-
maparti 11.05 Odüsszeusz kalandjai 11.35 Egy ka-
maszlány naplója 12.00 Hírek 12.10 Babatévé 12.40
Autóvízió 13.15 TS Labdarúgó Bajnokok Ligája-ma-
gazin 13.40 A társulat-extra 14.00 Klipperek 2. 0
14.30 Sok hûhó semmiért 17.30 UNICEF-gála 19.00
Luxor-show 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.50 Sport-
hírek 20.00 Ötöslottó-sorsolás 20.15 A hiúság vásá-
ra 22.20 Dob+basszus 22.45 Hírek 22.50 Sporthírek
23.05 Karol 2. – A pápa, aki ember maradt
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Régi idõk harco-
sai 6.25 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 10.00 Re-
ceptklub 10.20 Játék 11.30 Ötletház 12.00 Híradó
12.10 Autómánia 12.50 Ki vagy, doki? 13.40 A dadus
14.15 Tengeri õrjárat 15.15 Döglött akták 16.15 Fogd
a nõt, és fuss! 18.30 Híradó 19.00 Fókusz plusz 20.00
Csillag születik 23.00 A negyedik angyal 0.50 A kard
mestere 3.-Vöröslõ kelet 2.20 Fókusz plusz
TV2: 5.35 Fecsegõ tipegõk 6.55 Palira vettem a pa-
pát 9.00 Papa angyalkái 10.40 Fõ a káosz 12.20 Há-
tulgombolós hekus 14.05 Akárki Joe 15.55
Waterworld – Vízi világ 18.30 Tények 19.00
Magellán 19.30 Lemony Snicket – A balszerencse
áradása 21.45 Kate és Leopold 0.05 Fõhivatal 1.45
Dûne 3.25 Magellán
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Határok nélkül 6.00 Szom-
bat 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 Sport-
világ 18.04 Világóra 18.35 G7-Gazdasági magazin
19.05 Sportvilág 19.25 Határok nélkül-a kultúráról
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház: Fekete gyémán-
tok-Jókai Mór regényének rádióváltozata 21.29 Csa-
ládkeresõk – Péterfy Gergely mesejátéka 21.40 Zsig-
mond utolsó szava-Krúdy Gyula novellája 22.00 Kró-
nika 22.20 Sportvilág 22.30 Esti beszélgetés 23.00
Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ 0.10 Éj-
szaka

December 23., 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 8.55 Adventi vasárnapok 9.55
„Így szól az Úr!” 10.00 Evangélikus magazin 10.30
Református ifjúsági mûsor 10.35 A szeretet József
Attila verseiben 11.05 Karácsony Egyiptomban
11.30 Mai hitvallások 12.00 Hírek 12.10 Tizenkét
kõmíves 12.35 Scooter, a kémek kéme 14.15 Hóvi-
rágünnep 15.45 Unokáink sem fogják látni 16.20 Az
utókor ítélete 16.45 Csellengõk 17.10 Elisa di
Rivombrosa 18.00 M. O. M. – Musical Operett Maga-
zin 18.30 BBC-exkluzív 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Tûzvonalban 20.55 Bányató 21.55 24 – Máso-
dik évad 22.40 Hírek 22.55 Sport7 23.45 TS Motor-
sport
RTL KLUB: 6.00 Slayers-A kis boszorkány 6.20 Kö-
lyökklub 9.00 Jackie Chan legújabb kalandjai 10.20
A tini nindzsa teknõcök új kalandjai 9.40 Inuyasha
10.10 Receptklub 10.30 Játék 11.25 Európai idõ
11.45 MeneTrend 12.00 Híradó 12.10 Havazin 12.45
Tuti gimi 13.40 Johen Doe – A múlt nélküli ember
14.30 Doki 15.30 Mr. és Mrs. Smith 16.25
Medicopter 117 – Légi mentõk 17.30 Eltûntnek nyil-
vánítva 18.30 Híradó 19.00 Cobra 11 20.00 Jégkor-
szak 21.40 Heti hetes 23.00 Csillagközi invázió 1.15
Portré 1.45 Szellemharcosok
TV2: 5.30 Reggeli gondolatok 5.50 Irány Eldorádó!
7.20 Segíts mamus! 9.20 Flipper 11.10 Milliomos
Mikulás 12.55 Reszkess Amerika! 14.35 A bájkeverõ
16.30 Spinédzserek 18.30 Tények 19.00 Napló 20.00
Múmia 22.30 Patch Adams 0.35 Képírók 2.25 Bíró-
sági mesék 3.15 Napló
KOSSUTH RÁDIÓ: 5.03 Népzene 5.35 Határok nél-
kül 6.00 Vasárnapi újság 8.14 Kárpát-medencei kró-
nika 8.30 Tetten ért szavak 8.40 Smink nélkül 10.04

Baptista 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 Króni-
ka 22.20 Sportvilág 22.30 Rádiószínház: Míg alszik
szívünk Jézuskája 23.00 Hírek, kenó 23.14 Zene
23.15 A karácsonyi flódni – Petõcz András elbeszélé-
se 23.39 Zene 24.00 Éjszaka

December 24., HÉTFÕ

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondola-
tok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 A
Z-legénység elsõ karácsonya 8.30 A legenda – EI Cid
9.55 A nemzet könyvtárának kincsei 10.15 BBC-exk-
luzív 11.10 Garonne 12.00 Híradó 12.10 Roma maga-
zin 12.35 Domovina 13.10 Sport 2007 14.05
Muppet-Show 15.35 Kaleidoszkóp 16.05 Aladin ka-
landjai 16.15 Bob, a mester 16.30 Kire ütött ez a gye-
rek? 17.35 A diótörõ 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Krém 21.10 Xavér és a Rádió Gyermekkórusa
22.05 BBC-klasszikusok 23.40 Karácsonyi naplók
23.55 Karácsonyi éjféli mise
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Szívvel-lélekkel
6.25 Kölyökklub 8.50 Disney-rajzfilmek 9.15 Recept-
klub 9.30 Tappancsok karácsonya 11.25 A tenger
vándorai 13.20 Stella 15.05 Mrs. Télapó 16.40 Hun-
cutka 18.30 Híradó 19.00 Stuart Little kisegér 2.
20.15 Üdvözöljük a Showder Klubban! 20.25 Pata-
csata 22.10 Én, Pán Péter 24.00 Élet vagy valami ha-
sonló 2.00 Titkos Télapó
TV2: 6.00 Tv2-matiné 7.05 Gondos bocsok – Utazás
8.25 Babe 10.25 Ez a csaj nem hagy hidegen 12.05
Mikulásné kerestetik 13.30 Tûzsivatag 15.05
Winnetou bosszúja 16.40 Kutyám, Jerry Lee 18.30
Tények 19.00 Túlélni a karácsonyt 20.45 Sztárom a
párom 23.05 Tízparancsolat 0.35 Város karácsony
nélkül 2.10 Fekete tulipán
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nél-
kül 5.03 Hajnali dallamok 6.00 Nyitott sorompók 8.03
Óz, a nagy varázsló 9.00 Napközben 11.05 Élhetõ vi-
lág 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Ma-
gánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A görög katoli-
kus egyház félórája 14.03 Népzene 15.03 Nagy kará-
csony 16.00 Közelrõl 17.33 Angelus 17.57 Zene
18.03 Visszhangzó 18.43 A Ghymes együttes új le-
mezérõl 19.29 Vendég a háznál 19.54 Mese 20.03
Rádiószínház 20.30 Gyöngyszemek 20.35 Anyács-
kával Tiszadobon 21.03 Egykor 21.59 Zene 22.03 Há-
rom királyok ajándéka 22.46 Szép karácsony éj – Az
ünnep legszebb dalai Deák Tamás feldolgozásában
23.00 Hírek, kenó 23.04 Népzene 24.00 Éjféli szent-
mise közvetítése

December 25., KEDD

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondola-
tok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 Az el-
varázsolt erdõ 8.30 Férjet keresek! 11.00 Karácsonyi
evangélikus istentisztelet 12.00 Kapcsoljuk Rómát!
12.35 Hírek 12.40 Srpski ekran 13.10 Unser
Bildschirm 13.40 Nagyvárosi fények 15.05 Engedjé-
tek hozzám… 15.15 Katolikus krónika 15.45 Kalei-
doszkóp 16.15 Aladin kalandjai 16.30 Blanche 16.35
Bob, a mester 16.50 Halhatatlanok Társulata 17.45
Parlamenti karácsony 18.45 Az örökös tudás és tak-
tika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó 19.55 Önök kérték!
20.55 Adj békét, Uram! 21.50 Hírek 22.05 Zenés ka-
rácsony a Vatikánban 23.50 Karácsonyi ének
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis
boszorkány 6.20 Kölyökklub 8.55 Disney-rajzfilmek
9.25 Receptklub 9.40 A legszebb karácsonyi ajándék
11.05 Kacsamese 12.40 Télapóka 14.15 Kutyafalka
16.00 HOOK 18.30 Híradó 19.00 Reszkessetek, betö-
rõk! 4. 20.25 Üdvözöljük a Showder Klubban! 20.35
Nyolcvan nap alatt a Föld körül 22.50 Vagány nõk
klubja 1.05 Ha a férfi igazán szeret
TV2: 6.00 Tv2-matiné 7.15 Balto 3. – Száguldó ku-
tyaszán 8.35 Babe 2. – Kismalac a nagyvárosban
10.25 Kémkölykök 12.00 Partimikulás 13.30 Tûzsi-

vatag 15.10 Winnetou és Old Shatterhand 16.40 Ku-
tyám, Jerry Lee 2. 18.30 Tények 19.00 Shrekbõl az
angyal 19.30 Shrek 21.10 Télapu 23.05 Tízparancso-
lat 0.35 Karácsonyi csodavárás 2.10 Berlini vakáció
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 5.03 Évszázadok
6.00 Gyertyafényben 8.03 Óz, a nagy varázsló 9.03 A
kékszemû 9.45 Klasszikusok 10.03 Református is-
tentisztelet közvetítése 11.05 Élhetõ világ 11.30 Ven-
dég a háznál 12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó
13.04 Rádiószínház 13.30 A római katolikus egyház
félórája 14.05 Arcvonások 14.33 Hûséggel és hittel
15.03 Eladó az egész világ 16.03 Van-e újrakezdés?
17.03 Karácsonyi születésnap 17.30 Krónika 18.03 A
mannától a Net-malacig 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45 Nyelv-ész
19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.26 Zene 20.30
Angelus 20.55 Zene 21.03 Bohémek karácsonya
22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Veszedelmes
viszonyok 23.00 Hírek, kenó 23.04 Cigányóra 23.58
Zene 0.10 Éjszaka

December 26., SZERDA

MTV: 5. 10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondola-
tok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 8.00 A kisci-
cák karácsonya 9.00 A varázskalap 10.25 Heidi
12.00 Hírek 12.10 Hrvatska 12.35 Ecranul nostru
13.10 Sport 2007 14.05 A Grimm testvérek csodála-
tos világa 16.10 Kaleidoszkóp 16.40 Blanche 16.45
Bob, a mester 17.00 Nem vagyunk angyalok 18.45
Az örökös tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Hír-
adó 19.55 A muzsika hangja 23.00 Hírek 23.10
Dob+basszus 23.40 Karácsonyi dalok a mormon Ta-
bernákulum kórus elõadásában
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis
boszorkány 6.20 Kölyökklub 8.35 Disney-rajzfilmek
9.00 Receptklub 9.15 BMX-banditák 10.55 Az igazi
Micimackó 12.40 Macskafogó 14.20 A kincses szi-
get 16.35 Elnökcsemete 18.30 Híradó 19.00 Némó
nyomában 20.30 Üdvözöljük a Showder Klubban
20.45 Doktor Dolittle 2.22.20 Hölgyválasz 0.20 Zöld-
kártya 2.10 Reneszánsz ember
TV2: 6.00 Tv2-matiné 7.10 Spongya Bob – A mozi-
film 8.35 Lassie 10.20 Charlie, a csodaautó 12.00 Mi-
niszoknyás Mikulás 13.30 Tûzsivatag 15.10 Az olaj-
herceg 16.45 Kutyám, Jerry Lee 3. 18.30 Tények
19.00 ÖcsiKém 2. – A londoni küldetés 20.55 Egy
szoknya, egy nadrág 22.50 Rin Tin Tin 0.20 Kará-
csony 2.00 Ha eljönnek az angyalok
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nél-
kül 5.03 Világszép lassú tételek 6.03 Ünnep reggelén
8.03 Mesejáték 9.03 Karácsonyok hullámhosszán
10.03 Evangélikus istentisztelet közvetítése 11.05
Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál 12.00 Krónika
12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház 13.30 A re-
formátus egyház félórája 14.05 Arcvonások 14.33 A
Szentföld fája 15.03 Régi magyar szokások 16.03 50
éve együtt 17.03 Angelus 17.27 Zene 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45
Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27
Zene 20.30 Miller Lujzától Stuart Máriáig 21.03 Slá-
gerlista 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti
beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások
23.34 Hûséggel és hittel 0.10 Éjszaka

December 27., CSÜTÖRTÖK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondola-
tok 5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Az erõd
kapitánya 10.15 Heidi 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek
12.20 Slovenski utrinki 12.45 Együtt 13.15 Ünnep-
napok 14.40 A három királyok 16.00 Kaleidoszkóp
16.25 Blanche 16.30 Bob, a mester 16.45 Körzeti hír-
adók 17.00 Hírek 17.15 A kõszívû ember fiai 18.40 Az
örökös tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30 Híradó
19.55 Sporthírek 20.10 Asterix és Obelix: A Kleopát-
ra-küldetés 22.05 Agathe esküvõi 23.05 Hírek 23.10
Sporthírek 23.20 A Bob Dylan-dosszié
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis
boszorkány 6.20 Kölyökklub 9.10 Disney-rajzfilmek
9.35 Receptklub 9.40 Játék 9.50 Így készült: Macs-
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kafogó 2. 10.10 Játék 10.15 Elza kölykei 12.05 Úton haza-
felé 13.20 Játék 13.25 A három testõr visszatér 16.40
Piedone, a zsaru 18.30 Híradó 19.00 A széf 19.35 Üdvö-
zöljük a Showder Klubban! 19.45 Ég velünk 22.10 A fene-
vad gyomrában 23.45 Vak szenvedély 1.25 Infománia
1.50 Full kontakt
TV2: 6.00 Tv2-matiné 7.10 Hé, Arnold! 8.25 A Macska –
Le a kalappal! 9.45 Gézengúzok karácsonya 11.20 A titok-
zatos Schut 13.20 Elveszett világ 16.00 A vasálarcos
18.30 Tények 19.00 Aktív 19.30 Párduclányok 21.20 Tisz-
ta szerencse 23.05 Szerelem szelleme 0.50 Chaplin 3.20
Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 A római katolikus egyház félórája 14.05 Arcvonás-
ok 14.35 Tér-idõ 15.00 Közelrõl 15.15 Kultúrkör 15.45
Zöldövezet 16.15 Hétköznapi tudomány 17.30 Krónika
18.03 Közéleti ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok
nélkül 19.05 Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.45
Nyelv-ész 19.50 Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 Zene
20.30 A nap történetei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág
22.25 Esti beszélgetés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonás-
ok 23.34 A Szentföld fája 0.10 Éjszaka

December 28., PÉNTEK

MTV: 5.10 Válaszd a mozgást! 5.20 Hajnali gondolatok
5.23 Kárpát expressz 5.50 Nap-kelte 9.00 Karcsi a tenge-
rész 10.20 Heidi 12.00 Híradó 12.10 Sporthírek 12.20 A
fura pingvin 13.15 Sport 2007 14.10 És akkor a pasas
15.50 A fekete vipera karácsonyi éneke 16.35 Blanche
16.45 Körzeti híradók 17.00 Hírek 17.10 A kõszívû ember
fiai 18.35 Az örökös Tudás és taktika 19.28 Föld Tv 19.30
Híradó 19.55 Sporthírek 20.10 Csináljuk a fesztivált! 2.
22.00 Agathe esküvõi 22.55 Hírek 23.00 Sporthírek 23.10
A Bob Dylan-dosszié
RTL KLUB: 5.30 WS Teleshop 6.00 Slayers – A kis bo-
szorkány 6.20 Kölyökklub 9.35 Disney-rajzfilmek 9.55 Já-
ték 10.05 Receptklub 10.15 Játék 10.25 A gyerek napper
12.05 Játék 12.10 Úton hazafelé 2. – Kaland San Francis-
cóban 13.25 Játék 13.35 A rejtelmes sziget 16.30
Piedone Hongkongban 18.30 Híradó 19.00 A széf 19.35
Üdvözöljük a Showder Klubban! 19.45 Kutyabajnok 21.35
Az egyetlen 23.05 Fedezd fel Forrestert! 1.30 New Europe
Póker Open II. – Döntõ 2.35 Itthon 2.50 Az Internet csodái
TV2: 6.00 Tv2-matiné 6.50 Rocky és Bakacsin kalandjai
8.20 Tappancsok 9.45 Talpig zûrben 3. 11.10 2x2 balláb
12.45 Spartacus 16.10 Jurassic Park 18.30 Tények 19.00
Aktív 19.30 Párduclányok 2. 21.10 Bazi nagy török lagzi
22.55 Önkéntesek 0.50 Egy asszony illata 3.25 Aktív
KOSSUTH RÁDIÓ: 4.03 Népzene 4.30 Határok nélkül
5.00 Hajnal-Táj 6.00 180 perc 6.15 Sport 8.40 Merítés
9.00 Napközben 11.05 Élhetõ világ 11.30 Vendég a háznál
12.00 Krónika 12.30 Magánhangzó 13.04 Rádiószínház
13.30 A baptista 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 Közéleti
ütközõ 18.15 Magánhangzó 18.30 Határok nélkül 19.05
Sportvilág 19.20 Vendég a háznál 19.46 Nyelv-ész 19.50
Mese 20.04 Rádiószínház 20.27 Zene 20.30 A nap törté-
netei 22.00 Krónika 22.20 Sportvilág 22.25 Esti beszélge-
tés 23.00 Hírek, kenó 23.04 Arcvonások 23.34 Tér-idõ
0.10 Éjszaka

A BOGÁRDI TV MÛSORA:
December 22., szombat: 7.00 Lapszemle, 8.00 Szalagavató a gimnáziumban, 10.00 Teremfoci:
Memphis Plusz—Extrém, Magnum V. Bt.—Légió 2000-Fair Bútor, 12.00 Lapszemle, 13.00 Tanárparó-
dia a gimnáziumban (70’), 15.00 Vendég a stúdióban: Lendvai György (ism.), 17.00 Lélekút (a hétfõi
adás ism.), 19.00 Lapszemle, 20.00 Karácsonyi kórushangverseny 2007 (90’), Kõ Pál szobrászmûvész
(30’), 23.00 Lapszemle December 23., vasárnap: 7.00 Lapszemle, 8.00 Teremfoci: Memphis
Plusz—Extrém, Magnum V. Bt.—Légió 2000-Fair Bútor, 10.00 Karácsonyi kórushangverseny 2007
(90’), Kõ Pál szobrászmûvész (30’), 12.00 Lapszemle, 13.00 Vendég a stúdióban: Molnár László, 15.00
Ópusztaszer (50’), Pingpong (60’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 Beszélgetés Nyári
Ferencné sárszentmiklósi református gondnokkal (60’), Beszélgetés Szabó Imréné Éva nénivel (60’),
23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna December 24., hétfõ:7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Tanárparó-
dia a gimnáziumban (70’), 11.00 A sárszentmiklósi iskola karácsonyi mûsora, 12.00 Heti Híradó, 13.00
Sziréna, 14.00 Mészölyös karácsony, 15.00 Örkény István: Pisti a vérzivatarban — a JESZ elõadása
(100’), 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 A Bogárdi TV karácsonyi köszöntése, Szánkózás Tinó-
don, 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna December 25., kedd: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00
Violin-koncert (60’), Karácsony a sárbogárdi nyugdíjasoknál (60’), 11.00 Karácsony a Kossuth Zsuzsa
iskolában, 12.00 Heti Híradó, 13.00 Sziréna, 14.00 A Bogárdi TV karácsonyi köszöntése, Szánkózás Ti-
nódon, 15.00 Beszélgetés Nyári Ferencné sárszentmiklósi református gondnokkal (60’), Beszélgetés
Szabó Imréné Éva nénivel (60’), 17.00 Betlehemezés a katolikusoknál, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Hír-
adó, 20.00 Vendég a stúdióban: Molnár László 23.00 Heti Híradó, 0.00 Sziréna December 26., szer-
da: 7.00 Heti Híradó, 8.00 Sziréna, 9.00 Beszélgetés Nyári Ferencné sárszentmiklósi református gond-
nokkal (60’), Beszélgetés Szabó Imréné Éva nénivel (60’), 11.00 Éjféli mise, 12.00 Heti Híradó, 13.00
Sziréna, 14.00 Karácsony Cecén, 15.00 Kisebbségi díj (45’), Közmeghallgatás Vajtán (40’), Fejér Me-
gyei Közgyûlés (30’), 17.00 Karácsony Alapon, 18.00 Sziréna, 19.00 Heti Híradó, 20.00 A Bogárdi TV
karácsonyi köszöntése, Szánkózás Tinódon, 21.00 A megyei I. osztály összefoglalója (90’) December
27., csütörtök: 9.00 A megyei I. osztály összefoglalója (90’), 16.00 Karácsony a Kossuth Zsuzsa isko-
lában, 17.00 Örkény István: Pisti a vérzivatarban — a JESZ elõadása (100’), 19.00 Karácsony Cecén,
20.00 Violin-koncert (60’), Karácsony a sárbogárdi nyugdíjasoknál (60’), 23.00 Éjféli mise December
28., péntek: 9.00 Kisebbségi díj (45’), Közmeghallgatás Vajtán (40’), Fejér Megyei Közgyûlés (30’),
16.00 Violin-koncert (60’), Karácsony a sárbogárdi nyugdíjasoknál (60’), 18.00 A sárszentmiklósi isko-
la karácsonyi mûsora, 19.00 Mészölyös karácsony, 20.00 Vendég a stúdióban: Molnár László Decem-
ber 29., szombat: 8.00 A megyei I. osztály összefoglalója (90’), 10.00 Trombi, a tûzmanó, 11.00 Tanár-
paródia a gimnáziumban (70’), 14.00 Móri bornapok, 15.00 Vendég a stúdióban: Molnár László (ism.),
18.00 Kistehén-koncert, 20.00 Kisebbségi díj (45’), Közmeghallgatás Vajtán (40’), Fejér Megyei Köz-
gyûlés (30’) December 30., vasárnap: 9.00 Kisebbségi díj (45’), Közmeghallgatás Vajtán (40’), Fejér
Megyei Közgyûlés (30’), 14.00 Trombi, a tûzmanó, 15.00 Violin-koncert (60’), Karácsony a sárbogárdi
nyugdíjasoknál (60’), 18.00 Móri bornapok, 20.00 Keresztyén ébredés napjainkban (70’) December
31., hétfõ:9.00 Éjféli mise, 10.00 Mészölyös karácsony, 13.00 A sárszentmiklósi iskola karácsonyi
mûsora, 14.00 Betlehemezés a katolikusoknál, 15.00 Káloz története I-II., 18.00 Móri bornapok, 19.00
Kistehén-koncert Január 1., kedd: 9.00 A sárbogárdi református orgona története (60’), Bábszínház
(30’), Búcsú Rétimajorban (30’), 13.00 Karácsony a Kossuth Zsuzsa iskolában, 15.00 Keresztyén ébre-
dés napjainkban (70’), 17.00 Karácsony Alapon, 18.00 Karácsony Cecén, 19.00 Betlehemezés a katoli-
kusoknál Január 2., szerda: 9.00 Keresztyén ébredés napjainkban (70’), 13.00 Karácsony Alapon,
15.00 Csók Istvánra emlékezve (90’), Sárréti Íjász Club (30’), 19.00 Mezõszilas KC—Bp. Spartacus ké-
zilabda, Öregfiúk karácsonyi torna foci Január 3., csütörtök: 9.00 Mezõszilas KC—Bp. Spartacus ké-
zilabda, Öregfiúk karácsonyi torna foci, 16.00 Örkény István: Pisti a vérzivatarban — a JESZ elõadása
(100’), 20.00 A sárbogárdi református orgona története (60’), Bábszínház (30’), Búcsú Rétimajorban
(30’) Január 4., péntek: 9.00 Csók Istvánra emlékezve (90’), Sárréti Íjász Club (30’), 16.00 A sárbogár-
di református orgona története (60’), Bábszínház (30’), Búcsú Rétimajorban (30’), 18.00 Kistehén-kon-
cert, 20.00 A szegény Dzsoni és Árnika Január 5., szombat: 8.00 Mezõszilas KC—Bp. Spartacus kézi-
labda, Öregfiúk karácsonyi torna foci, 10.00 Trombi, a tûzmanó, 11.00 A szegény Dzsoni és Árnika,
14.00 Káloz története I-II., 18.00 A Rucz-farm Vajtán, 20.00 Csók Istvánra emlékezve (90’), Sárréti Íjász
Club (30’) Január 6., vasárnap: 9.00 Csók Istvánra emlékezve (90’), Sárréti Íjász Club (30’), 14.00
Trombi, a tûzmanó, 15.00 A sárbogárdi református orgona története (60’), Bábszínház (30’), Búcsú
Rétimajorban (30’), 17.00 Káloz története I-II., 20.00 Hitélet Január 7., hétfõ:9.00 Francia képek,
10.00 Káloz története III-IV., 15.00 Strandzáró fesztivál Vajtán, 19.00 A Rucz-farm Vajtán, 20.00 Lélek-
út — ÉLÕADÁS Január 8., kedd: 9.00 Aba Napok 2007, 13.00 A Rucz-farm Vajtán, 15.00 Hitélet,
17.00 Karácsony Alapon, 18.00 Karácsony Cecén, 19.00 Betlehemezés a katolikusoknál 20.00 Káloz
története III-IV. Január 9., szerda: 9.00 Hitélet, 11.00 Strandzáró fesztivál Vajtán, 15.00 Sárbogárdi
Napok (70’), Fallóskúti zarándoklat (50’), 20.00 Lapszemle — ÉLÕADÁS, 20.30 Szilveszter kupa, 23.00
Lapszemle Január 10., csütörtök: 7.00 Lapszemle, 8.00 A Rucz-farm Vajtán, 9.00 Szilveszter kupa,
11.00 Francia képek, 12.00 Lapszemle, 15.00 Teremfoci: Sárbogarak—Vidámfiúk, 17.00 Lélekút,
19.00 Lapszemle, 20.00 Aba Napok 2007, 23.00 Lapszemle Január 11., péntek: 7.00 Lapszemle, 9.00
Sárbogárdi Napok (70’), Fallóskúti zarándoklat (50’), 12.00 Lapszemle, 16.00 Aba Napok 2007, 19.00
Lapszemle, 20.00 A szegény Dzsoni és Árnika, 23.00 Lapszemle
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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 kug-
li 1640 Ft/q, cser kugli akáccal 1650 Ft/q, cser aprí-
tott 1680 Ft/q, cser aprított akáccal 1700 Ft/q, akác
tûzifa kugliban 1.910 Ft/q, akác tûzifa aprítva 1.940
Ft/q. Telefon: 06 (30) 986 2623.
Lambéria 998 Ft/m2-tõl, hagyományos parketta
1998 Ft-tól, akácmintás kerítésléc 199 Ft/db-tól;
Telefon: 06 (20) 9475 970. (0921381)

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

Gépelést vállalok! Telefon: 06 (30) 308 4826.
Redõnyök gyors szállítással. 06 (30) 507 3344.
(300840)

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

Üzlethelyiség eladó, vagy kiadó. 06 (30) 363 7533.
(300872)

CITY CARTEL ingatlaniroda helyi képviselete laká-
sokat, ingatlanokat keres ügyfelei részére. Fiatalok-
nak fészekrakó program (szoc. pol.), igény szerint
ügyvéd, teljes körû biztosítás. 06 (30) 568 3974.
Ház eladó Sárbogárdon. 06 (30) 318 6144.
Egy személyes fotelágy és ugyanitt számítógépes
játékhoz kormány eladó. Telefon: 06 (30) 581 8894.
Családi ház Sárbogárdon eladó. 138 m2-es, padlás-
tér beépítésû. Irányár: 14,5 M. 06 (70) 335 6413.
(300951)

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

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

Árpád-lakótelepen 2. emeleti, 2 szobás, erkélyes
lakás (+pince) eladó. Telefon: 06 (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, vonóho-
roggal, jó állapotban eladó. 06 (30) 390 3036. (300941)

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

Kettõ és félszobás összkomfortos ház kiadó Sár-
szentmiklóson. 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 el-
adók. 06 (20) 594 6204. (300742)

Fehér Ablak Kft. Mûanyag nyílászárók, redõnyök a
legolcsóbban. Ingyenes felmérés, árajánlat-készí-
tés és kiszállítás. Házak, lakások teljes nyílászá-
ró-cseréinél 30%-os kedvezmény. Telefon: 06 (20)
939 1579, 06 (70) 453 7289. (300961)

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

Felújított családi ház eladó a fõúton, az SZTK-hoz
közel. Buszmegálló a ház elõtt. Irányár: 16.000.000
Ft. 3028 m2 terület. A termõföld bérbe adva. Új fû-
tésrendszer, víz, villany; riasztó a Légióhoz. Fúrt kút,
kábeltévé, telefon. Az épület alászigetelt, új építésû
garázs, melléképületek, állattartásra berendezve.
Értékegyeztetéses csere érdekel, csak panellakás-
ra. Érdeklõdni: 06 (30) 274 9412. (300750)

Ha hitelt szeretne, de nem talált eddig megoldást.
Hívjon, megoldjuk! – Jelzáloghitel – Szabadfelhasz-
nálás – 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 költözés-
sel kiadó. 06 (20) 916 4933. (756420)

Lak6 Stúdió! Eladó ingatlanok Sárbogárdon, Ala-
pon, Cecén, Pusztaegresen, Mezõszilason. Keresse
irodánkat és válogasson kényelmesen számítógé-
pes adatbázisunkból. Ingyenes hitelügyintézés!
Spóroljon a havi törlesztõ részleten hitelkiváltással.
Jelzáloghitelek akár kezdeti költségek nélkül. 06
(30) 491 5363. (756418)

Eladó Seat Ibiza 1,2-es, 53 KW-os, érvényes mû-
szakival, zöldkártyával, törzskönyvvel, vonóhorog-
gal. Telefon: 06 (30) 301 6321.

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, lakásvá-
sárlás, hitelkiváltás. Telefon: 06 (70) 395 1026.
(756434)

Cecén Suzuki 1000-es az oldalán törött, alkatrész-
nek eladó. 06 (30) 398 5359. (756450)

Hordozható cserépkályha eladó. 06 (20) 478 2050.
(756447)

Gyermekfelügyelõt keresek 8-9 éves gyerekek
mellé. 06 (30) 230 8753. (756446)

Sárbogárdon 70 m2-es, felújított, új fürdõszobás
ház, rendezett, összközmûves telken eladó. 06 (20)
333 1590. (756362)

Niagara szivattyút veszek, üzemképtelent is. 06
(30) 357 5446. (300978)

2 db 140 kg-os hízó eladó 290 Ft/kg. 06 (20) 546
6331. (300983)

Szakácsnõt felveszek a Fanni étterembe. Jelent-
kezni a helyszínen. (300981)

Cecén, Kossuth utcában, felújításra szoruló ház be-
építhetõ telekkel eladó. Érdeklõdni: 06 (25) 234 310,
06 (25) 234 765, 06 (22) 369 469. (300979)

2 db választott üszõborjú eladó. Érdeklõdni: 06 (30)
401 9097. (300989)

Körbálás lucerna eladó, 800 Ft/db. 06 (30) 292
3308. (300986)

Sárbogárd központjában 2 szobás, 3. emeleti, fel-
újított öröklakás, alacsony rezsivel eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érdeklõdni: 06 (70) 459 5063. (756366)

Kaukázusi juhász kiskutyák leoltva eladók, január
elején elvihetõk. 06 (70) 339 1576. (756363)

Opel Vectra eladó. Telefon: 06 (20) 593 9932. (300994)

Eladó 4 db 95 %-os MATADOR 175/70 34T 14R
téligumi, 8000 Ft/db. Telefon: 06 (70) 315 3546.

Tapasztalt állatgondozót sárbogárdi telephelyre
felveszek. 06 (20) 495 6747. (756369)

130–150 kg-os sertések eladók. 06 (30) 338 1922.
(300997)

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.

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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Gondolkodjunk!
Szombat délelõtt van, most megy a testü-
leti ülés másodszor, videóról. Most kell
leírnom az elsõ benyomásaimat, mert
még frissek.
Hát bizony, emberek, a helyzet rosszabb,
mint amire számítottam, pedig engem
egyes kábeltévénézõk felkészítettek,
hogy mit kell néznem. Nézzük a külsõsé-
geket: egyesek nagyon megöregedtek,
amióta nem láttam õket, mások úgy meg-
híztak, hogy csak néztem, nem akartam
hinni a szememnek. Állítottam a tévén,
mert a közeli képen betöltötték a képer-
nyõt. Egyesek ízlése nem javult. Egyesek-
nek mintha nõtt volna az orra, mint Pi-
nokkiónak a sok hazugságtól, vagy csak
eddig nem figyeltem erre?
Teljes harci díszben készültem a közvetí-
tésre (füzet, toll), és jegyzeteltem. Be kell
vallanom, soha nem szerettem a kame-
rát, mert a kamera sem szeretett engem.
Olyan tulajdonságokkal szembesített,
amik nehezen voltak emészthetõk szá-
momra.
Feszengett a polgármester, a lábával fo-
lyamatosan kalimpált, vörös volt az arca,
törölgette a „bajszát”, egy-egy ideg rán-
gatózott az arcán. Folyamatosan próbált
fesztelennek látszani, de elárulták a ki-
szólásai. Például ilyenek: pártfegyelmi
lesz, költözzetek össze, megtaláltuk a gu-
micsontot, ne lovagolj te ezen, elbeszé-
lünk egymás mellett, rövidre zárom a te

két szemedért, akkor mi a javaslat, ötöd-
ször kap szót X.Y, neked el kell magya-
rázni. A jegyzõnek egyszer azt találta
mondani: „Ön akart válaszolni!” – pedig
egyébként tegezik egymást. Volt, hogy
nagyon nem voltak szinkronban.
A jegyzõ sokszor mintha magában be-
szélt volna és hasonlított az egészségügyi
miniszterre. Haja, szemüvege, lekezelõ,
kioktató stílusa tiszta Horváth Ágnes.
Igaza volt a jó megfigyelõknek!
Azt hiszem, az új pénzügyi osztályvezetõ
is meg fog felelni a városvezetésnek. Vi-
déki, neki is fizethetjük a bejárás költsé-
geit, beillik a sorba. Bemutatkozása nem
sikerült valami fényesen; annyi pénzügyi
gyakorlatom nekem is van, mint amennyi
az õ mondandójából kiderült.
Az egyik alpolgármesternek azért fontos
a mentõállomás meg az egy darab mentõ,
mert õt is vitte már mentõ, meg a kereszt-
apjára is 1 órát vártak. A másik alpolgár-
mester meg oktatást tartott a tõkéstárs
fogalmáról. Aztán a képviselõk: az egyi-
ket „át kell ültetni”, mint egy virágot, aki
mellesleg biztatta a többieket, hogy igya-
nak közvizet, egyenek közpogácsát.
Nem ragozom tovább, mert fõznöm kell.
Igazuk volt a régi kábeltévéseknek: ez na-
gyon elkeserítõ. Térdre, imára és gondol-
kodjunk!

(Folytatása következik…)

Csibegép

U.i. közkívánatra: Bódai
Gábor, dugulj már el na-
pirend elõtt!

Nyílt
tér

Kérdezték
Kinek a feladata a hó eltakarítása a város
utcáiról és a járdákról?
Ezt kérdezte egyik olvasónk, aki kedden
reggel kerékpárjával úgy elvágódott a Ba-
ross utcában, hogy azt se tudta, fiú-e, vagy
lány. Egy másik olvasónk a Penny áruház
parkolója elõtti járdán esett el, ahol je-
ges, csúszós volt végig az út. Egy harma-
dik a Hõsök tere Pannon elõtti, lejtõs
járdáján esett hanyatt.

Többen panaszolták, hogy a mellékutcák
nagy részében nem takarították el a ha-
vat, és nem sózták a lejegesedett utat.
A problémát jeleztük az önkormányzat-
nak. Az önkormányzati illetékes elmond-
ta, hogy a magánházak elõtt a háztulajdo-
nosoknak kell takarítani a járdát. A köz-
intézmények elõtt, közterületeken (pl.
parkok, önkormányzati tulajdonú terüle-
tek) az önkormányzat feladata a hó elta-
karítása. Tudnia kell mindenkinek, hogy
ha valakinek az ingatlana elõtti járdán a
csúszósság miatt bárki balesetet szenved,
azért kártérítési kötelezettséggel tartozik
az ingatlan tulajdonosa. Ez vonatkozik az
önkormányzatra is.
Az önkormányzatnál ígérték, hogy azo-
kat az ingatlantulajdonosokat, akik ezt a
kötelezettségüket elmulasztották, felszó-
lítják, és ha ennek ellenére sem szüntetik
meg a csúszósságot, szabálysértési eljárás
kezdeményezhetõ azokkal szemben. A
közterületeken a hó eltakarítása, a síkos-
ság megszüntetése a KÖZÉV Kft. felada-
ta. A feladat megfelelõ elvégzésére fel-
szólítják a szolgáltatót, mert ezért díj csak
így fizethetõ ki.

Hargitai Lajos

Minden nap 8 órányi mûsor
Sárbogárd és környéke eseményeirõl

Forró tea, jókívánság

Gõzölgõ teát, forralt bort, szaloncukrot és egy kis karácsonyi hangulatot kínált a járó-
kelõknek az MSZP Sárbogárdi Szervezete, Nõtagozata és a helyi FIB kedden délután,
az OTP melletti buszmegálló közelében. Egy girlanddal díszített standot állítottak fel,
füstölõt, gyertyát gyújtottak, és a lélekmelegítõ mellé egy-egy karácsonyi üdvözlõlap-
pal kívántak kellemes ünnepeket az embereknek.
Szerdán Sárszentmiklósra költöztek a standdal.

Hargitai Kiss Virág


